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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
- กระทูถ้ าม เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
เรื่องด่วน
- ร่างพระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแบบองค์รวม
คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ”
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทาลายทรัพยากรป่าไม้
และการเพิ่มพื้นทีป่ ่าไม้ของประเทศ”
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
โคเนือ้ ไทยทั้งระบบ”
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)
(โปรดพลิก)
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(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗
(ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)
๖.๒ รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นความรุนแรงในครอบครัวสาหรับการรายงานตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจาปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน)
๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๗.๑ และ ๗.๒ เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

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

สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

