ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกำรพิทักษ์และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เกี่ยวกับรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่ ๑)
๑.๒ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดประชำรัฐสวัสดิกำรเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก
และสังคม พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมวลชน เรื่อง กำรพัฒนำวิทยำกำร
และเทคโนโลยีขอ้ มูล (Data Science and Technology) เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
๑.๔ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน
๑.๕ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติรกั ษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้ำนเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๖ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๗ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๘ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรพำณิชย์ กำรอุตสำหกรรม และกำรแรงงำน เรื่อง กำรส่งออกของไทยและอัตรำกำรขยำยตัว
กำรส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมำชิกในกลุ่มประเทศอำเซียน
๑.๙ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันพระบรมรำชชนก พ.ศ. ....
๑.๑๐ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. ....
๑.๑๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรพลังงำน เรื่อง นโยบำยกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนของภำครัฐในปัจจุบนั

(โปรดพลิก)

-๒๑.๑๒ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรสังคม เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส เรื่อง มำตรฐำนสถำนรับดูแล
ผู้สูงอำยุ
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
๑.๑๓ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรสังคม เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผูด้ ้อยโอกำส เรื่อง บุคลำกรในกระบวนกำร
ดูแลผู้สงู อำยุ
๑.๑๔ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรสังคม เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผูด้ ้อยโอกำส เรื่อง กำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร เล่มที่ ๒ : ด้ำนผลกระทบต่อคนพิกำร
๑.๑๕ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๑๖ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรจัดตั้งหน่วยงำนเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดเล็ก
และขนำดย่อย เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดเล็ก
และขนำดย่อย
๑.๑๗ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรต่ำงประเทศ เรื่อง สถำนกำรณ์คนต่ำงด้ำวในประเทศไทย
๑.๑๘ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เรื่อง กำรศึกษำเพื่อพัฒนำระบบพนักงำนรำชกำร
๑.๑๙ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เรื่อง กำรติดตำมผลกำรปฏิบัตติ ำมพระรำชบัญญัตกิ ำรอำนวย
ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒๐ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง แนวทำงกำรกำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๑.๒๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรยกระดับและพัฒนำกีฬำมวยไทย
๑.๒๒ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑.๒๓ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒๔ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-๓๑.๒๕ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ...
๑.๒๖ รับทรำบสรุปผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงเดือน ตุลำคม ๒๕๕๗ - พฤษภำคม ๒๕๖๒ ของ
คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคำรที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคำรที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑
(โปรดพลิก)

-๔ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่องด่วน
- พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
๕.๒ รำยงำนกำรตรวจสอบสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑)
๕.๓ รำยงำนกำรเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๒ - ๕.๓ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

-๕๕.๔ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑)
๖.๓ รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)
๖.๔ รำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖.๕ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนกำรออมแห่งชำติ
(ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔)
๖.๖ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)
๖.๗ รำยงำนตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผูถ้ ูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)

(โปรดพลิก)

-๖(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุม (๒) ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติรบั รอง ณ ห้องรับรองสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
ชั้น ๒๑ อำคำรสุขประพฤติ
๒. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ ๑.๑ จะได้แจกให้สมำชิกในวันประชุม
๓. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ ๑.๒ - ๑.๑๒ ได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกแล้ว
ตำมหนังสือเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ด่วนมำก ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/(น ๒๔) ลงวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒
๔. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/view/1/กำรประชุมสภำ/TH-TH

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

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรเลือกตั้งที่สุจริตเทีย่ งธรรม : ทัศนะของผู้ที่มบี ทบำทเกี่ยวข้อง
คณะกรรมำธิกำรกำรเมืองพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง สหกำรกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่น
คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในยุคสังคม
ผู้สูงอำยุ ศึกษำกรณีกำรนำผู้สูงอำยุเข้ำสู่ระบบแรงงำน
คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ กำรอุตสำหกรรม และกำรแรงงำนพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรลดกำรพึ่งพำแรงงำนต่ำงด้ำวไร้ฝีมือ
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ กำรอุตสำหกรรม และกำรแรงงำนพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๕ รำยงำนกำรประชุมลับสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เรือ่ งด่วนที่ ๒ ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชือ่ ให้ดำรงตำแหน่ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ตำมมำตรำ ๖๓ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒)
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๖ รำยงำนกำรประชุมลับสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่
๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เรือ่ งด่วน ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ตำมมำตรำ ๒๒๒ มำตรำ ๒๑๗ ประกอบมำตรำ ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๗ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง สรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบ ๕ ปี ของคณะอนุกรรมำธิกำร
กิจกำรเด็ก และเยำวชน (ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒)
คณะกรรมำธิกำรกำรสังคม เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ดอ้ ยโอกำส
พิจำรณำเสร็จแล้ว
(โปรดพลิก)

-๒(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยำยน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อำจมีเรือ่ งที่คำ้ งมำจำกกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/view/1/กำรประชุมสภำ/TH-TH

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

