
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๙)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๗ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
       เรื่องด่วนที่ ๑ หมายเลข (๔) หมายเลข (๖) และหมายเลข (๗) 
 ๒.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๘ เรื่องด่วน และหมายเลข ๗.๒  

  ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๒๗ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครัง้ที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำในวันองัคำรที ่๒๘ กมุภำพันธ ์๒๕๖๖ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒๗ 

ส ำนักกำรประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
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ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒๘ 

https://www.senate.go.th/


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่2๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม             
 ๑.๑   รับทรำบสรปุผลกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม  
    ศิลปะและวัฒนธรรม (ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 ๑.๒  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ  
   เรื่อง กำรจดัตั้งและกำรแก้ไขปัญหำศำสนสถำนทีต่ั้งอยู่ในพื้นที่ของทำงรำชกำร  
   ของคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คณุธรรม จริยธรรม ศลิปะและวัฒนธรรม 
 ๑.๓  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง มำตรกำร
  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพกำรขนสง่สินค้ำทำงอำกำศของไทย ของคณะกรรมำธิกำร 
  กำรคมนำคม 
 ๑.๔ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
  พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิมำตรกำรปอ้งกนักำรกระท ำควำมผิดซ้ ำในควำมผิดเกีย่วกับเพศ
  หรือที่ใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. ....  
 ๑.๕ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
  พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 ๑.๖ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ  
  เรื่อง กำรเปดิภูมิพ้ืนที่ศิลปวฒันธรรม ภำยใตแ้นวคดิไตรภำคีศิลปวัฒนธรรม  
  ของคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คณุธรรม จริยธรรม ศลิปะและวฒันธรรม 
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรำยงำนกำรประชมุวฒุิสภำ 
 ครั้งที ่๕ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัอังคำรที่ ๑๕ พฤศจกิำยน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๖ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๗ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัอังคำรที่ ๒๒ พฤศจกิำยน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๘ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๙ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัอังคำรที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๕  
 ครั้งที ่๑๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง) วนัอังคำรที ่๑๓ ธนัวำคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๑๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ ๑๙ ธนัวำคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๑๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง) วนัอังคำรที ่๒๐ ธนัวำคม ๒๕๖๕ และ 
 ครั้งที ่๑๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ ๒๖ ธนัวำคม ๒๕๖๕ 
  
 
 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 
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(๓) กระทู้ถาม  
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมพรอ้มรับกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนทำงทะเลจำกองค์กำร 
    ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO)  
    พลเรอืเอก พัลลภ  ตมิศำนนท์ เปน็ผู้ตัง้ถำม 
     ถำมรฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคม  
  ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรผลักดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรอนำคต 
    แห่งอำเซียน 
   นำยชลิต  แกว้จินดำ เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
   (กระทู้ถาม ล าดับที่ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ เป็นเรื่องทีเ่ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที ่๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๓  กระทูถ้ำม เรื่อง มำตรกำรรองรบัต่อกำรขึ้นของระดบัน้ ำทะเลและกำรวำงแผนพื้นที่ 
   เจ้ำพระยำตอนลำ่งรองรบั 
   นำยปำนเทพ  กล้ำณรงคร์ำญ เปน็ผูต้ั้งถำม 
   ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๑.๔  กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๓  
   ช่วงอ ำเภอทองผำภูมิ - อ ำเภอสังขละบุรี จงัหวัดกำญจนบุร ี
   ว่ำที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์  จ ำปำเทศ เป็นผูต้ั้งถำม 
   ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม  
   (กระทู้ถาม ล าดับที่ ๓.๑.๓ และ ๓.๑.๔ เป็นเรื่องที่เลือ่นมาจากการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๕  กระทูถ้ำม เรื่อง ปญัหำกำรทุจริตประพฤติมชิอบในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
    และสิ่งแวดล้อม   
    นำยอ ำพล  จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าป ี
   ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๖ กระทูถ้ำม เรื่อง สอบถำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมคบืหนำ้ของคณะกรรมกำร 
   ด ำเนินกำรปฏริูปกฎหมำย 
    นำยสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ์ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี  
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  ๓.๑.๗ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรมกีฎหมำยคุณธรรมเพื่อกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคลภำครฐั 
   พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เป็นผูต้ั้งถำม 
   ถำมนำยกรฐัมนตร ี
   (กระทู้ถาม ล าดับที่ ๓.๑.๖ - ๓.๑.๗ เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา 
   ครั้งที ่๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๘ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรแก้ไขค ำสั่งหวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิที่ ๑๖/๒๕๖๐ 
   เรื่อง กำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
   นำยตวง  อนัทะไชย เป็นผูต้ัง้ถำม 
   ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
  
 ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้าม)ี 
 
เรื่องด่วน 
 ๑.   ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพ่ือท ำหน้ำทีต่รวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
  ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสงูสุด 
  (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 ๒.   รำยงำนผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมำชิกวุฒิสภำของคณะกรรมกำรจริยธรรม 
  วุฒิสภำ (นำยธำนี  อ่อนละเอียด สมำชิกวุฒิสภำ)  
  (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวฒุิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ข้อ ๔๒) 
   
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ 
  ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงระบบกำรขนสง่ทำงรำง 
    ระหว่ำงประเทศไทย สปป.ลำว และจนี 
    ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง ปัญหำยำเสพติดในมิตดิ้ำนควำมมัน่คง  
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมัน่คงของรัฐพจิำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและ
   เสริมสรำ้งศกัยภำพทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรกีฬำอย่ำงยั่งยืน” 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๕ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรพฒันำและส่งเสรมิเกษตรสร้ำงมูลคำ่ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
   : กรณศีึกษำสนิค้ำเกษตรทุเรียน 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสรจ็แล้ว 
 
 
 

(โปรดพลิก) 



- ๔ - 
 
 ๔.๖ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรศึกษำประวตัิศำสตรแ์ละพัฒนำกำรกำรมีสว่นร่วม 
   ของภำคประชำชนในรูปแบบประชำสังคมระดบัจังหวดั 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีสว่นรว่มของประชำชนพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๗ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กลไกกำรมีส่วนรว่มพฒันำประเทศ : กรณีสภำประชำ
   สังคมไทย   
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีสว่นรว่มของประชำชนพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๘ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรปรบัรวมกฎหมำย ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเทคโนโลยี
   สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม ไดแ้ก ่(๑) พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
   กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน ์พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) พระรำชบัญญตัิกำรประกอบกจิกำร
   โทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (๓) พระรำชบัญญตัวิิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
   และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสือ่สำร และกำรโทรคมนำคม 
   พิจำรณำเสร็จแล้ว 
 ๔.๙ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แนวทำงกำรขบัเคลื่อนภำยใต้แนวคดิภูมิภำษำ 

และปญัญำแผน่ดนิ 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรมพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 ๕.๑  รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำต ิ
    ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงนิและ
    ทรัพย์สิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำติ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๐   
    กันยำยน ๒๕๖๔ ของส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ 
    (ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิ  
     มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) 
 ๕.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญตัิกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ  
    พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
   (เรือ่งล าดับที่ ๕.๑ - ๕.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖  
   (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 

 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑   รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    (ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

 ๖.๒  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
    (ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการ 
     การเลอืกต้ัง พ.ศ. 2560) 
 ๖.๓ รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
    ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่30 กนัยำยน 2564 และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงนิ 
    และทรัพย์สนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กนัยำยน   
    2564 ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
   (ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
    การเลอืกต้ัง พ.ศ. 2560) 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ 
 -  ตั้งกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธกิำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 
 

 

หมายเหตุ  : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำใหแ้สดงควำมประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำต่อทีป่ระชมุวฒุิสภำในวันประชมุที่มีวำระกำรพิจำรณำ 
  กระทูถ้ำมเป็นหนงัสือระหวำ่งเวลำ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรับกระทูถ้ำม 
  ด้วยวำจำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ 
 ๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 

 
 
 

ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




