ระเบียบวาระปรับใหม่
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๒
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ....
๑.๒ รับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ รับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ....
๑.๔ รับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชัว่ คราว และการใช้สิทธิ
ฟ้องร้องดาเนินคดีหรือดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทากฎหมายรองรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูล
และการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพในยุคดิจทิ ัล
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตารวจพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตารวจพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาพรวมของยางพาราทั้งระบบ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๔.๑ - ๔.๔ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุตธิ รรมไทย
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตารวจพิจารณาเสร็จแล้ว
(โปรดพลิก)

-๒๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๔.๕ - ๔.๖ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒)
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สาหรับปี ๒๕๕๗
(ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
๕.๒ รายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สาหรับปี ๒๕๕๘
(ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๑ - ๕.๒ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
๕.๓ รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕.๔ รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔)
๕.๕ รายงานประจาปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ของสถาบันพระปกเกล้า
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)
๕.๖ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗)
๕.๗ รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ประจาปี ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๕.๘ รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕)

-๓๕.๙ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สานักงานประกันสังคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.๑๐ รายงานผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส เรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ”
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๓ - ๕.๑๐ เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
๕.๑๑ รายงานการตรวจสอบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑)
๕.๑๒ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๓ - ๕.๑๒ เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
๕.๑๓ รายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ )
๕.๑๔ รายงานการปฏิบตั ิงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH
สานักการประชุม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

