
- (ราง) - 
ผนการขຌารวมประชุมตอคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนหงชาติ 
 

 ณ วนพุธ ท ่30 ม.ย. 64 เวล  15.31  น. 
ล าดับ ชืไอ วัน-ดือน-ป หຌองประชุม 

คณะกรรมาธิการ 
1. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สภาผูຌทนราษฎร 

หนวยงานขององค์กรอิสระละ
อัยการ วันทีไ 19 ก.ค. 64 

อกสารสง 3 วันกอนชีๅจง 

หຌองประชุมงบประมาณ (สผ.) ชัๅน 4  
ซนกลาง อาคารรัฐสภา 
หมายหตุ : ขຌาอาคารทางชัๅน B1 

ซน C 

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

อังคารทีไ 3 สิงหาคม 2564 (ชຌา) 

อกสารสง 3 วันกอนชีๅจง 
ณ หຌองประชุมตคณะกรรมาธิการ
งบประมาณ (สว.) ชัๅน 4 ซนกลาง 
อาคารรัฐสภา 

คณะอนุกรรมาธิการ 
1. คณะอนุกรรมาธิการฝຄกอบรม สมัมนา 

ประชาสัมพันธ์ คาจຌาง หมาบริการ 
คาจຌางทีไปรึกษา คาชา คา฿ชຌจาย฿น
การดินทางเป ราชการตางประทศ 
งบด านินงาน งบงินอุดหนุน ละ 

งบรายจายอืไน 

วันอาทิตย์ทีไ 18 ก.ค. 64 วลา 
9.00 – 21.00  

อกสารสง 3 วันกอนชีๅจง 

CB 407 (ซนกลาง) ชัๅน 4 

2. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ละ ICT วันอังคารทีไ 20 ก.ค. 64 วลา 
10.00 – 21.00  

อกสารสง 2 วันกอนชีๅจง 

N 407 ชัๅน 4 (หຌอง 402 ดิม) 

3. คณะอนุกรรมาธิการผนงาน 

บูรณาการ 2 

ยังเมก าหนด 

สงอกสารขຌอมลูบืๅองตຌน฿หຌ
กระทรวงยุติธรรมละจຌาภาพลຌว 

N 402 ชัๅน 4 (หຌอง 417 ดิม) 

กลุมงานนยบายละยุทธศาสตร์ 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 

 





 
กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
 

ล าดับ กระทรวง/หน่วยงาน 
ผนการพิจารณา สว.  

วัน/ดือน/ปี  

 ประชุมครัๅงรกพืไอก ำหนดนวทำงกำรพิจำรณำ อ. 8 มิ.ย. 64  
 ภำพรวมภำวะศรษฐกิจประทศละงบประมำณรำยจำย พ. 16 มิ.ย. 64 

1. กระทรวงกำรคลัง (16 หนวย 2 กองทุน งบกลำง 7 รำยกำร) พฤ. 17 – ศ. 18 มิ.ย. 64 

2. กระทรวงพำณิชย ์(11 หนวย)  จ. 21 มิ.ย. 64 

3. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (6 หนวย) อ. 22 มิ.ย. 64  
4. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม (15 หนวย) พ. 23 – พฤ. 24 มิ.ย. 64 

5. กระทรวงกษตรละสหกรณ ์(19 หนวย 2 กองทุน) ศ. 25, จ. 28 มิ.ย. 64 

6. กระทรวงคมนำคม (13 หนวย) อ. 29 – พ. 30 มิ.ย. 64 (ชຌำ) 
7. กระทรวงกำรตำงประทศ (1 หนวย) พ. 30 มิ.ย. 64 (บำย) 
8. กระทรวงอุตสำหกรรม (7 หนวย) พฤ. 1 ก.ค. 64 (ชຌำ) 
9. กระทรวงพลังงำน (5 หนวย) พฤ. 1 ก.ค. 64 (บำย) 
10. กระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ (7 หนวย) ศ. 2 ก.ค. 64 (ชຌำ) 
11. กระทรวงสำธำรณสุข (16 หนวย 3 กองทุน) ศ. 2 (บำย) – จ. 5 ก.ค. 64 

12. กระทรวงรงงำน (6 หนวย) อ. 6 ก.ค. 64 (ชຌำ) 
13. กระทรวงวัฒนธรรม (9 หนวย 4 กองทุน) อ. 6 ก.ค. 64 (บำย)  
14. สภำกำชำดเทย (1 หนวย) พ. 7 ก.ค. 64 (ชຌำ) 
15. กระทรวงกำรพฒันำสังคมฯ (8 หนวย 4 กองทุน) พ. 7 ก.ค. 64 

16. กระทรวงศึกษำธิกำร (10 หนวย 1 กองทุน) พฤ. 8 – ศ. 9 ก.ค. 64  
17. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย ละนวัตกรรม  

(100 หนวย 1 กองทุน) 
จ. 12 – อ. 13 ก.ค. 64 

18. กระทรวงยุติธรรม (12 หนวย 1 กองทุน) พ. 14 ก.ค. 64 

19. กระทรวงกลำหม (6 หนวย) พฤ. 15 ก.ค. 64 (ชຌำ) 
20. กระทรวงมหำดเทย (13 หนวย 2 กองทุน) พฤ. 15 (บำย) – ศ. 16 ก.ค. 64  
21. จังหวัดละกลุมจงัหวัด (94 หนวย) จ. 19 – อ. 20 ก.ค. 64 

22. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (292 หนวย) พ. 21 – พฤ. 22 ก.ค. 64 

23. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (25 หนวย 2 กองทุน งบกลำง 4 รำยกำร) ศ. 23, พฤ 29 ก.ค. 64 

24. สวนรำชกำรเมสังกดัฯ (9 หนวย 1 กองทุน งบกลำง 1 รำยกำร) ศ. 30 ก.ค. 64 

25. หนวยงำนของรัฐสภำ (3 หนวย 1 กองทุน) จ. 2 ส.ค. 64 (ชຌำ) 
26. หนวยงำนของศำล (3 หนวย) จ. 2 ส.ค. 64 (บำย) 
27. หนวยงำนขององค์กรอิสระละองค์กรอัยกำร (6 หนวย 1 กองทุน) อ. 3 ส.ค. 64 (ชຌำ) 
28. สวนรำชกำร฿นพระองค ์(1 หนวย) - 

29. หนวยงำนอืไนของรัฐ (2 หนวย 1 กองทุน) อ. 3 ส.ค. 64 (บำย) 
30. ผนงำนบูรณำกำร (11 ผนงำน) ชีๅจงพรຌอมหนวยงำนจຌำภำพหลัก - 

31. รัฐวิสำหกิจทีไเมขอรับงบประมำณ พ. 4 ส.ค. 64  
 - พิจำรณำรำงรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร พฤ. 5 – ศ. 13 ส.ค. 64 

 - ด ำนนิกำรจดัพิมพ์รำยงำนของคณะกรรมำธิกำร (สงพิมพ์) จ. 16 ส.ค. 64 

 - คณะกรรมำธิกำรสงรำยงำนตอประธำนวุฒิสภำพืไอบรรจุขຌำระบียบวำระกำรประชุม จ. 16 ส.ค. 64 

 - วุฒิสภำจะพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบรำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจำยฯ จ. 23 - อ. 24 ส.ค. 64 

 - นำยกรัฐมนตรีน ำขึๅนทูลกลຌำฯ พืไอประกำศ฿ชຌป็นกฎหมำย อ. 7 ก.ย. 64 

    หมายหตุ : ก ำหนดกำรอำจมกีำรปลีไยนปลงตำมควำมหมำะสม ตรวจสอบเดຌทีไ https://www.senate.go.th/view 

8/06/64 

https://www.senate.go.th/view/290/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%25


 

คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะทีไ 1 - 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

คณะอนุ ฯ ขอบขตการพิจารณา หน่วยรับงบประมาณ 

คณะทีไ 1 

คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์ คาจຌางหมาบริการ คาจຌาง 

ที่ปรึกษา คาชา คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง 

เปราชการตางประทศ งบด านินงาน งบ
งินอุดหนุน ละงบรายจายอ่ืน 

 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์ 
- พิจารณารายจ่ายประจ า ทุกงบรายจ่าย 

  ของสวนราชการ ละหนวยงาน฿นก ากับ/ 
  องค์การมหาชน  

 

 
- สวนราชการ ละหนวยงาน฿นก ากับ/ 
  องค์การมหาชน 
 

 

 

 

         
คณะทีไ 2 
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ละ ICT  
 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์ 
-  พิจารณารายการครุภัณฑ์ ทุกงบรายจ่าย 

   ของสวนราชการ ละหนวยงาน฿นก ากับ/ 
   องค์การมหาชน  

 
-  สวนราชการ ละหนวยงาน฿นก ากับ/ 
   องค์การมหาชน 
 
 

 

คณะทีไ 3 
คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน ละสิ่งกอสรຌาง 

 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์ 
- พิจารณารายการที่ดิน ละสิ่งกอสรຌาง  
  ทุกงบรายจาย ของสวนราชการ ละ  
  หนวยงาน฿นก ากับ/องค์การมหาชน 

 
-  สวนราชการ ละหนวยงาน฿นก ากับ/ 
   องค์การมหาชน 
 

 

คณะทีไ 4 

คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัด  
อบจ.  กทม.  ละพัทยา 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์ 
- พิจารณาคา฿ชຌจาย ทุกงบรายจ่าย  
  ของจังหวัด/กลุมจังหวัด  อบจ.  กทม.   
  ละพัทยา 

 
1. จังหวัด/กลุมจังหวัด 
2. อบจ.   3. กทม.  4. พัทยา 
 

 

 

คณะทีไ 5  
คณะอนุกรรมาธิการทຌองถิ่น ฯ 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์ 
- พิจารณาคา฿ชຌจาย ทุกงบรายจ่าย ของ 
  ทศบาลนคร   ทศบาลมือง    
  ละงินอุดหนุนที่จัดสรร฿หຌอปท.  
  (ทศบาลต าบล ละอบต.) 
 
 

 
1. ทศบาลนคร  2. ทศบาลมือง    
3. งินอุดหนุนที่จัดสรร฿หຌอปท.  
   (ทศบาลต าบล ละอบต.) 
 

 

 

คณะทีไ 6 

คณะอนุกรรมาธิการดຌานการศึกษา 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์  
- พิจารณาคา฿ชຌจาย ทุกงบรายจ่าย ของ 
1. สวนราชการ  หนวยงาน฿นก ากับ/ 
    องค์การมหาชน  ละทุนหมุนวียน  
    ฿นสังกัดของกระทรวง  ศธ. ละ อว.  
    (เมรวมก.วิทย์ดิม) 
2. สภากาชาดเทย 
3. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
4. ม.การกีฬาหงชาติ 
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
6. สถาบันพระบรมราชชนก 

7. งปม. ฉพาะดຌานการศึกษาของส านักงาน 

    ต ารวจฯ ละส านักงานพระพุทธศาสนาฯ 

1. สวนราชการ  หนวยงาน฿นก ากับ/ 
    องค์การมหาชน  ละทุนหมุนวียน  
    ฿นสังกัดของกระทรวง  ศธ. ละ อว.  
    (เมรวมก.วิทย์ดิม) 
2. สภากาชาดเทย 
3. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
4. ม.การกีฬาหงชาติ 
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
6. สถาบันพระบรมราชชนก 

7. งปม. ฉพาะดຌานการศึกษาของส านักงาน 

    ต ารวจฯ ละส านักงานพระพุทธศาสนาฯ 
 
 

 



 

คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะทีไ 1 - 9 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

คณะอนุ ฯ ขอบขตการพิจารณา หน่วยรับงบประมาณ 

คณะทีไ 7 

คณะอนุกรรมาธิการผนงานบูรณาการ 1 
 

 
 
 

พิจารณาทุกงบรายจ่ายของ 6 ผนบูรณาการ 
1. ผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    ละบริการหงอนาคต 

2. ผนงานบูรณาการพัฒนาดຌานคมนาคม 

   ละระบบลจิสติกส์  
3. ผนงานบูรณาการขตพัฒนาพิศษภาค 

    ตะวันออก  
4. ผนงานบูรณาการตรียมความพรຌอม 

    พื่อรองรับสังคมสูงวัย  
5. ผนงานบูรณาการพัฒนาละสงสริม 

    ศรษฐกิจฐานราก  
6. ผนงานบูรณาการตอตຌานการทุจริต 

    ละประพฤติมิชอบ  
 

 
1. ผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

    ละบริการหงอนาคต (สนง.ศก.อุตสาหกรรม) 
2. ผนงานบูรณาการพัฒนาดຌานคมนาคม 

   ละระบบลจิสติกส์ (สนข.) 
3. ผนงานบูรณาการขตพัฒนาพิศษภาค 

    ตะวันออก (EEC , สภาพัฒน์) 
4. ผนงานบูรณาการตรียมความพรຌอม 

    พื่อรองรับสังคมสูงวัย (กรมกิจการผูຌสูงอายุ) 
5. ผนงานบูรณาการพัฒนาละสงสริม 

    ศรษฐกิจฐานราก (สนง.ศรษฐกิจการกษตร) 
6. ผนงานบูรณาการตอตຌานการทุจริต 

    ละประพฤติมิชอบ (ปปช.) 
 

 

คณะทีไ 8 

คณะอนุกรรมาธิการผนงานบูรณาการ 2 
 

พิจารณาทุกงบรายจ่ายของ 5 ผนบูรณาการ 
1. ผนงานบูรณาการขับคลื่อนการกຌเข 

    ปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
2. ผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม  
    ละบ าบัดรักษาผูຌติดยาสพติด 

3. ผนงานบูรณาการสรຌางรายเดຌจากการ 

     ทองที่ยว  
4. ผนงานบูรณาการบริหารจัดการ 

     ทรัพยากรน  า  
5. ผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล  
 

 
1. ผนงานบูรณาการขับคลื่อนการกຌเข 

    ปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ (สมช. 
     กอ.รมน. ละ ศอ.บต.) 
2. ผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม  
    ละบ าบัดรักษาผูຌติดยาสพติด (ปปส.) 
3. ผนงานบูรณาการสรຌางรายเดຌจากการ 

     ทองที่ยว (สป.ทองที่ยว) 
4. ผนงานบูรณาการบริหารจัดการ 

     ทรัพยากรน  า (สทนช.) 
5. ผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

        
 

คณะทีไ 9 
คณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ  
วิทยาศาสตร์ การวิจัยละถายทอด
ทคนลยี ละทุนหมุนวียน   
 

พิจารณาผนงานพืๅนฐานละยุทธศาสตร์ 
1. พิจารณาทุกงบรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ  
2. พิจารณาทุกงบรายจ่ายของหนวยงาน 
    ฿นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ 
    ยຌายมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ดิม)  
    จ านวน 15 หนวย 
3. พิจารณาทุกงบรายจ่ายของทุนหมุนวียน 

 

 
1. รัฐวิสาหกิจทุกหนวยงาน 
2. สวนราชการ ละหนวยงาน฿นก ากับ/ 
     องค์การมหาชน ฿นสังกัดกระทรวง 
     การอุดมศึกษาฯ  15 หนวย   
     ที่ยຌายมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ดิม)  

3. ทุนหมุนวียนทุกหนวยงาน  
 
 

 
 

 



 

กำหนดการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการฝຄกอบรม สมัมนา ประชาสมัพันธ์ คาจຌางหมาบริการ คาจຌางทีไปรึกษา คาชา คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง 
เปราชการตางประทศ งบดำนินงาน งบงินอุดหนุน ละงบรายจายอืไน  

฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สภาผูຌทนราษฎร 
ณ หຌองประชุมกรรมาธิการ (สผ.) CB 401 ซนกลาง ชัๅน 4 อาคารรัฐสภา 

 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
กรมธนารักษ์  
กรมบัญชีกลาง  
กรมศุลกากร  
กรมสรรพสามิต  
กรมสรรพากร  
สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  
สำนักงานบริหารหนีๅสาธารณะ  
สำนักงานศรษฐกิจการคลัง  
 

กระทรวงการคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ทีไ 5 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 

10. 

11. 

12. 

10. 

11. 

12. 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กรมการคຌาตางประทศ  
กรมการคຌาภาย฿น 

 

กระทรวงพาณิชย์ 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา  
กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ  
สำนักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา  
ศูนย์สงสริมศิลปาชีพระหวางประทศ (องค์การมหาชน)  
สถาบันระหวางประทศพืไอการคຌาละการพัฒนา  
(องค์การมหาชน)  
สถาบันวิจัยละพัฒนาอัญมณีละครืไองประดับหงชาติ  
(องค์การมหาชน) 
 

 

 

กระทรวงพาณิชย์ 
(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารทีไ 6 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 

ขຌอมูล ณ วันอาทิตย์ทีไ 27 มิ.ย. 64 วลา 15.39 น.  



2 
 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  
กรมอุตุนิยมวิทยา  
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
สำนักงานสถิติหงชาติ 
สำนักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล  
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส ์

 

กระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
กรมควบคุมมลพิษ 

กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝั่ง  
กรมทรัพยากรธรณี  
กรมทรัพยากรนๅำ  
กรมทรัพยากรนๅำบาดาล  
กรมปຆาเมຌ  
กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม  
กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืช  
สำนักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
สำนักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอม  

วันพุธทีไ 7 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

 

 

39. 

40. 

41. 

 

13. 

14. 

15. 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์  
กรมการขຌาว  
กรมชลประทาน 

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์  
กรมฝนหลวงละการบินกษตร  
กรมพัฒนาทีไดิน 

กรมวิชาการกษตร  
กรมสงสริมการกษตร  
กรมสงสริมสหกรณ์  
กรมหมอนเหม  
สำนักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

สำนักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ  
สำนักงานศรษฐกิจการกษตร  
สถาบันวิจัยละพัฒนาพืๅนทีไสูง (องค์การมหาชน)  
สำนักงานพิพิธภัณฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจ 

พระจຌาอยูหัว (องค์การมหาชน) 
 

กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ (ตอ) 

 

วันพฤหัสบดทีีไ 8 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
กรมการขนสงทางบก  
กรมการขนสงทางราง  
กรมจຌาทา  
กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท  
กรมทาอากาศยาน  
สำนักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร  

กระทรวงคมนาคม  

 

 

 

 

 

วันศุกร์ทีไ 9 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
กรมรงงานอุตสาหกรรม  
กรมสงสริมอุตสาหกรรม  
กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร  
สำนักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅำตาลทราย  
 

 

 

 

 

 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 



4 
 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

69. 

70. 

 

1. 

2. 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

(ตอ) 
 

วันสาร์ทีไ 10 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

71. 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ กระทรวงการ
ตางประทศ 

 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ  
กรมธุรกิจพลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน  
สำนักงานนยบายละผนพลังงาน  
 

กระทรวงพลังงาน 

 

77. 

78. 

79. 

80. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

สำนักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา  
กรมการทองทีไยว  
กรมพลศึกษา  
องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน  
(องค์การมหาชน) 

กระทรวงการ
ทองทีไยว 

ละกีฬา 
 

 

81. 

82. 

 

13. 

14. 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กรมการพทย์  

กระทรวง
สาธารณสุข 

 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก  
กรมควบคุมรค  
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมสุขภาพจิต  
กรมอนามัย  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ  
สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ  
สถาบันวัคซีนหงชาติ  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 

 

 

กระทรวง
สาธารณสุข 

(ตอ) 
 

วันอาทิตย์ทีไ 11 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 



5 
 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน  
กรมการจัดหางาน  
กรมพัฒนาฝีมือรงงาน  
กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน 

สถาบันสงสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม 

฿นการทำงาน (องค์การมหาชน) 
 

กระทรวงรงงาน 

 

วันจันทร์ทีไ 12 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
กรมการศาสนา  
กรมศิลปากร  
กรมสงสริมวัฒนธรรม  
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์  
กรมกิจการดใกละยาวชน 

กรมกิจการผูຌสูงอายุ 
กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว 
กรมพัฒนาสังคมละสวัสดิการ 
กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมละความ
มัไนคงของมนุษย์ 

 

วันอังคารทีไ 13 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ  
กรมคุมประพฤติ  
กรมบังคับคดี  
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน  
กรมราชทัณฑ์  
กรมสอบสวนคดีพิศษ  
 

 

 

 

กระทรวงยุติธรรม 



6 
 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
สำนักงานกิจการยุติธรรม  
สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด 

สถาบันอนุญาตตุลาการ 
สถาบันพืไอการยุติธรรมหงประทศเทย (องค์การมหาชน) 

กระทรวงยุติธรรม 

(ตอ) 
วันพุธทีไ 14 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาหม  
กองทัพบก  
กองทัพรือ  
กองทัพอากาศ  
กองบัญชาการกองทัพเทย  
 

กระทรวงกลาหม 

132. 

133. 

134. 

 

11. 

12. 

13. 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย  
กรมการปกครอง  
กรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดเทย 

 

 

135. 

136. 

137. 

138. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

กรมทีไดิน  
กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย  
กรมยธาธิการละผังมือง  
กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน 

 

กระทรวงมหาดเทย 
(ตอ) 

 

วันพฤหัสบดทีีไ 15 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

 

144. 

145. 

146. 

147. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
กรมประชาสัมพันธ์ 
สำนักขาวกรองหงชาติ 
สำนักงบประมาณ 

สำนักงานขับคลืไอน การปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละ 

การสรຌางความสามัคคีปรองดอง 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สำนักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สำนักงานสงสริมการจัดประชุมละนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

 

 

 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 



7 
 

หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

สำนักงานสงสริมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 

สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
สำนักงานสภาความมัไนคงหงชาติ 
สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สำนักลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
กองอำนวยการรักษาความมัไนคงภาย฿นราชอาณาจักร 
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ 
สถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
(ตอ) 

วันศุกร์ทีไ 16 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

161. 

162. 

 

163. 

164. 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีไดิน (องค์การมหาชน) 
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมัไนคงปลอดภัย 

เซบอร์หงชาติ 
สำนักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
(ตอ) 

วันสาร์ทีไ 17 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

165. 

166. 

167. 

 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไอง 
มาจากพระราชดำริ  
สำนักงานตำรวจหงชาติ 
สำนักงานปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน  
สำนักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ  
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  
สำนักงานคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก 

สำนักงานสงสริมวิสาหกิจพืไอสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

สวนราชการเมสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

ละหนวยงาน
ภาย฿ตຌการ

ควบคุมดูลของ
นายกรัฐมนตรี 
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หนวยงาน 

ทัๅงหมด 

ลำดับ 

ทีไ 
 

หนวยงาน กระทรวง วันทีไ / วลา 

174. 

175. 

176. 

 

1. 

2. 

3. 

 

สำนักงานศาลปกครอง  
สำนักงานศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

หนวยงานของศาล 

 

วันอาทิตยท์ีไ 18 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 21.00 น. 
 

 

 177. 

178. 

 

4. 

5. 

 

สำนักงานคณะกรรมการการขงขันทางการคຌา  
สำนักงานสภากษตรกรหงชาติ 
 

หนวยงานอืไนของรัฐ 

 

179. 

180. 

181. 

 

6. 

7. 

8. 

 

สถาบันพระปกกลຌา  
สำนักงานลขาธิการวุฒิสภา  
สำนักงานลขาธิการสภาผูຌทนราษฎร 
 

หนวยงานของ
รัฐสภา 

 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

สำนักงานการตรวจงินผนดิน  
สำนักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง  
สำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 
สำนักงานผูຌตรวจการผนดิน  
สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

หนวยงานของ
องค์กรอิสระละ
องค์กรอัยการ 

  พิจารณารางรายงาน 

พิจารณาบันทึกการประชุม 

วันอังคารทีไ 20 ก.ค. 64 

 วลา 9.00 - 12.00 น. 
 

  รายงานผลการพิจารณา วันพุธทีไ 21 ก.ค. 64 

 

 

 

* กำหนดการอาจปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม 

 
 



๘/ /  :

หนวยงาน ล าดบั หนวยงาน กระทรวง วันทีไ
ทัๅงหมด

ํ ํ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง จันทร์ ๑ ก.ค. ๒๐
๎ ๎ กรมธนารักษ์ ํ๏.๏์ - ๎ํ.์์ น.

๏ ๏ กรมบญัชีกลาง
๐ ๐ กรมศุลกากร
๑ ๑ กรมสรรพากร
๒ ๒ ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวสิาหกจิ
๓ ๓ ส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ
๔ ๔ ส านักงานศรษฐกจิการคลัง
๕ ๕ กรมสรรพสามิต

ํ์ ํ์  ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ กระทรวงพาณชิย์
ํํ ํํ  กรมการคຌาตางประทศ
ํ๎ ํ๎  กรมการคຌาภาย฿น
ํ๏ ํ๏  กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ
ํ๐ ํ๐  กรมทรัพยสิ์นทางปญัญา
ํ๑ ํ  กรมพฒันาธรุกจิการคຌา กระทรวงพาณชิย ์(ตอ) อังคาร ๒ ก.ค. ๒๐
ํ๒ ๎  กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ ํ์.์์ - ๎ํ.์์ น.

ํ๓ ๏  ส านักงานนยบายละยทุธศาสตร์การคຌา

ํ๔ ๐  ศูนยส์งสริมศิลปาชีพระหวางประทศ (องค์การมหาชน)

ํ๕ ๑  สถาบนัวจิยัละพฒันาอญัมณีละครืไองประดับหงชาติ (องค์การมหาชน)

๎์ ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงดจิิทลัพืไอศรษฐกิจละสังคม กระทรวงดจิิทลัพืไอศรษฐกิจ
๎ํ ๓  กรมอตุุนิยมวทิยา ละสังคม
๎๎ ๔  ส านักงานสงสริมศรษฐกจิดิจทิัล
๎๏ ๕  ส านักงานสถติิหงชาติ
๎๐ ํ์  ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ

สิไงวดลຌอม
๎๑ ํํ  กรมควบคุมมลพษิ
๎๒ ํ๎  กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝ่ัง
๎๓ ํ๏  กรมทรัพยากรธรณี
๎๔ ํ๐  กรมทรัพยากรนๅ า
๎๕ ํ๑  กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล
๏์ ํ๒  กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม
๏ํ ํ๓  กรมอทุยานหงชาติ สัตวป์ຆา ละพนัธุพ์ชื

๏๎ ํ๔  ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
๏๏ ํ กรมปຆาเมຌ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ

สิไงวดลຌอม (ตอ)

พุธ ๓ ก.ค. ๒๐

๏๐ ๎  ส านักงานพฒันาศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ํ์.์์ - ํ๔.์์ น.

๏๑ ๏  องค์การบริหารจดัการกຍาซรือนกระจก (องค์การมหาชน)
๏๒ ๐  ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงกษตรละสหกรณ์

คณะอนุกรรมาธิการครุภณัฑ์ ละ ICT

฿นคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑

ล าดบัการพิจารณา

ณ หຌองประชมุคณะกรรมาธิการ (สผ.) N ๐์๓ (๐์๎ ดมิ) ชัๅน ๐ อาคารรัฐสภา



๘/ /  :

หนวยงาน ล าดบั หนวยงาน กระทรวง วันทีไ
ทัๅงหมด

๏๓ ๑  กรมชลประทาน
๏๔ ๒  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
๏๕ ๓  กรมประมง
๐์ ๔  กรมปศุสัตว์
๐ํ ๕  กรมพฒันาทีไดิน
๐๎ ํ์  กรมวชิาการกษตร
๐๏ ํํ  กรมสงสริมการกษตร
๐๐ ํ๎  กรมสงสริมสหกรณ์
๐๑ ํ๏  ส านักงานการปฏรูิปทีไดินพืไอกษตรกรรม
๐๒ ํ๐  ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ
๐๓ ํ  ส านักงานศรษฐกจิการกษตร กระทรวงกษตรละสหกรณ ์ (ตอ) พฤหสับด ี๔ ก.ค. ๒๐
๐๔ ๎  กรมการขຌาว ํ์.์์ - ๎ํ.์์ น.

๐๕ ๏  กรมหมอนเหม
๑์ ๐  กรมฝนหลวงละการบนิกษตร
๑ํ ๑  สถาบนัวจิยัละพฒันาพืๅนทีไสูง (องค์การมหาชน)
๑๎ ๒  ส านักงานพพิธิภณัฑ์กษตรฉลิมพระกยีรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหวั 

(องค์การมหาชน)
๑๏ ๓  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
๑๐ ๔  ส านักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร
๑๑ ๕  กรมทาอากาศยาน
๑๒ ํ์  กรมการขนสงทางราง
๑๓ ํํ  กรมจຌาทา
๑๔ ํ๎  กรมการขนสงทางบก
๑๕ ํ๏  กรมทางหลวง
๒์ ํ๐  กรมทางหลวงชนบท
๒ํ ํ๑ ส านักงานปลัดกระทรวงการตางประทศ กระทรวงการตางประทศ
๒๎ ํ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๏ ํ๓  กรมรงงานอตุสาหกรรม
๒๐ ํ  กรมสงสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ตอ) ศุกร์ ๕ ก.ค. ๒๐
๒๑ ๎  กรมอตุสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร ํ์.์์ - ํ๒.์์ น.

๒๒ ๏  ส านักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅ าตาลทราย
๒๓ ๐  ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
๒๔ ๑  ส านักงานศรษฐกจิอตุสาหกรรม
๒๕ ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๓์ ๓  กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ
๓ํ ๔  กรมธรุกจิพลังงาน
๓๎ ๕  กรมพฒันาพลังงานทดทนละอนุรักษพ์ลังงาน
๓๏ ํ์  ส านักงานนยบายละผนพลังงาน
๓๐ ํํ  ส านักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
๓๑ ํ๎  กรมพลศึกษา
๓๒ ํ๏  กรมการทองทีไยว
๓๓ ํ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จันทร์ ํ๎ ก.ค. ๒๐
๓๔ ๎  กรมการพทย์ ํ๏.๏์ - ๎ํ.์์ น.

๓๕ ๏  กรมควบคุมรค



๘/ /  :

หนวยงาน ล าดบั หนวยงาน กระทรวง วันทีไ
ทัๅงหมด

๔์ ๐  กรมการพทย์ผนเทยละการพทยท์างลือก
๔ํ ๑  กรมวทิยาศาสตร์การพทย์
๔๎ ๒  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔๏ ๓  กรมสุขภาพจติ
๔๐ ๔  กรมอนามัย
๔๑ ๕  ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา
๔๒ ํ์  ส านักงานหลักประกนัสุขภาพหงชาติ
๔๓ ํํ  สถาบนัการพทยฉ์กุฉนิหงชาติ
๔๔ ํ๎  ส านักงานปลัดกระทรวงรงงาน กระทรวงรงงาน
๔๕ ํ๏  กรมการจดัหางาน
๕์ ํ๐  กรมพฒันาฝีมือรงงาน
๕ํ ํ  กรมสวสัดิการละคุຌมครองรงงาน กระทรวงรงงาน (ตอ) อังคาร ํ๏ ก.ค. ๒๐
๕๎ ๎  สถาบนัสงสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน 

(องค์การมหาชน)
ํ์.์์ - ๎ํ.์์ น.

๕๏ ๏  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๕๐ ๐  กรมศิลปากร
๕๑ ๑  กรมสงสริมวฒันธรรม
๕๒ ๒  ส านักงานศิลปวฒันธรรมรวมสมัย
๕๓ ๓  ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๕๔ ๔  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๕๕ ๕  ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ํ์์ ํ์  ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความ
มัไนคงของมนุษย์

ํ์ํ ํํ  กรมพฒันาสังคมละสวสัดิการ

ํ์๎ ํ๎  กรมกจิการสตรีละสถาบนัครอบครัว

ํ์๏ ํ๏  กรมกจิการดใกละยาวชน
ํ์๐ ํ๐  กรมสงสริมละพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร
ํ์๑ ํ๑  กรมกจิการผูຌสูงอายุ
ํ์๒ ํ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม
ํ์๓ ํ๓  กรมคุมประพฤติ
ํ์๔ ํ๔  กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ
ํ์๕ ํ  กรมบงัคับคดี กระทรวงยตุธิรรม (ตอ) พุธ ํ๐ ก.ค. ๒๐
ํํ์ ๎  กรมพนิิจละคุຌมครองดใกละยาวชน ํ์.์์ - ํ๔.์์ น.

ํํํ ๏  กรมราชทัณฑ์
ํํ๎ ๐  กรมสอบสวนคดีพิศษ
ํํ๏ ๑  ส านักงานกจิการยติุธรรม
ํํ๐ ๒  ส านักงานคณะกรรมการปງองกนัละปราบปรามยาสพติด
ํํ๑ ๓ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาหม กระทรวงกลาหม
ํํ๒ ๔ กองทัพบก
ํํ๓ ๕ กองทัพรือ
ํํ๔ ํ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาหม (ตอ) พฤหสับด ีํ๑ ก.ค. ๒๐
ํํ๕ ๎ กองบญัชาการกองทัพเทย ํ์.์์ - ๎ํ.์์ น.

ํ๎์ ๏ สถาบนัทคนลยปีງองกนัประทศ
ํ๎ํ ๐  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย กระทรวงมหาดเทย
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ํ๎๎ ๑  กรมการปกครอง
ํ๎๏ ๒  กรมการพฒันาชุมชน
ํ๎๐ ๓  กรมทีไดิน
ํ๎๑ ๔  กรมปງองกนัละบรรทาสาธารณภยั
ํ๎๒ ๕  กรมยธาธกิารละผังมือง
ํ๎๓ ํ์  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ํ๎๔ ํํ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี
ํ๎๕ ํ๎ กองอ านวยการรักษาความมัไงคงภาย฿นราชอาณาจกัร
ํ๏์ ํ๏ กรมประชาสัมพนัธ์
ํ๏ํ ํ ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ส านักนายกรัฐมนตรี (ตอ) ศุกร์ ํ๒ ก.ค. ๒๐
ํ๏๎ ๎ ส านักลขาธกิารนายกรัฐมนตรี ํ์.์์ - ํ๒.์์ น.

ํ๏๏ ๏ ส านักขาวกรองหงชาติ
ํ๏๐ ๐ ส านักงบประมาณ
ํ๏๑ ๑ ส านักงานสภาความมัไนคงหงชาติ
ํ๏๒ ๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ํ๏๓ ๓ ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัไนคงปลอดภยัเซบอร์หงชาติ
ํ๏๔ ๔ ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
ํ๏๕ ๕ ส านักงานสภาพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ
ํ๐์ ํ์ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
ํ๐ํ ํํ ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
ํ๐๎ ํ๎ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ
ํ๐๏ ํ ส านักลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี (ตอ) จันทร์ ํ๕ ก.ค. ๒๐
ํ๐๐ ๎ ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ ํ๏.๏์ - ๎ํ.์์ น.

ํ๐๑ ๏ ศูนยอ์ านวยการรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล
ํ๐๒ ๐  ส านักงานขบัคลืไอนการปฏรูิปประทศ ยทุธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความ

สามัคคีปรองดอง
ํ๐๓ ๑  สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน)
ํ๐๔ ๒ ส านักงานบริหารละพฒันาองค์ความรูຌ (องค์การมหาชน)
ํ๐๕ ๓ ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)
ํ๑์ ๔  ส านักงานพระพทุธศาสนาหงชาติ  สวนราชการเมสังกัดส านัก

นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง
ํ๑ํ ๕  ส านักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอนันืไองมาจากพระราชด าริ  ละหนวยงานภาย฿ตຌการควบคุมดูล

ของนายกรฐัมนตรี

ํ๑๎ ํ์  ส านักงานราชบณัฑิตยสภา
ํ๑๏ ํํ  ส านักงานต ารวจหงชาติ
ํ๑๐ ํ๎  ส านักงานปງองกนัละปราบปรามการฟอกงิน
ํ๑๑ ํ๏  ส านักงานสงสริมวสิาหกจิพืไอสังคม
ํ๑๒ ํ๐  ศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายดนภาค฿ตຌ
ํ๑๓ ํ  ส านักงานการตรวจงินผนดิน  หนวยงานขององค์กรอิสระละ

องค์กรอัยการ
อังคาร ๎์ ก.ค. ๒๐

ํ๑๔ ๎  ส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง ํ์.์์ - ๎ํ.์์ น.

ํ๑๕ ๏  ส านักงานผูຌตรวจการผนดิน
ํ๒์ ๐  ส านักงานคณะกรรมการปງองกนัละปราบปรามการทุจริตหงชาติ

ํ๒ํ ๑  ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนหงชาติ
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ํ๒๎ ๒  ส านักงานอยัการสูงสุด

ํ๒๏ ๓  ส านักงานคณะกรรมการการขงขนัทางการคຌา หนวยงานอืไนของรัฐ
ํ๒๐ ๔  ส านักงานลขาธกิารวฒิุสภา หนวยงานของรัฐสภา
ํ๒๑ ๕  ส านักงานลขาธกิารสภาผูຌทนราษฎร
ํ๒๒ ํ์  สถาบนัพระปกกลຌา
ํ๒๓ ํํ  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หนวยงานของศาล
ํ๒๔ ํ๎  ส านักงานศาลยติุธรรม
ํ๒๕ ํ๏  ส านักงานศาลปกครอง

 พจิารณาหนวยงานคงคຌาง
พิจารณารางรายงาน

***หมายหต ุ: ล าดบัการพิจารณาอาจมกีารปลีไยนปลงตามความหมาะสม


