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ตารางการขຌารวมประชุมชี้จงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูຌทนราษฎร ละ วุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ
ผูຌบริหารสานักงาน กสม.

คณะทีไ 1
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
สภาผูຌทนราษฎร

คณะทีไ 2
คณะทีไ 3
คณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการทีไดิน
ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ ละสิไงกอสรຌาง
ละทุนหมุนวียน

คณะทีไ 4
คณะอนุกรรมาธิการ
ฝຄกอบรม สัมมนา
ประชาสัมพันธ์ฯ

ค ณ ะ ทีไ 5 ค ณ ะ อ นุ
กรรมาธิ ก ารผนงาน
บูรณาการ 1

คณะทีไ 6
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา
ศึกษาราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

1. ลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ

√

√

√

มอบหมายผูຌทน

มอบหมายผูຌทน

√

2. รองลขาธิการฯ
(นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)

√

-

มอบหมาย
฿หຌป็นหัวหนຌาคณะ

√

√

-

-

√

3. รองลขาธิการฯ
(นางสาวอัจฉรา ฉายากุล)
4. รองลขาธิการฯ
(นายอัญญะรัฐ องฉຌวน)

√

√

มอบหมาย
฿หຌป็นหัวหนຌาคณะ

√

5. ทีไปรึกษาสานักงานฯ
(นางหรรษา บุญรัตน์)

√

√

√

-

-

√

6. ผูຌชวยลขาธิการฯ
(นายคมสรรค์ มธีกุล)

-

-

~1~

√

√

หัวหนຌาสวนราชการ฿นสังกัดสานักงาน
กสม. ผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌขຌารวม
สนับสนุนการชีๅจงรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

คณะทีไ 1
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
สภาผูຌทนราษฎร

คณะทีไ 2
คณะทีไ 3
คณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการทีไดิน
ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ ละสิไงกอสรຌาง
ละทุนหมุนวียน

คณะทีไ 4
คณะอนุกรรมาธิการ
ฝຄกอบรม สัมมนา
ประชาสัมพันธ์ฯ

ค ณ ะ ทีไ 5 ค ณ ะ อ นุ
กรรมาธิ ก ารผนงาน
บูรณาการ 1 (ผนงาน
บู ร ณาการขั บ คลืไ อ น
ก า ร  กຌ เ ข ปั ญ ห า
จั ง ห วั ด ช า ย  ด น
ภาค฿ตຌ)

คณะทีไ 6
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา
ศึกษาราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

7. ผูຌอานวยการสานักบริหารกลาง

√

√

√

√

-

√

8. ผูຌอานวยการสานักกิจการ กสม.

√

√

9. ผูຌอานวยการสานักคุຌมครอง
สิทธิมนุษยชน

√
√

√
√

√

√

√

12. ผูຌอานวยการสานักมาตรฐานละติดตามการ
คุຌมครองสิทธิมนุษยชน

√

13. ผูຌอานวยการสานักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประทศ

√

14. ผูຌอานวยการสานักกฎหมาย

√

15. ผูຌอานวยการสานักดิจิทัล
สิทธิมนุษยชน

√

√

-

√

11. ผูຌอานวยการสานักฝ้าระวังละประมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

-

√
√

10. ผูຌอานวยการสานักสงสริมการ
คารพสิทธิมนุษยชน

-

√
√

~2~

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

- (ราง) ผนการขຌารวมประชุมตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ
ขຌอมูล ณ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 วลา 09.46 น.
ลาดับ
ชืไอ
1.
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผูຌทนราษฎร
2.
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT
รัฐวิสาหกิจ ละทุนหมุนวียน

วัน-ดือน-ป
วันพฤหัสบดีทีไ 20 สิงหาคม 2563

วันพุธทีไ 20 สิงหาคม วลา 2563 หຌองประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)
น. ระหวาง 10.00 -22.00 นาฬิกา 404 ชัๅน 4 อาคารรัฐสภา
ลาดับทีไ 11 (ก้ไข ณ วันที่ 3/
ส.ค./2563)
วันศุกร์ทีไ 14 สิงหาคม วลา 2563 หຌองประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)
น. ระหวาง 09.00 -20.00 นาฬิกา 401 ชัๅน 4 อาคารรัฐสภา
(หลังพักรับประทานอาหาร
กลางวัน 12.00 – 13.00 น.)
(ก้ไข ณ วันที่ 04/ส.ค./2563)
วันพฤหัสบดีทีไ 20 สิงหาคม วลา หຌองประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.)
2563 น. ระหวาง 09.30 -21.00 403 ชัๅน 4 อาคารรัฐสภา
นาฬิกา ลาดับทีไ 7 (ก้ไข ณ วันที่
31/ก.ค./2563 วลา 08.30 น.)

3.

คณะอนุกรรมาธิการทีไดิน ละ
สิไงกอสรຌาง

4.

คณะอนุกรรมาธิการฝຄกอบรม สัมมนา
ประชาสัมพันธ์ คาจຌางหมาบริการ
คาจຌางทีไปรึกษา วิทยาศาสตร์ การ
วิจัยละถายทอดทคนลยี คาชา
คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ
ตางประทศ งบดานินงาน งบงิน
อุดหนุน ละงบรายจายอืไน
คณะอนุกรรมาธิการผนงาน
วันจันทร์อังคารทีไ 10-11 สิงหาคม
บูรณาการ 1 (สานักงานคณะกรรมการ วลา 2563 น. ระหวาง 10.00
สิทธิมนุษยชนหงชาติขຌารวมการ
นาฬิกา (ก้ไข ณ วันที่ 31/ก.ค./
พิจารณา฿นผนงานบูรณาการ
2563)
ขับคลื่อนการกຌเขปัญหาจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
วันพุธทีไ 2 กันยายน 2563
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2564 วุฒิสภา

5.

6.

หຌองประชุม
หຌองประชุมงบประมาณ (สผ.) ชันๅ 6
อาคารรัฐสภา

หຌองประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.)
417 ชัๅน 4 อาคารรัฐสภา

กลุมงานนยบายละยุทธศาสตร์
สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ

/ /

ลำดับกำรพิจำรณำ
คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ ละทุนหมุนวียน
฿นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำรำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ .ศ. ๎๑๒๐
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์๐ ชันๅ ๐ อำคำรรัฐสภำ
ลำดับ

หนวยงำน

กระทรวง

ํ

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

๎

กองทุนประชารัฐสวัสดิการพือไ ศรษฐกิจฐานรากละสังคม (กองทุน)

๏

กรมธนารักษ์

๐

กรมบัญชีกลาง

๑

กรมศุลกากร

๒

กรมสรรพากร

๓

สานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ

๔

สานักงานบริหารหนีสๅ าธารณะ

ํ

สานักงานศรษฐกิจการคลัง

๎

กรมสรรพสามิต

๏

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย (รัฐวิสาหกิจ)

๐

ธนาคารพือไ การกษตรละสหกรณ์การกษตร (รัฐวิสาหกิจ)

๑

ธนาคารอาคารสงคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ)

๒

บรรษัทประกันสินชือไ อุตสาหกรรมขนาดยอม (รัฐวิสาหกิจ)

๓

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามหงประทศเทย จากัด (รัฐวิสาหกิจ)

๔

ธนาคารออมสิน (รัฐวิสาหกิจ)

๕

สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

ํ์

กรมการคຌาตางประทศ

ํํ

กรมการคຌาภาย฿น

ํ๎

กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ

ํ๏

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ํ๐

กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา

ํ๑

กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ

ํ๒

สานักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา

ํ

ศูนย์สงสริมศิลปาชีพระหวางประทศ (องค์การมหาชน)

๎

สถาบันวิจัยละพัฒนาอัญมณีละครือไ งประดับหงชาติ (องค์การมหาชน)

๏

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม

กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ

๐

กรมอุตุนิยมวิทยา

ละสังคม

๑

สานักงานสถิติหงชาติ

๒

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลพือไ ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ

กระทรวงกำรคลัง

วันทีไ
ศุกร์ ๏ํ ก.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ํ๒.์์ น.

กระทรวงกำรคลัง (ตอ)

จันทร์ ๏ ส.ค. ๒๏
ํ๏.์์ - ๎๎.์์ น.

กระทรวงพำณิชย์

กระทรวงพำณิชย์ (ตอ)

อังคำร ๐ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

:

/ /

ลำดับ

หนวยงำน

๓

สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิงไ วดลຌอม

๔

กรมควบคุมมลพิษ

๕

กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝังດ

ํ์

กรมทรัพยากรธรณี

ํํ

กรมทรัพยากรนๅา

ํ๎

กรมทรัพยากรนๅาบาดาล

ํ๏

กรมสงสริมคุณภาพสิงไ วดลຌอม

ํ๐

กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุพ์ ืช

ํ๑

สานักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม

ํ๒
ํ

กรมปຆาเมຌ
สานักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

๎

องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก (องค์การมหาชน)

๏

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)

๐

องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)

๑

องค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ (รัฐวิสาหกิจ)

๒

สำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์

๓

กรมชลประทาน

๔

กองทุนจัดรูปทีดไ ิน (กองทุน)

๕

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ํ์

กรมประมง

ํํ

กรมปศุสัตว์

ํ๎

กรมพัฒนาทีดไ ิน

ํ๏

กรมวิชาการกษตร

ํ๐

กรมสงสริมการกษตร

ํ๑

กรมสงสริมสหกรณ์

ํ๒

สานักงานการปฏิรูปทีดไ ินพือไ กษตรกรรม

ํ๓

สานักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ

ํ
๎

สานักงานศรษฐกิจการกษตร
กองทุนปรับครงสรຌางการผลิตภาคกษตรพือไ พิมไ ขีดความสามารถการขงขัน
ของประทศ (กองทุน)

๏

กรมการขຌาว

๐

กรมหมอนเหม

๑
๒

กรมฝนหลวงละการบินกษตร
สานักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูห ัว
(องค์การมหาชน)

กระทรวง

วันทีไ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิงไ วดลຌอม

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิงไ วดลຌอม (ตอ)

พุธ ๑ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

กระทรวงกษตรละสหกรณ์

กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (ตอ)

พฤหัสบดี ๒ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

:

/ /

ลำดับ

หนวยงำน

กระทรวง

๓

การยางหงประทศเทย (รัฐวิสาหกิจ)

๔

องค์การตลาดพือไ กษตรกร (รัฐวิสาหกิจ)

๕

สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

ํ์

กรมจຌาทา

ํํ

กรมการขนสงทางบก

ํ๎

กรมทางหลวง

ํ๏

กรมทางหลวงชนบท

ํ๐

สานักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร

ํ๑

กรมทาอากาศยาน

ํ๒

กรมการขนสงทางราง

ํ๓

การรถเฟหงประทศเทย (รัฐวิสาหกิจ)

ํ

สถาบันการบินพลรือน (รัฐวิสาหกิจ)

๎

องค์การขนสงมวลชนกรุงทพ (รัฐวิสาหกิจ)

๏

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ

กระทรวงกำรตำงประทศ

๐

สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

กระทรวงอุตสำหกรรม

๑

กรมรงงานอุตสาหกรรม

๒

กรมสงสริมอุตสาหกรรม

๓

กรมอุตสาหกรรมพืนๅ ฐานละการหมืองร

๔

สานักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅาตาลทราย

๕

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ํ์

สานักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ํํ

สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน

ํ๎

กรมชือๅ พลิงธรรมชาติ

ํ๏

กรมธุรกิจพลังงาน

ํ๐

กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน

ํ๑

สานักงานนยบายละผนพลังงาน

ํ

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทียไ วละกีฬำ

๎

กรมพลศึกษา

๏
๐

กรมการทองทียไ ว
องค์การบริหารการพัฒนาพืนๅ ทีพไ ิศษพือไ การทองทียไ วอยางยังไ ยืน (องค์การมหาชน)

๑

การทองทียไ วหงประทศเทย (รัฐวิสาหกิจ)

๒

การกีฬาหงประทศเทย (รัฐวิสาหกิจ)

๓

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๔

กรมการพทย์

๕

กรมควบคุมรค

ํ์

กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก

ํํ

กองทุนภูมิปัญญาการพทย์ผนเทย (กองทุน)

วันทีไ

กระทรวงคมนำคม

กระทรวงคมนำคม (ตอ)

ศุกร์ ๓ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ํ๒.์์ น.

กระทรวงพลังงำน

กระทรวงกำรทองทียไ วละกีฬำ

จันทร์ ํ์ ส.ค. ๒๏
ํ๏.์์ - ๎๎.์์ น.

กระทรวงสำธำรณสุข

:

/ /

ลำดับ

หนวยงำน

ํ๎

กรมวิทยาศาสตร์การพทย์

ํ๏

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ํ๐

กรมสุขภาพจิต

ํ๑

กรมอนามัย

ํ๒

สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา

ํ

สานักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ

๎

กองทุนหลักประกันสุขภาพหงชาติ (กองทุน)

๏

สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ

๐

กองทุนการพทย์ฉุกฉิน (กองทุน)

๑

สถาบันพระบรมราชชนก

๒

สำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน

๓

กรมการจัดหางาน

๔

กรมพัฒนาฝีมือรงงาน

๕
ํ์

กรมสวัสดิการละคุมຌ ครองรงงาน

กระทรวง

กระทรวงสำธำรณสุข (ตอ)

วันทีไ

อังคำร ํํ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

กระทรวงรงงำน

สถาบันสงสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
(องค์การมหาชน)

ํํ

สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ํ๎
ํ๏

กรมการศาสนา
กองทุนสงสริมการผยผพระพุทธศาสนาฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา (กองทุน)

ํ๐

กรมศิลปากร

ํ๑

กองทุนสงสริมงานจดหมายหตุ (กองทุน)

ํ๒

กรมสงสริมวัฒนธรรม

ํ๓

กองทุนสงสริมงานวัฒนธรรม (กองทุน)

ํ

สานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

๎

กองทุนสงสริมศิลปะรวมสมัย (กองทุน)

๏

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๑
๒

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมันไ คงของมนุษย์

๓

กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ

๔
๕

กองทุนสงสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กองทุน)
กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว

ํ์

กองทุนสงสริมความทาทียมระหวางพศ (กองทุน)

ํํ

กรมกิจการดใกละยาวชน

ํ๎

กองทุนคุมຌ ครองดใก (กองทุน)

ํ๏

กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (ตอ)

พฤหัสบดี ํ๏ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำม
มันไ คงของมนุษย์

:

/ /

ลำดับ

หนวยงำน

ํ๐

กรมกิจการผูสຌ ูงอายุ

ํ๑

กองทุนผูสຌ ูงอายุ (กองทุน)

ํ๒

การคหะหงชาติ (รัฐวิสาหกิจ)

ํ
๎

สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวง

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

๏
๐

กรมคุมຌ ครองสิทธิละสรีภาพ

๑
๒

กรมพินิจละคุมຌ ครองดใกละยาวชน

๓
๔

กรมสอบสวนคดีพิศษ

๕
ํ์

สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์

ํํ
ํ

สถาบันพือไ การยุติธรรมหงประทศเทย (องค์การมหาชน)

๎
๏

กองทัพบก

๐
๑

กองทัพอากาศ

๒
๓

สถาบันทคนลยีปງองกันประทศ

๔
๕

กรมการปกครอง

ํ์
ํํ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กองทุน)

ํ๎
ํ๏

กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย

ํ๐
ํ๑

กรมสงสริมการปกครองทຌองถินไ

ํ

สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

๎

กรมประชาสัมพันธ์

๏

สานักงานคณะกรรมการคุมຌ ครองผูบຌ ริภค

๐

สานักลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๑

สานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒

สานักขาวกรองหงชาติ

๓

สานักงบประมาณ

๔

สานักงานสภาความมันไ คงหงชาติ

วันทีไ

ศุกร์ ํ๐ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ํ๒.์์ น.

กรมบังคับคดี
กรมราชทัณฑ์
สานักงานกิจการยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำหม

กระทรวงกลำหม

จันทร์ ํ๓ ส.ค. ๒๏
ํ๏.์์ - ๎๎.์์ น.

กองทัพรือ
กองบัญชาการกองทัพเทย
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย

กระทรวงมหำดเทย

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมทีดไ ิน
กรมยธาธิการละผังมือง
องค์การจัดการนๅาสีย (รัฐวิสาหกิจ)
สำนักนำยกรัฐมนตรี

อังคำร ํ๔ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

:

/ /

ลำดับ

หนวยงำน

๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ํ์

สานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน

ํํ

สานักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ

ํ๎

กองอานวยการรักษาความมันไ คงภาย฿นราชอาณาจักร

ํ๏

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ํ๐

สานักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน

ํ๑

สานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

กระทรวง

วันทีไ

กองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (กองทุน)
ํ

สานักงานทรัพยากรนๅาหงชาติ

๎
๏

ศูนย์อานวยการรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล

๐
๑

สำนักนำยกรัฐมนตรี (ตอ)

พุธ ํ๕ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

สานักงานขับคลือไ นการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความ
สามัคคีปรองดอง
สานักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ (องค์การมหาชน)

๒

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ

๓

สานักงานคณะกรรมการพิศษพือไ ประสานงานครงการอันนือไ งมาจากพระราชดาริ ละหนวยงำนภำย฿ตຌกำรควบคุมดูล

สวนรำชกำรเมสงั กัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ของนำยกรัฐมนตรี

๔
๕

สานักงานราชบัณฑิตยสภา

ํ์
ํํ

กองทุนพือไ การสืบสวนละสอบสวนคดีอาญา (กองทุน)

ํ๎
ํ๏

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

ํ๐
ํ๑

สานักงานคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก

ํ

สานักงานลขาธิการวุฒิสภา

๎

สานักงานลขาธิการสภาผูຌ ทนราษฎร

๏

กองทุนพือไ ผูຌ คยปຓนสมาชิกรัฐสภา (กองทุน)

๐

สถาบันพระปกกลຌา

๑

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒

สานักงานศาลยุติธรรม

๓
๔

สานักงานศาลปกครอง
สานักงานผูตຌ รวจการผนดิน

๕

สานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ

ํ์

กองทุนปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ (กองทุน)

สานักงานตารวจหงชาติ
สานักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน
สานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ
สานักงานสงสริมวิสาหกิจพือไ สังคม
หนวยงำนของรัฐสภำ

พฤหัสบดี ๎์ ส.ค. ๒๏
ํ์.์์ - ๎๎.์์ น.

หนวยงำนของศำล

หนวยงำนขององค์กรอิสระละ
องค์กรอัยกำร

:

/ /

ลำดับ

หนวยงำน

ํํ

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ

ํ๎

สานักงานอัยการสูงสุด

ํ๏

สานักงานคณะกรรมการการขงขันทางการคຌา

ํ๐

สานักงานสภากษตรกรหงชาติ

ํ๑

กองทุนการออมหงชาติ (กองทุน)

ํ๒
ํ๓

กองทุนจัดรูปทีดไ ินพือไ พัฒนาพืนๅ ทีไ (กองทุน)
กองทุนยุติธรรม (กองทุน)

ํ๔

กองทุนหมูบ ຌานละชุมชนมืองหงชาติ (องค์การมหาชน) (กองทุน)

กระทรวง

วันทีไ

หนวยงำนอืนไ ของรัฐ
ทุนหมุนวียนทีมไ ฐี ำนะป็นนิตบิ คุ คล

พิจารณาหนวยงานคงคຌาง

ศุกร์ ๎ํ ส.ค. ๒๏

พิจารณารางรายงาน

สำร์ ๎๎ ส.ค. ๒๏

สงสรุปรายงานปรับลด ละรายงานผลการพิจารณา

จันทร์ ๎๐ ส.ค. ๒๏

***หมำยหตุ : ลำดับกำรพิจำรณำอำจมีกำรปลียไ นปลงตำมควำมหมำะสม

:

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันจันทร์ทีไ ๏ สิงหำคม ๎๑๒๏
ํ.กระทรวงการคลัง
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
ํ.ํ กรมธนารักษ์
นาฬิกา
ํ.๎ กรมบัญชีกลาง
ํ.๏ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
ํ.๐ กรมศุลกากร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ํ.๑ กรมสรรพสามิต
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
ํ.๒ กรมสรรพากร
พักรับประทานอาหารยใน
ํ.๓ สานักงานความรวมมือพัฒนาศรษฐกิจกับประทศพือไ นบຌาน
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
๎. กระทรวงพาณิชย์
๎.ํ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๎.๎ กรมการคຌาภาย฿น
๎.๏ กรทรัพย์สินทางปัญญา
๎.๐ กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ
๏. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
๏.ํ กรมอุตุนิยมวิทยา
๏.๎ สานักงานสถิติหงชาติ
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
๐.ํ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
๐.๎ กรมควบคุมมลพิษ
๐.๏ กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝั่ง

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันอังคำรทีไ ๐ สิงหำคม ๎๑๒๏
๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (ตอ)
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
๐.ํ กรมทรัพยากรธรณี
นาฬิกา
๐.๎ กรมทรัพยากรนา
๐.๏ กรมทรัพยากรนาบาดาล
๐.๐ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๐.๑ กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
๐.๒ สานักนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
พักรับประทานอาหารยใน
๐.๓ กรมปຆาเมຌ
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
๑. กระทรวงกษตรละสหกรณ์
๑.ํ สานักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
๑.๎ กรมชลประทาน
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
๑.๏ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑.๐ สถาบันวิจัยละพัฒนาพืนทีไสูง (องค์การมหาชน)

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันพุธทีไ ๑ สิงหำคม ๎๑๒๏
๑. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (ตอ)
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
๑.ํ กรมประมง
นาฬิกา
๑.๎ กรมปศุสัตว์
๑.๏ กรมพัฒนาทีไดิน
๑.๐ กรมวิชาการกษตร
๑.๑ กรมสงสริมการกษตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑.๒ กรมสงสริมสหกรณ์
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
พักรับประทานอาหารยใน
๑.๓ สานักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
๑.๔ สานักงานศรษฐกิจการกษตร
๑.๕ กรมการขຌาว
๑.ํ์ สานักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว (องค์การมหาชน)
๑.ํํ กรมหมอนเหม
๑.ํ๎ กรมฝนหลวงละการบินกษตร
๒. กระทรวงคมนาคม
๒.ํ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๒.๎ กรมการขนสงทางบก
๒.๏ กรมทางหลวง
๒.๐ กรมทางหลวงชนบท
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
๒.๑ สานักนยบายละผนการขนสงละจราจร
๒.๒ กรมทาอากาศยาน
๒.๓ กรมการขนสงทางราง
๓. กระทรวงการตางประทศ
๓.ํ สานักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันพฤหัสบดีทไี ๒ สิงหำคม ๎๑๒๏
กระทรวงคมนาคม (คຌางการพิจารณา)
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
- กรมจຌาทา
นาฬิกา
๔. กระทรวงอุตสาหกรรม
๔.ํ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๔.๎ กรมรงงานอุตสาหกรรม
๔.๏ กรมสงสริมอุตสาหกรรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๔.๐ กรมอุตสาหกรรมพืนฐานละการหมืองร
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
๔.๑ สานักงานคณะกรรมการอຌอยละนาตาลทราย
พักรับประทานอาหารยใน
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
๔.๒ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๕. กระทรวงพลังงาน
๕.ํ สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๕.๎ กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน
ํ์. กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
ํ์.ํ สานักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
ํ์.๎ กรมพลศึกษา
ํ์.๏ กรมการทองทีไยว
ํํ. กระทรวงสาธารณสุข
ํํ.ํ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ํํ.๎ กรมการพทย์
ํํ.๏ กรมควบคุมรค
ํํ.๐ กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
ํํ.๑ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์
ํํ.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ํํ.๓ กรมสุขภาพจิต
ํํ.๔ กรมอนามัย

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันศุกร์ทไี ๓ สิงหำคม ๎๑๒๏
ํํ. กระทรวงสาธารณสุข (ตอ)
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
ํํ.ํ สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา
นาฬิกา
ํํ.๎ รงพยาบาลบຌานพຌว (องค์การมหาชน)
ํํ.๏ สานักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ
ํํ.๐ สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ
ํํ.๑ สถาบันพระบรมราชชนก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ํ๎. กระทรวงรงงาน
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
ํ๎.ํ สานักงานปลัดกระทรวงรงงาน
พักรับประทานอาหารยใน
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
ํ๎.๎ กรมการจัดหางาน
ํ๎.๏ กรมพัฒนาฝีมือรงงาน
ํ๎.๐ กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน
ํ๎.๑ สถาบันสงสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน (องค์การมหาชน)
ํ๏. กระทรวงวัฒนธรรม
ํ๏.ํ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ํ๏.๎ กรมศิลปากร
ํ๏.๏ กรมสงสริมวัฒนธรรม
ํ๏.๐ หอภาพยนตร์
ํ๐. กระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
ํ๐.ํ สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคง
ของมนุษย์
ํ๐.๎ กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
ํ๐.๏ กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว
ํ๐.๐ กรมกิจการดใกละยาวชน
ํ๐.๑ กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ํ๐.๒ กรมกิจการผูຌสูงอายุ

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันอังคำรทีไ ํํ สิงหำคม ๎๑๒๏
ํ๑. กระทรวงยุติธรรม
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
ํ๑.ํ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นาฬิกา
ํ๑.๎ กรมคุมประพฤติ
ํ๑.๏ กรมบังคับคดี
ํ๑.๐ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
ํ๑.๑ กรมราชทัณฑ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ํ๑.๒ กรมสอบสวนคดีพิศษ
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
พักรับประทานอาหารยใน
ํ๑.๓ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
ํ๑.๔ สานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด
ํ๑.๕ สถาบันพืไอการยุติธรรมหงประทศเทย (องค์การมหาชน)
ํ๒. กระทรวงกลาหม
ํ๒.ํ สานักงานปลัดกระทรวงกลาหม
ํ๒.๎ กองทัพบก
ํ๒.๏ กองทัพรือ
ํ๒.๐ กองทัพอากาศ
ํ๒.๑ กองบัญชาการกองทัพเทย
ํ๓. กระทรวงมหาดเทย
ํ๓.ํ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ํ๓.๎ กรมการปกครอง
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
ํ๓.๏ กรมการพัฒนาชุมชน
ํ๓.๐ กรมทีไดิน
ํ๓.๑ กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ํ๓.๒ กรมยธาธิการละผังมือง

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันพฤหัสบดีทไี ํ๏ สิงหำคม ๎๑๒๏
ํ๓. กระทรวงมหาดเทย (ตอ)
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
ํ๓.ํ กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
นาฬิกา
ํ๔. สานักนายกรัฐมนตรี
ํ๔.ํ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ํ๔.๎ กรมประชาสัมพันธ์
ํ๔. สานักนายกรัฐมนตรี (ตอ)
ํ๔.๏ สานักงานลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ํ๔.๐ สานักขาวกรองหงชาติ
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
ํ๔.๑ สานักงบประมาณ
พักรับประทานอาหารยใน
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
ํ๔.๒ สานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
ํ๔.๓ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ
ํ๔.๔ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ํ๔.๕ กองอานวยการรักษาความมัไนคง฿นราชอาณาจักร
ํ๔.ํ์ สานักงานทรัพยากรนาหงชาติ
ํ๔.ํํ ศูนย์อานวยการรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล
ํ๕. สวนราชการเมสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ละหนวยงานภาย฿ตຌการควบคุมดูลของนายกรัฐมนตรี
ํ๕.ํ สานักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ
ํ๕.๎ สานักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการ
อันนืไองมาจากพระราชดาริ
ํ๕.๏ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
ํ๕.๐ สานักงานตารวจหงชาติ
(พกรบปร ท นอ ห รเย็น)
ํ๕.๑ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ํ๕.๒ สานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามทุจริต
฿นภาครัฐ
๎์. หนวยงานของรัฐสภา
๎์.ํ สานักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร
๎์.๎ สถาบันพระปกกลຌา

กำหนดกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรทีไดินละสิไงกอสรຌำง
ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒๐
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) ๐์ํ ชัๅน ๐ อำคำรรัฐสภำ

**Update 04/08/2563**

กำหนดวันวลำ
หนวยงำน
วันศุกร์ทไี ํ๐ สิงหำคม ๎๑๒๏
๎ํ. หนวยงานของศาล
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
๎ํ.ํ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นาฬิกา
๎ํ.๎ สานักงานศาลยุติธรรม
๎ํ.๏ สานักงานศาลปกครอง
๎๎. หนวยงานขององค์กรอิสระละองค์กรอัยการ
๎๎.ํ สานักงานคณะกรรมการการลือกตัง
๎๎.๎ สานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หงชาติ
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
๎๎.๏ สานักงานการตรวจงินผนดิน
พักรับประทานอาหารยใน
(พกรบปร ท นอ ห รกล งวน)
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา
๎๎.๐ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ
๎๎.๑ สานักงานอัยการสูงสุด
- พิจารณาหนวยงานคงคຌาง วันจันทร์ทไี ํ๓ สิงหำคม ๎๑๒๏
ประชุมระหวาง วลา ์๕.์์ - ๎์.์์
นาฬิกา

พักรับประทานอาหารกลางวัน
วลา ํ๎.์์ - ํ๏.์์ นาฬิกา
พักรับประทานอาหารยใน
วลา ํ๔.์์-ํ๕.์์ นาฬิกา

- พิจารณา (ราง) รายงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ข้ อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 8.3 น.
กำหนดกำรประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรฝຄกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ คำจຌำงหมำบริกำร คำจຌำงทีไปรึกษำ วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยละถำยทอด
ทคนลยี คำชำ คำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำงเปรำชกำรตำงประทศ งบดำนินงำน งบงินอุดหนุน ละงบรำยจำยอืไน
฿นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำรำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2564
สภำผูຌทนรำษฎร
ณ หຌองประชุมคณะกรรมำธิกำร (สผ.) 403 ชัๅน 4 อำคำรรัฐสภำ
ลำดับ
ทีไ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
กรมธนำรักษ์
กรมบัญชีกลำง
กรมศุลกำกร
กรมสรรพสำมิต
กรมสรรพำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ
สำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง

กระทรวงกำรคลัง

จันทร์ทีไ 3 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

10.
11.
12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรมกำรคຌำตำงประทศ
กรมกำรคຌำภำย฿น
กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

กระทรวงพำณิชย์

1.
2.
3.
4.
5.

กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ
กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ
สำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ
ศูนย์สงสริมศิลปำชีพระหวำงประทศ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันระหวำงประทศพืไอกำรคຌำละกำรพัฒนำ
(องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยละพัฒนำอัญมณีละครืไองประดับหงชำติ
(องค์กำรมหำชน)

6.

หนวยงำน

กระทรวงพำณิชย์ (ตอ)

อังคำรทีไ 4 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

2
ลำดับ
ทีไ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนวยงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
สำนักงำนสถิติหงชำติ
สำนักงำนสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล (หนวยงำน฿นกำกับ)
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิลใกทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
กรมควบคุมมลพิษ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง
กรมทรัพยำกรธรณี
กรมทรัพยำกรนๅำ
กรมทรัพยำกรนๅำบำดำล
กรมปຆำเมຌ
กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม
กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช
สำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
สำนักงำนพัฒนำศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)
องค์กำรบริหำรจัดกำรกຍำซรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

11.
12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
กรมกำรขຌำว
กรมชลประทำน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

กระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม (ตอ)

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์

พุธทีไ 5 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

3
ลำดับ
ทีไ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หนวยงำน

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร
กรมพัฒนำทีไดิน
กรมวิชำกำรกษตร
กรมสงสริมกำรกษตร
กรมสงสริมสหกรณ์
กรมหมอนเหม
สำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
สำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ
สำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
สถำบันวิจัยละพัฒนำพืๅนทีไสูง (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว
(องค์กำรมหำชน)

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ (ตอ)

พฤหัสบดีทีไ 6 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

14.
15.

สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กรมกำรขนสงทำงบก

กระทรวงคมนำคม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรมกำรขนสงทำงรำง
กรมจຌำทำ
กรมทำงหลวง
กรมทำงหลวงชนบท
กรมทำอำกำศยำน
สำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร

7.

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
กรมรงงำนอุตสำหกรรม
กรมสงสริมอุตสำหกรรม
กรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนๅำตำลทรำย
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
สำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม

กระทรวงคมนำคม (ตอ)

กระทรวงกำรตำงประทศ
กระทรวงอุตสำหกรรม

ศุกร์ทีไ 7 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

4
ลำดับ
ทีไ
1.
2.
3.
4.
5.

หนวยงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
กรมชืๅอพลิงธรรมชำติ
กรมธุรกิจพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน
สำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

กระทรวงพลังงำน

สำร์ทีไ 8 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

6.
7.
8.
9.

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ
กรมกำรทองทีไยว
กรมพลศึกษำ
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืๅนทีไพิศษพืไอกำรทองทีไยวอยำงยัไงยืน
(องค์กำรมหำชน)

กระทรวงกำรทองทีไยว
ละกีฬำ

10.
11.
12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรมกำรพทย์
กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก
กรมควบคุมรค
กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์

กระทรวงสำธำรณสุข

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสุขภำพจิต
กรมอนำมัย
สถำบันพระบรมรำชชนก
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ
สถำบันกำรพทย์ฉุกฉินหงชำติ
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ
สถำบันวัคซีนหงชำติ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)

กระทรวงสำธำรณสุข
(ตอ)

11.
12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมพัฒนำฝีมือรงงำน
กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน

กระทรวงรงงำน

จันทร์ทีไ 10 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

5
ลำดับ
ทีไ
1.
2.

หนวยงำน
สำนักงำนประกันสังคม
สถำบันสงสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ละสภำพวดลຌอม
฿นกำรทำงำน (องค์กำรมหำชน)

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

กระทรวงรงงำน (ตอ)

อังคำรทีไ 11 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

กระทรวงวัฒนธรรม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมกำรศำสนำ
กรมศิลปำกร
กรมสงสริมวัฒนธรรม
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน)

11.
12.
13.

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์
กรมกิจกำรดใกละยำวชน
กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
ละควำมมัไนคงของมนุษย์

1.
2.
3.
4.

กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว
กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร
กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน

กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
ละควำมมัไนคงของมนุษย์
(ตอ)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
สำนักงำนกำรวิจัยหงชำติ
สำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ
สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ (หนวยงำน฿นกำกับ)
สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
(หนวยงำน฿นกำกับ)
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ
(หนวยงำน฿นกำกับ)
สำนักงำนสภำนยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
หงชำติ (หนวยงำน฿นกำกับ)
ศูนย์ควำมปຓนลิศดຌำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ (องค์กำรมหำชน)

11.
12.
13.
14.

กระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย ละ
นวัตกรรม

พฤหัสบดีทีไ 13 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

6
ลำดับ
ทีไ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนวยงำน
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยสงซินครตรอน (องค์กำรมหำชน)
สถำบันสำรสนทศทรัพยำกรนๅำ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ ละทคนลยีหงประทศเทย (รัฐวิสำหกิจ)
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์หงชำติ (รัฐวิสำหกิจ)
กองทุนสงสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

กระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย ละ
นวัตกรรม (ตอ)

ศุกร์ทีไ 14 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

กระทรวงยุติธรรม

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน
กรมรำชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิศษ

1.
2.
3.
4.
5.

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด
สถำบันอนุญำตตุลำกำร
สถำบันพืไอกำรยุติธรรมหงประทศเทย (องค์กำรมหำชน)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำหม
กองทัพบก
กองทัพรือ
กองทัพอำกำศ
กองบัญชำกำรกองทัพเทย
สถำบันทคนลยีปງองกันประทศ (องค์กำรมหำชน)

กระทรวงกลำหม

12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย
กรมกำรปกครอง
กรมกำรพัฒนำชุมชน

กระทรวงมหำดเทย

กระทรวงยุติธรรม (ตอ)

สำร์ทีไ 15 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

7
ลำดับ
ทีไ
1.
2.
3.
4.

หนวยงำน
กรมทีไดิน
กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย
กรมยธำธิกำรละผังมือง
กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน

11.
12.
13.
14.

สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์
สำนักขำวกรองหงชำติ
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนขับคลืไอน กำรปฏิรูปประทศ ยุทธศำสตร์ชำติ ละกำรสรຌำง
ควำมสำมัคคีปรองดอง
สำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนสงสริมกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนสงสริมศรษฐกิจสรຌำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน
สำนักงำนทรัพยำกรนๅำหงชำติ
สำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
สำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
กองอำนวยกำรรักษำควำมมัไนคงภำย฿นรำชอำณำจักร
ศูนย์อำนวยกำรรักษำผลประยชน์ของชำติทำงทะล
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพหงชำติ (หนวยงำน฿นกำกับ)
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรทีไดิน (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ (องค์กำรมหำชน)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

กระทรวงมหำดเทย (ตอ)

จันทร์ทีไ 17 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

สำนักนำยกรัฐมนตรี

สำนักนำยกรัฐมนตรี (ตอ)

อังคำรทีไ 18 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

8
ลำดับ
ทีไ
1.
2.
3.

หนวยงำน

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไอง
มำจำกพระรำชดำริ
สำนักงำนตำรวจหงชำติ
สำนักงำนปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน
สำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยขตพัฒนำพิศษภำคตะวันออก
สำนักงำนสงสริมวิสำหกิจพืไอสังคม

10.
11.
12.

สถำบันพระปกกลຌำ
สำนักงำนลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนลขำธิกำรสภำผูຌทนรำษฎร

1.
2.
3.

สำนักงำนศำลปกครอง
สำนักงำนศำลยุติธรรม
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

สำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ
สำนักงำนผูຌตรวจกำรผนดิน
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

10.
11.

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรขงขันทำงกำรคຌำ
สำนักงำนสภำกษตรกรหงชำติ
* กำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม

กระทรวง

วันทีไ / วลำ

สวนรำชกำรเมสังกัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ละหนวยงำน
ภำย฿ตຌกำรควบคุมดูลของ
นำยกรัฐมนตรี

พุธทีไ 19 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

หนวยงำนของรัฐสภำ

หนวยงำนของศำล

หนวยงำนขององค์กรอิสระ
ละองค์กรอัยกำร

หนวยงำนอืไนของรัฐ

พฤหัสบดีทีไ 20 ส.ค. 63
วลำ 09.30 – 21.00 น.

กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
ผนการพิจารณา
วัน/ดือน/ปี
ประชุมครัๅงรกพืไอกำหนดนวทำงกำรพิจำรณำ
อ. 14 ก.ค. 63
ภำพรวมภำวะศรษฐกิจประทศละงบประมำณรำยจำย
จ. 20 ก.ค. 63 (ชຌำ)
1. กระทรวงกำรคลัง (16 หนวย 2 กองทุน งบกลำง 7 รำยกำร)
จ. 20 (บำย) – อ. 21 ก.ค. 63
2. กระทรวงพำณิชย์ (11 หนวย)
พ. 22 ก.ค. 63
3. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (6 หนวย)
พฤ. 23 ก.ค. 63
4. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม (15 หนวย)
ศ. 24 ก.ค. 63, พ. 29 ก.ค. 63
5. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (19 หนวย 2 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 30 – ศ. 31 ก.ค. 63
6. กระทรวงคมนำคม (13 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร)
จ. 3 ส.ค. 63
7. กระทรวงกำรตำงประทศ (1 หนวย)
อ. 4 ส.ค. 63 (ชຌำ)
8. กระทรวงอุตสำหกรรม (7 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร)
อ. 4 ส.ค. 63 (บำย)
9. กระทรวงพลังงำน (5 หนวย)
พ. 5 ส.ค. 63
10. กระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ (7 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 6 ส.ค. 63
11. กระทรวงสำธำรณสุข (16 หนวย 3 กองทุน)
ศ. 7 ส.ค. 63
12. กระทรวงรงงำน (6 หนวย)
จ. 10 ส.ค. 63
13. กระทรวงวัฒนธรรม (9 หนวย 4 กองทุน)
อ. 11 ส.ค. 63
14. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ (8 หนวย 4 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 13 ส.ค. 63
15. สภำกำชำดเทย (1 หนวย)
พฤ. 13 ส.ค. 63
16. กระทรวงศึกษำธิกำร (10 หนวย 1 กองทุน)
ศ. 14 ส.ค. 63, จ. 17 ส.ค. 63
17. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย ละนวัตกรรม (100 หนวย 1 กองทุน)
อ. 18 - 19 ส.ค. 63
18. กระทรวงยุติธรรม (12 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 20 ส.ค. 63
19. กระทรวงกลำหม (6 หนวย)
ศ. 21 ส.ค. 63
20. กระทรวงมหำดเทย (13 หนวย 2 กองทุน)
จ. 24 ส.ค. 63
21. จังหวัดละกลุมจังหวัด (94 หนวย)
อ. 25 ส.ค. 63
22. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (292 หนวย)
พ. 26 – ศ. 28 ส.ค. 63
23. สำนักนำยกรัฐมนตรี (25 หนวย 2 กองทุน งบกลำง 4 รำยกำร 6 ผนงำนบูรณำกำร)
อ. 1 ก.ย. 63
24. สวนรำชกำรเมสังกัดฯ (9 หนวย 1 กองทุน งบกลำง 1 รำยกำร 1 ผนงำนบูรณำกำร)
พ. 2 ก.ย. 63
25. หนวยงำนของรัฐสภำ (3 หนวย 1 กองทุน)
พ. 2 ก.ย. 63
26. หนวยงำนของศำล (3 หนวย)
พ. 2 ก.ย. 63
27. หนวยงำนขององค์กรอิสระละองค์กรอัยกำร (6 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
พ. 2 ก.ย. 63
28. สวนรำชกำร฿นพระองค์ (1 หนวย)
29. หนวยงำนอืไนของรัฐ (2 หนวย 1 กองทุน)
พ. 2 ก.ย. 63
30. รำยกำรตกคຌำง
พฤ. 3 – 4 ก.ย. 63
- พิจำรณำรำงรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
จ. 7 – ศ. 11 ก.ย. 63
- ดำนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
จ. 14 ก.ย. 63
- คณะกรรมำธิกำรสงรำยงำนตอประธำนวุฒิสภำพืไอบรรจุขຌำระบียบวำระกำรประชุม
ศ. 18 ก.ย. 63
- วุฒิสภำจะพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบรำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยฯ
จ. 21 ก.ย. 63
หมำยหตุ : วันวลำประชุม วันจันทร์ วลำ 10.00-18.00 น. ,วันอังคำร-พฤหัสบดี วลำ 09.00-18.00 น. ละวันศุกร์ วลำ 09.00 -16.00 น.

ลาดับ

กระทรวง/หน่วยงาน

