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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกำรดำรงตำแหน่งผู้พิพำกษำสมทบ)
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิ ำรปฏิบัติกำรตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย
กับรัฐบำลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ เพื่อควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิตำมกำรภำษี
อำกรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม
เรื่อง กำรผลิตบุคลำกรด้ำนกำรบินของประเทศไทย
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผูว้ ่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
(ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐)
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัตวิ ินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ทิศทำงกำรปรับปรุงรูปแบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
กรุงเทพมหำนคร
คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
(โปรดพลิก)
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(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติและพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
จำนวน ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

(ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรยกระดับและพัฒนำกีฬำ
มวยไทย
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำข้อเสนอเชิงนโยบำย เรื่อง โครงกำรอำหำรและโภชนำกำร
สุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของนักเรียน
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำข้อเสนอเชิงนโยบำย เรื่อง แนวทำงกำรกำหนดมำตรฐำน
สถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SME”
คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลังพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๕ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรปฏิรูปอุดมศึกษำ
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(โปรดพลิก)
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(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒)
๖.๒ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติและพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ท.
จำนวน ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๓ รำยงำนผลกำรพิจำรณำตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรสังคม กิจกำรเด็ก เยำวชน
สตรี ผู้สงู อำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนหูหนวก
กำรผลิต และกำรบริกำรล่ำมภำษำมือ
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
หมายเหตุ : ๑. อำจมีเรือ่ งที่คำ้ งมำจำกกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๑
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

