
หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข 
 

      ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธกิารพร้อมผู้มาชี้แจง                  
ระหว่าง วันจันทร์ที ่๒๑ มนีาคม – วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันจันทร์ที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธกิารสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวตัิ 
ความประพฤติ และพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนษุยชน
แห่งชาต ิ(ส านกัก ากับและตรวจสอบ) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศเกี่ยวกับดา้นพาณชิย์และอตุสาหกรรม  
(พาณิชย์ กมธ.๑) 
- พิจารณารายงานและแบบสอบถามฯ 
 
 เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๓๒๖ (๓๑๑) 

ชั้น ๑ 
อาคารรัฐสภา  

(ประชมุออนไลน์) 
 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการบริหารงบประมาณ 
กลุ่มภารกิจด้านสังคม (ตดิตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 
 

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุิธรรมและการต ารวจ 
(กมธ.๒)  
- พิจารณา  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๖ (๔๑๑) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค (กมธ.๓) 
- พิจารณาสอบหาข้อเท็จจรงิ กรณีการเสียชีวติของ นางสาว
ภัทรธิดา  พัชรวรีะพงษ์ หรอืแตงโม 

ฯลฯ 
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 - ๒ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันจันทร์ที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตรวจรายงานการประชุมวุฒสิภา 
(วิ.กิจการวฒุิสภา กมธ.๓)  
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมวฒุิสภาฯ  
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษา ตดิตามและเสนอแนะ
ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลังงาน กมธ.๑) 
- พิจารณาประเดน็ค าถามฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง CA ๓๓๐ (๓๐๗) 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว (กมธ. ๓) 
- พิจารณาความคบืหน้าการด าเนนิการฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ 
(องค์กรอิสระ  กมธ.๒) 
- พิจารณา  
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (กมธ.๑) 
- พิจารณาศกึษาเกี่ยวกบั Non – Fugible Token (NFT) ฯ 
โดยเชิญ 
- ดร. วีรพงศ์  ชุติภัทร์ ผูช้่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง CA ๔๒๖ (๔๑๑) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
(สิทธิมนุษยชน กมธ.๓) 
- พิจารณาศึกษากรณีชุมชนบ้านซับชมุพลฯ 
โดยเชิญ 

๑) อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 
๒) ผู้อ านวยการส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ ๑๑                         

(นครราชสีมา) 
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 - ๓ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันจันทร์ที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง CA ๔๒๘ (๔๐๙) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... (กลุ่มงานยุติธรรม กมธ.๒) 
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๓๓๐ (๓๐๗) 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ
ด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว กมธ.๓) 
- พิจารณารา่งรายงานตดิตามสรุปผลการด าเนินการฯ 
 

ฯลฯ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารศกึษาตรวจสอบเรือ่งการทุจรติ ประพฤตมิิชอบ 
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล (กมธ.๒) 
- พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

ฯลฯ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธิการการแก้ปญัหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล้ า (กลุม่งานวิสามัญ ๕ กมธ.๓) 
- พิจารณาปญัหาเกี่ยวกับการขอใช้ทีด่ินของรฐัฯ 
โดยเชิญ 
- นายไพโรจน์ พรหมสาส์น ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์
คณะกรรมาธิการ 
 
 เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษา ตดิตามและเสนอแนะ
ด้านเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(พลังงาน กมธ.๑) 
- พิจารณาศึกษา ตดิตามความก้าวหน้าการด าเนนิงานฯ 

ฯลฯ 
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 - ๔ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง CA ๓๒๖ (๓๑๑) 
ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการกีฬา (กมธ.๓) 
- พิจารณารายงานความคืบหน้าการพิจารณาศกึษาฯ  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(กมธ.๑) 
- พิจารณาติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดผลการด าเนินการฯ 
โดยเชิญ 

๑) ผู้แทนภาคประชาชน 
๒) อธิบดีกรมป่าไม ้
๓) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพันธุ์พืช 
๔) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการนโยบาย

ที่ดินแหง่ชาต ิ
๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดแมฮ่่องสอน 
๖) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน 
๗) ผู้อ านวยการศูนย์ปา่ไมแ้มฮ่อ่งสอน 
๘) ผู้อ านวยการส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑               

สาขาแม่ฮ่องสอน 
๙) ผู้อ านวยการส านักบรหิารพืน้ที่อนรุักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่

สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๓๓๕ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะอนุกรรมาธกิารศกึษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ด าเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ (วิ.พิทกัษ์และเทดิทนู กมธ.๒) 
- พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิาร 
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 - ๕ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวตัิ 
ความประพฤติ และพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคล 
ผู้ไดร้ับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตดิตามและประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน (กตป.) (ส านักก ากับและตรวจสอบ) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๗ (๔๑๐) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านวชิาการ และเสริมสร้างการให้ความรู้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
(พัฒนาการเมือง กมธ.๒) 
- พิจารณาแนวทางการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ศึกษา กมธ.๓) 
- พิจารณาการเตรียมการจดัท าโครงการฯ 

   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

 

คณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร  
และการโทรคมนาคม (กมธ.๑) 
- พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิาร   
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
  

คณะอนุกรรมาธกิารองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะท่ี ๔ 
(องค์กรอิสระ  กมธ.๒) 
- พิจารณาศึกษาผลสมัฤทธิก์ารติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดั
การปฏิรปูประเทศฯ 
  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑  
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการบริหารงบประมาณกลุ่ม
ภารกิจด้านเศรษฐกิจ (ติดตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณาเพื่อให้ข้อมูลต่อรายงานผลการปฏิบัตงิานฯ 
โดยเชิญ ผู้แทนหน่วยงาน 

๑) ส านักงบประมาณ 
๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
๓) หนว่ยรับงบประมาณ จ านวน ๑๐ กระทรวง  
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วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๒๐๒ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

คณะอนุกรรมาธกิารตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมนิผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ปฏิรูป กมธ.๓)  
- พิจารณามอบหมายอนุกรรมาธิการในการลงพ้ืนที่ฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๔๐๑  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารตดิตามการบริหารงบประมาณ (กมธ.๑) 
- พิจารณารับทราบความคืบหน้าในการด าเนนิงานฯ  
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง CA ๔๒๖ (๔๑๑) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะกรรมาธกิารการพาณชิยแ์ละการอตุสาหกรรม  
(กมธ.๑) 
- พิจารณา  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ 
 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพ 
การทอ่งเที่ยวทางน้ า และอื่นๆ (ท่องเที่ยว กมธ.๓) 
- พิจารณาข้อมูลความคืบหน้าฯ  

 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๓๒๔ (๓๑๓) 

ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา  

 

คณะอนุกรรมาธกิารการเสริมสรา้งธรรมาภิบาล 
(ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณาศึกษาเรื่องตามหน้าที่และอ านาจฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๘ (๔๐๙) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธเิสรีภาพและการคุ้มครองผู้บรโิภค 
(สิทธิมนุษยชน กมธ.๓) 
- พิจารณาตดิตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูประบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๗ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕   

(ต่อ)  โดยเชิญ 
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารศกึษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ (เหลื่อมล้ า กมธ.๓) 
- พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ กมธ.๑)  
- พิจารณาผลการวิเคราะห์การปรับรวมกฎหมายฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมนิผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ คณะท่ี ๓ ยุทธศาสตร์
ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(ปฏิรูป กมธ.๓) 
- พิจารณาก าหนดการลงพื้นที่ศึกษาดงูาน 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารกีฬาสูค่วามเป็นเลิศระดับนานาชาติ
รวมทั้งกีฬาคนพิการ (กีฬา กมธ.๓) 
- พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 
 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
(เศรษฐกิจ กมธ.๑) 
- พิจารณา  



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๘ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไ้ขข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภาและระเบียบที่เกีย่วข้องกับการประชุม 
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ (กลุม่งาน วิ.กิจการวฒุิ กมธ.๓) 
- พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษาระบบบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย (สาธารณสุข กมธ.๓)  
- พิจารณาศึกษาเกี่ยวกบัสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ                
ในประเทศไทยฯ  
    

เวลา ๑๕.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะท างานเพ่ือพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตสิถาปนิก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต่างประเทศ กมธ.๒)  
- พิจารณาประเดน็ความเหน็และข้อสงัเกตของคณะท างานฯ 

 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาและเสนอแนะแนวทางด้านการ
สื่อสารในการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์  
(วิ.พิทักษ์และเทดิทูน กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง CA ๓๓๐ (๓๐๗) 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านโลจิสติกส์ (คมนาคม กมธ.๑) 
- พิจารณาเตรียมความพร้อมในการจดัท ารายงานฯ 

ฯลฯ 
  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๔๐๔ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาตดิา้นความมั่นคง (ทหาร กมธ.๒)   
- พิจารณา  



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๙ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ (กมธ.๑) 
- พิจารณา  
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจดัท าและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาตดิ้านสาธารณสุข (สาธารณสุข กมธ.๓)  
- พิจารณาผลสมัฤทธิ์การตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดั                   
การปฏิรปูประเทศฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๒๐๑ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงแบบองค์รวม (ทหาร กมธ.๒)  
- พิจารณา 

 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรกัษา
ความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเล (ทหาร กมธ.๒) 
- พิจารณาประเดน็ที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก 
(พาณิชย์ กมธ.๑) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๓๒๗ (๓๑๐) 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

คณะอนุกรรมาธกิารการอดุมศึกษา (อดุมศกึษา กมธ.๑) 
- พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ 

ฯลฯ 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๐ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๙ (๔๐๘) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบ
ราชการ และผังเมือง (บริหารราชการแผน่ดนิ กมธ.๒) 
- พิจารณาความก้าวหน้าการยกร่างกฎหมายฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ 
 

คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาตดิตามและให้ขอ้เสนอแนะการด าเนิน 
การดา้นการจดัการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ติดตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ 
 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านการคมนาคมทางอากาศ  
(คมนาคม กมธ.๑) 
- พิจารณาเตรียมการน าเสนอร่างรายงานการพิจารณาศกึษาฯ 

ฯลฯ 
 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศกึษาเอกชน (ศึกษา กมธ.๓) 
- พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ  

ฯลฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารการเงิน (เศรษฐกิจ กมธ.๑) 
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืม                  
เพื่อการศกึษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ฯ 
โดยเชิญ 

๑) ผู้แทนกรมบัญชกีลาง 
๒) ผู้แทนส านักงบประมาณ 

 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๑ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๔๐๕  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการบริหารงบประมาณกลุ่ม
ภารกิจด้านเศรษฐกิจ (ติดตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณาเพื่อให้ข้อมูลต่อรายงานผลการปฏิบัตงิานฯ 
โดยเชิญ ผูแ้ทนหน่วยงาน 

๑) ส านักงบประมาณ 
๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
๓) หนว่ยรับงบประมาณ จ านวน ๑๐ กระทรวง  

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ 
(องค์กรอิสระ กมธ.๒) 
- พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการมอบหมายฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารการบรหิารงานบุคคล การก ากับดแูล 
ตรวจสอบ และการมสี่วนรว่มของประชาชนส าหรับทอ้งถิ่น
รูปแบบท่ัวไป (ปกครองท้องถิ่น กมธ.๒) 
- พิจารณาศกึษาการมีสว่นรว่มขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ฯ 
โดยเชิญ 

๑) นายแพทย์ธนะพงศ์  จนิวงษ์ 
๒) ศาสตราจารยเ์กษม  ชูจารุกลุ 

 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ดา้นการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อุดมศึกษา กมธ.๑)  
- พิจารณาตดิตามผลการด าเนินการปฏิรปูหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะท างานพิจารณาแก้ไขปัญหาการคืนสิทธิในบัตร
ประจ าตัวบุคคลให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาตไิทย  
(พัฒนาสังคม กมธ.๓)  
- พิจารณากรอบการด าเนนิงานของคณะท างาน 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๒ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ เร่งรดัการปฏิรูปประเทศ 
การจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศาสนา 
คุณธรรม จรยิธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (ศาสนา กมธ.๓)  
- พิจารณารายงานสรปุผลการการด าเนนิการตามแผนแม่บทฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านพลังงาน (พลังงาน กมธ.๑) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภยั 
(เศรษฐกิจ กมธ.๑) 
- พิจารณาศึกษาผลกระทบต่อตลาดทนุฯ  
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการใช้จา่ยเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(กลุ่มงานอ้างอิง กมธ.๑) 
- พิจารณาโครงการที่มวีัตถปุระสงค์ทางการแพทยฯ์ 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะท างานสนับสนุนข้อมลูกฎหมายด้านอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (อดุมศกึษา กมธ.๑)  
- พิจารณาตดิตามความคบืหน้าการจดัท ากฎหมายล าดับรอง 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์

 
คณะกรรมาธกิารการพลังงาน (กมธ.๑) 
- พิจารณาความคืบหน้าการด าเนนิงานของคณะอนกุรรมาธิการ 
  
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๓ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๑  
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการกีฬา (กีฬา กมธ.๓) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข (กมธ.๓)  
- พิจารณาศึกษาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกรอบอตัราก าลังฯ 
โดยเชิญ 

๑) นายสุระ  วิเศษศักดิ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๒) เลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๓) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๙ (๔๐๘) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารดา้นการสหกรณแ์ละสถาบันเกษตรกรอื่น 
(เกษตร กมธ.๑) 
- พิจารณา  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจส าหรับ
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (ปกครองท้องถิ่น กมธ.๒) 
- พิจารณาปัญหาความซ้ าซอ้นในหน้าทีแ่ละอ านาจฯ 
โดยเชิญ 
- ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะท างานศึกษาแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) 
(องค์กรอิสระ กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะกรรมาธกิารการศึกษา (กมธ.๓) 
- พิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ 

ฯลฯ 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๔ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ (กมธ.๒) 
- พิจารณาและตดิตามความคืบหน้าความสมัพันธร์ะหว่างไทย
กับซาอุดีอาระเบียฯ 
โดยเชิญ 
- ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (เทคโนโลยสีารสนเทศ กมธ.๑) 
- พิจารณาการตดิตามการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศฯ 
  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสงัคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส (กมธ.๓) 
- พิจารณาสรุปผลการมอบโล่ตามโครงการ “วฒุิสภา ศรัทธา
ความด”ี 

ฯลฯ 
  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารบรูณาการบริการวชิาการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพฒันาเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนรว่มและ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (อดุมศกึษา กมธ.๑) 
- พิจารณาแนวทางการด าเนนิงานฯ 

 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารกิจการคนพิการ  

(พัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณาตดิตามการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะฯ 

ฯลฯ 

 
 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๕ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑  
ชัน้ ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารกิจการทหารเพ่ือความมั่นคง  
การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน  
(ทหาร กมธ.๒) 
- พิจารณารับทราบสถานการณ์ข่าว ด้านการเมืองฯ 

ฯลฯ 
  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านสทิธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
(สิทธิมนุษยชน กมธ.๓) 
- พิจารณา 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง CA ๓๒๖ (๓๑๑) 
ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการกีฬา (กมธ.๓) 
- พิจารณาแนวทางและกระบวนการน ากีฬามวยไทยเข้าเป็น
วิชาบงัคับในสถานศึกษาฯ 
โดยเชิญ 
- คณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกีฬา                 
มวยไทย  

 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๘ (๔๐๙) 

ชั้น ๔ 
อาคารรัฐสภา  

(ประชมุออนไลน์) 
 

คณะกรรมาธิการการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กมธ.๑) 
- พิจารณาแนวทางการน าเทคโนโลยีสานสนเทศที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ 
 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๗ (๔๑๐) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านวชิาการ และเสริมสร้างการให้ความรู้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
(พัฒนาการเมือง กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๖ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพ
พยาบาลภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรค COVID 19 
(สาธารณสุข กมธ.๓) 
- พิจารณานโยบายและทิศทางการผลิต การพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลฯ 
โดยเชิญ 

๑) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

๒) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

๓) กองการพยาบาล ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๔) สภาการพยาบาล 

 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์

 
คณะอนุกรรมาธกิารองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะท่ี ๓ 
(องค์กรอิสระ กมธ.๒) 
- พิจารณารายงานผลการศกึษาวิเคราะหร์ายงานฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ (พัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณาส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้น าของสตร ี

ฯลฯ 
  

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์
  

คณะอนุกรรมาธกิารกิจการเดก็ เยาวชน และผู้ดอ้ยโอกาส 
(พัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณาจดัท ารูปเลม่รายงานฯ 

ฯลฯ 

 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธกิารการปกครองท้องถิ่น (กมธ.๒)  
- พิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๗ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศดา้นการปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบและ
เสริมสรา้งธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาและติดตามสถานการณ์
ระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย  
(ต่างประเทศ กมธ.๒) 
- พิจารณา  
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารสิทธเิสรีภาพด้านสือ่สารมวลชน 
และสื่อสาธารณะ (สิทธมินษุยชน กมธ.๓) 
- พิจารณา  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะท างานปรับปรุงคู่มือและสรุปผลการ ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปฏิรูป กมธ.๓) 
- พิจารณาความคืบหน้าในการด าเนินการปรับปรุงคู่มือ ตสร.ฯ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๓๒๗ (๓๑๐) 
ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจ 
ด้านความมั่นคง กลุ่มภารกจิด้านบริหารและหน่วยงานอิสระ
ของรัฐ (ติดตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณางบประมาณของกองทุน 
โดยเชิญ 

๑) ส านักงานกองทนุหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
๒) ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) 
 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๘ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๔๒๖ (๔๑๑) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืช
สมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม  
(กลุ่มงานอ้างอิง กมธ.๒) 
- พิจารณา 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CB ๔๑๑  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการป้องกันการกระท าความผดิซ้ าในความผิดเกีย่วกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (กลุม่งานพัฒนาสงัคม กมธ.๓) 
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ 
โดยเชิญ 

๑) ศาสตราจารย ์ดร.คณพล  จนัทนห์อม 
๒) รองศาสตราจารย ์ดร. ปกปอ้ง  ศรีสนิท 
๓) ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๔) ผู้แทนจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
๕) ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล 
๖) ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๗) ผู้แทนสถาบนัพระปกเกลา้ 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารด้านสิง่แวดลอ้ม 
 (สิ่งแวดล้อม กมธ.๑) 
- พิจารณาศึกษา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ 
  

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารศกึษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้าง ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าและท่ีดิน (เหลื่อมล้ า กมธ.๓) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธกิารกิจการองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ (กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๑๙ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง CA ๔๒๘ (๔๐๙) 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ มาตรฐานอาหารและยา สิทธิบัตร/สิทธิประโยชน์ 
การคุ้มครองผู้บรโิภค การตลาดและการประชาสัมพันธ์  
(วิ.พืชสมุนไพร กมธ.๒) 
- พิจารณา  
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศดา้นการปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบและ
เสริมสรา้งธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณา  
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง CA ๓๒๗ (๓๑๐) 
ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านการประกันสังคม  
(แรงงาน กมธ.๓) 
- พิจารณาศึกษาการตรวจสขุภาพเชิงรกุฯ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรูป
ประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(บริหารราชการแผน่ดนิ กมธ.๒) 
- พิจารณา 
  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง CA ๓๒๖ (๓๑๑) 
ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม (กมธ .๓) 
- พิจารณาการด าเนินงานด้านการศาสนาฯ 
  
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง CA ๓๓๑ (๓๐๖) 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารคมนาคมทางน้ าและการพาณชิยนาวี 
(คมนาคม กมธ.๑) 
- พิจารณาก าหนดการเดนิทางศึกษาดูงานฯ 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   

 

 - ๒๐ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๒๐๒ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะท างานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(เศรษฐกิจ กมธ.๑)  
- พิจารณา 

 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CA ๓๒๗ (๓๑๐) 

ชั้น ๑ 
อาคารรัฐสภา  

(ประชมุออนไลน์) 
 

คณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดท าประมวลกฎหมาย
แรงงานและศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารแรงงาน (แรงงาน 
กมธ.๓)  
- พิจารณาการจดัท า (ร่าง) ประมวลกฎหมายแรงงาน 
  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้านดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ กมธ.๑)  
- พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับรา่งนโยบายและแผนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฯ  
โดยเชิญ 
- เลขาธกิารคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัย          
ไซเบอรแ์หง่ชาติ   

   
   

ส านักกรรมาธกิาร ๓ 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 ๑  เมษายน   ๒๕๖๕ 
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

(เวลา ๒๑.๓๐ น.) 
(ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลง) 

 


