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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑
เรื่องด่วน
๑. ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
(ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
- รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)

(โปรดพลิก)

๒
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
จำนวน ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ วันอังคำรที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันอังคำรที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๒ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำร
สำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล
ผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๓ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จำนวน ๔ ครัง้ คือ
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ วันอังคำรที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๔ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำร
สำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล
ผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมำยเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุม (๒) ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติรบั รอง ณ ห้องรับรองสมำชิก ชั้น ๑ อำคำรรัฐสภำ ๒
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
- กระทูถ้ ำม เรื่อง กำรถ่ำยทอดควำมรูด้ ้ำนเทคโนโลยีในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐
พันตำรวจโท พงษ์ชัย วรำชิต เป็นผูต้ ั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
เรื่องด่วน
- พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนกำรประชุมลับสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ท่ี ๒๕
ธันวำคม ๒๕๖๐ เรือ่ งด่วนที่ ๕ ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
- รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)

(โปรดพลิก)

๒
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก
พ.ศ. ....
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อำจมีเรือ่ งที่คำ้ งมำจำกกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๑
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

