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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
- รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนินการ
เพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่องด่วน
- การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๖
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔๙)
๑. กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา
และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถูกกล่าวหา
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔)
๒. พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๕)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรี
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
พิจารณาเสร็จแล้ว
(โปรดพลิก)

๒

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

หมายเหตุ : ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิก ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

