
ผนการขຌารวมประชุมตอคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนหงชาติ 
 

วุฒิสภา 
1. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความ

ชืไอมยงงบประมาณกับผนมบท
ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติละผนการ
ปฏิรูปประทศ (ฉบับปรับปรุง) 
฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 

วันพฤหัสบดีทีไ 5 ส.ค. 64 

วลา 09.00 – 12.00 น. 
 

หຌองประชุม 704 ชัๅน 7  
ส านักงาน กสม. 

(ประชุมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ 
Application : Cisco Webex 

Meetings) 

 

2. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 วุฒิสภา  

วันศุกร์ทีไ 6 สิงหาคม 2564  
วลา 13.00 – 17.00 น. 

 

หຌองประชุม 704 ละ 603 ชัๅน 6-7 
ส านักงาน กสม. 

(ประชุมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ 
Application : Cisco Webex 

Meetings) 

 

กลุมงานนยบายละยุทธศาสตร์ ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาต ิ



 
 

ระบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความชืไอมยงงบประมาณ 

กับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ละผนการปฏิรูปประทศ (ฉบับปรับปรุง) 
฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วุฒิสภา 

ครัๅงทีไ 20 
(ผานสืไออิลใกทรอนิกส์ Application : Cisco Webex Meetings) 

วันพฤหัสบดีทีไ 5 สิงหาคม 2564  
วลา 09.00 - 18.00  นาฬิกา  

ณ หຌองประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายลข 406 ชัๅน 4 อาคารรัฐสภา  
----------------------- 

ระบียบวาระทีไ  1 รืไองทีไประธานจะจຌงตอทีไประชุม (ถຌามี) 
 

ระบียบวาระทีไ  2 รืไองทีไสนอพืไอพิจารณา 
 

ภาคชຌา วลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา 
● พิจารณางบประมาณรายจายของหนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ                    

(6 หนวย 1 กองทุน) 
- อกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ลมที ่15 
- กองทุนละงินทุนหมุนวียน อกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ลมที ่20 

- ผนงานบูรณาการตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ (อกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 
ลมที่ 18 (1)) 

 

● หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ  
 
 
 

Webex Meetings 
กลุมทีไ 1 

09.00 – 12.00 น. 
(3 ชัไวมง) 

1. ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
2. ส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน 

3. 2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง 
2.2 กองทุนพืไอการพัฒนาพรรคการมือง  

4. 4.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ 
4.2 กองทุนป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ 
4.3 ผนงานบูรณาการตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ 

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 
6. ส ำนักงำนผูຌตรวจกำรผนดิน 

 

 

 

 

 

 

ภาคบาย-1.สถาบันพระปกกลຌา ... 
 



- 2 - 
 

ภาคบาย วลา 13.30 ป็นตຌนเป 
● หนวยงานของรัฐสภา (3 หนวย 1 กองทุน) 
- อกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ลมที ่15  
- กองทุนละงินทุนหมุนวียน อกสารงบประมาณ ฉบบัที่ 3 ลมที ่20 

● พิจารณางบประมาณรายจายของหนวยงานอืไนของรัฐ (2 หนวย 1 กองทุน) 
- อกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ลมที ่17 
- กองทุนละงินทุนหมุนวียน อกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ลมที ่20 

 

● หนวยงานของรัฐสภา  
 

Webex Meetings 
กลุมทีไ 2 

13.30-16.30 น.   
(3 ชัไวมง) 

1. สถาบันพระปกกลຌา 
2. ส านักงานลขาธิการวุฒิสภา 
3. 3.1 ส านักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร 

3.2 กองทุนพืไอผูຌคยป็นสมาชิกรัฐสภา 
● หนวยงานอืไนของรัฐ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการขงขันทางการคຌา 
2. ส านักงานสภากษตรกรหงชาติ 
3. กองทุนพืไอควำมสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

 

ระบียบวาระทีไ  3   รืไองอืไน โ (ถຌามี)  

------------------------------ 
ค าชีๅจง :   

1. ฿หຌผูຌชีๅจงดาวน์หลด Application Cisco Webex Meetings ละตัๅงชืไอ฿นการขຌา฿ชຌระบบหຌองประชุม             
ป็นภาษาเทย กอนขຌาหຌองประชุม (ชน ส าหรับผูຌชีๅจง ผูຌบัญชาการ.../ปลัดกระทรวง.../อธิบดีกรม...                     
/ลขาธิการ.../อธิการบดี... /ผอ.../กรรมการผูຌจัดการ... ส าหรับจຌาหนຌาทีไ฿หຌระบุ จนท. ...(ตามดຌวยชืไอหนวยงาน
หรือชืไอยอ)  

2. ฿หຌผูຌชีๅจงตละกลุมขຌา฿ชຌระบบหຌองประชุมพรຌอมกันตามวลาทีไก าหนด 
3. มืไอ฿กลຌถึงวลาชีๅจงของตละกลุม ฿หຌตรียมตัวขຌาระบบหຌองประชุม ละขຌาระบบดย Link หรือ รหัสตามทีไ 

เดຌรับจຌงจากฝ่ายลขานุการผานกลุมเลน์ฉพาะกิจ 
4. ฿หຌตละกลุมจัดสรรจ านวนผูຌขຌา฿ชຌระบบหຌองประชุมทาทีไจ าป็น (หຌองประชุมรองรับเดຌเมกิน 100 คน) ละ

ขอ฿หຌผูຌทีไมีหนຌาทีไชีๅจง ชีๅจงผานครืไองมือสืไอสารทีไเมมีบุคคลทรขຌา-ออก ตลอดการชีๅจง ละควรชีๅจงผาน 
Microphone สายหูฟังทรศัพท์ สวนผูຌทีไเมกีไยวขຌองกับการชีๅจง ขอ฿หຌปຂด Microphone ทุกคน (ถือปฏิบัติอยาง
ครงครัด)  

5. ระบบ Webex ป็นระบบ 1:1 เมหมาะสมกับการชืไอมตอกับผูຌขຌารวมประชุมทีไอยู฿นบริวณดียวกันจ านวน
มากกวาหนึไงคนขึๅนเป หรือขยายสัญญาณสียงชืไอมตอกับล าพงหຌองประชุมของหนวยงาน พราะจะท า฿หຌสัญญาณสียง 
กิดการสะทຌอนละรบกวนกัน 

6. ควรระวังการสงตอ Link หรือ รหัส การขຌา฿ชຌระบบหຌองประชุมเปยังบุคคลทีไเมกีไยวขຌอง (นຌนการประชุมบบปิด) 
7. กลุมอืไนทีไฝ่ายลขานุการยังเมเดຌชิญขຌาหຌองประชุม ปรดอยางพึไงกด Link หรือรหัสขຌา฿ชຌหຌองประชุม 
8. หนวยงาน฿ดชีๅจงสรใจลຌว สามารถออกจากหຌองประชุมกอนเดຌ 
9. หากจຌาหนຌาทีไกองจัดท างบประมาณ ส านักงบประมาณ ทีไรับผิดชอบจะขຌารวมรับฟังการประชุมดຌวย ฿หຌหนวยงาน 

ป็นผูຌประสานกับจຌาหนຌาทีไของส านักงบประมาณ 












