
หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข 
 

      ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธกิารพร้อมผู้มาชี้แจง       
ระหว่าง วันจันทร์ที ่๒๒ – วันศุกร์ที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันจันทร์ที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ (กมธ.๑) 
- พิจารณาแนวทางการเสนอแก้ไขหรือเร่งรัดการเสนอ                           
ร่างพระราชบัญญ ัติที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนฯ 
โดยเชิญ 

๑) รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษา ตดิตามและเสนอแนะ
ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรกัษ์พลังงาน  
(พลังงาน กมธ.๑) 
- พิจารณาการจดัสัมมนาฯ 
โดยเชิญ ผู้แทนหน่วยงาน 

๑) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๒) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๓) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
๔) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
๕) การไฟฟ้านครหลวง 
๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๒๐๒ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านวชิาการ และเสริมสรา้งการให้
ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (พัฒนาการเมือง กมธ.๒) 
- พิจารณา  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๕ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
(สิทธิมนุษยชน กมธ.๓) 
- พิจารณารวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาฯ 
โดยเชิญ 
- เจ้าพนกังานทีด่ินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๒ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันจันทร์ที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการบริหารงบประมาณ 
กลุ่มภารกิจด้านสังคม (ตดิตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณาแนวทางการตดิตามการบรหิารงบประมาณฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารกิจการเดก็ เยาวชน และผู้ดอ้ยโอกาส 
(พัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณาประเดน็การให้ความชว่ยเหลอืและให้ค าปรึกษาฯ 
โดยเชิญ  
- ดร.อณูวรรณ  วงศพิ์เชษฐ ์ ผู้อ านวยการส านักนวตักรรม
เพื่อความยุตธิรรม 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะอนุกรรมาธกิารการเสริมสรา้งธรรมาภิบาล 
(ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมอื
แรงงาน (แรงงาน กมธ.๓) 
- พิจารณาสรุปการศกึษาดงูาน ณ กรมการจัดหางานฯ  

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสงัคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส (กมธ.๓) 
- พิจารณาสรุปผลการเสวนาฯ 
  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  
(กมธ.๑) 
- พิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกฯ 
โดยเชิญ 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๒) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
๓) ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
๕) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม                   

และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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 - ๓ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันจันทร์ที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการพาณชิย์และการอตุสาหกรรม  
(กมธ.๑) 
- พิจารณาศึกษาและตดิตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกฯ 
โดยเชิญ 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๒) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
๓) ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
๕) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                        

และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๔๐๕ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค (กมธ.๓) 
- พิจารณาตดิตามการด าเนนิงานของคณะอนุกรรมาธกิารฯ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ
ด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว กมธ.๓) 
- พิจารณาข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานฯ 

โดยเชิญ 
๑) นายวิทวัส  ลาภชุ่มศรี  มัคคเุทศก์มรดกโลก 
๒) นายกันตเมศฐ์  รัตนนุภาพพจน์   

ที่ปรึกษาด้านวฒันธรรมศนูย์วิจัยชุมชน                         
ต าบลท่าขนุน จังหวดักาญจนบุร ี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. 
(สาธารณสุข กมธ.๓) 
- พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมาธิการ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธกิารศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติ ประพฤติ
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (กมธ.๒) 
- พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

ฯลฯ 
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 - ๔ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะกรรมาธกิารการกีฬา (กมธ.๓) 
- พิจารณารายงานความคืบหน้าการพิจารณาศกึษาฯ  

 

เวลา ๐๘.๐๐ น. ห้อง CB 311  
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การโทรคมนาคม (กมธ.๑) 
- พิจารณาแผนด าเนินงานคณะกรรมาธกิาร 
  

เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะกรรมาธกิารการแรงงาน (กมธ.๓) 
- พิจารณารายงานสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหว                         
ด้านแรงงาน 

ฯลฯ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๕ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตรช์าติดา้นสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สิทธิมนษุยชน กมธ.๓) 
- พิจารณา 

 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารด้านคณุธรรมและจริยธรรม  
(ศาสนา กมธ.๓) 
- พิจารณาความคืบหนา้การด าเนินงานฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ (พัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวฯ 
โดยเชิญ ผูแ้ทนหน่วยงาน 
- กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
 

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะท างานคนดี รกัษ์โลก (ศาสนา กมธ.๓) 
- พิจารณาการเตรียมความพร้อมการจดัแสดงนิทรรศการฯ 

ฯลฯ 
  



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๕ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันอังคารที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง CB 315  
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการพาณชิย์และการอตุสาหกรรม  
(กมธ.๑) 
- พิจารณาความคืบหนา้การด าเนินงานฯ  

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะท างานพิจารณาแนวทางการพัฒนาสถานีบรรจแุละ
แยกสินค้ากลอ่ง ลาดกระบงั (คมนาคม กมธ.๑)  
- พิจารณาผลการด าเนินงาน ปญัหาอุปสรรคฯ  
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องรบัรองพิเศษ ๒๐๒ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธกิารการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน (กมธ.๒)  
- พิจารณาตดิตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฯ 

 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๕ 

ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา  

(ประชมุออนไลน์) 
 

คณะท างานศึกษาการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและปัญหาการได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอ 
(องค์กรอิสระ กมธ.๒) 
- พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษา ตดิตามและเสนอแนะ
ด้านเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(พลังงาน กมธ.๑) 
- พิจารณารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการฯ 

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๕ 
ชัน้ ๔ 

อาคารรัฐสภา 
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารกีฬาสูค่วามเป็นเลิศระดับนานาชาติ
รวมทั้งกีฬาคนพิการ (กีฬา กมธ.๓) 
- พิจารณา 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารปฏิรูปประเทศดา้นแรงงาน  
(แรงงาน กมธ.๓) 
- พิจารณาร่างรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

ฯลฯ  



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๖ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาและเสนอแนะแนวทางด้านการ
สื่อสารในการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์  
(วิ.พิทักษ์และเทดิทูน กมธ.๒) 
- พิจารณาการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๒๐๑ 

ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา  

  
 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการรกัษา
ความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก
และทางทะเล (ทหาร กมธ.๒) 
- พิจารณา 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและ
นวัตกรรม (อุดมศึกษา กมธ.๑) 
- พิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงฯ 
โดยเชิญ 
- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข                        
และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศดา้นการปราบปรามการทุจรติ ประพฤติ 
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณา  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะอนุกรรมาธกิารคมนาคมทางน้ าและการพาณชิยนาวี 
(คมนาคม กมธ.๑) 
- พิจารณาร่างรายงานการศกึษาของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  

คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความม่ันคงแบบองค์รวม (ทหาร กมธ.๒)  
- พิจารณา  

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารการอาชวีศึกษา (ศึกษา กมธ.๓) 
- พิจารณาร่างรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

ฯลฯ 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๗ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารด้านการเงิน (เศรษฐกิจ กมธ.๑) 
- พิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ 
โดยเชิญ 
- กรรมการและผู้จดัการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารศกึษาติดตามและให้ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินการด้านการจดัการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ติดตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์

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

ฯลฯ 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ 
(องค์กรอิสระ กมธ.๒) 
- พิจารณารายงานผูต้รวจการแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาและติดตามความรว่มมือ 
ในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
(ต่างประเทศ กมธ.๒) 
- พิจารณา 
  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ เร่งรดัการปฏิรูปประเทศ 
การจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ ดา้นศาสนา 
คุณธรรม จรยิธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (ศาสนา กมธ.๓)  
- พิจารณา  
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ (กมธ.๒) 
- พิจารณาทา่ทีของประเทศตา่งๆ ต่อการเลือกตัง้ในประเทศไทย 
โดยเชิญ ผูแ้ทนหน่วยงาน 
- กระทรวงการต่างประเทศ 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๘ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพุธที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการใช้จา่ยเงินกู้ตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (กลุ่มงานอ้างองิ กมธ.๑) 
- พิจารณา 
  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการสาธารณสุข (กมธ.๓)  
- พิจารณาศึกษาเกี่ยวกบัสาระส าคญัของรายงานฯ 
โดยเชิญ 
- เลขาธกิารส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการคมนาคม (กมธ.๑) 
- พิจารณาสรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียนฯ 

 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ศาสนา กมธ.๓) 
- พิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมฯ  
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์
 

คณะกรรมาธกิารการศึกษา (กมธ.๓) 
- พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์

 
คณะอนุกรรมาธกิารกิจการคนพิการ  
(พัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณา  

   
เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์

 
คณะอนุกรรมาธกิารปัจจัยการผลติ (เกษตร กมธ.๑) 
- พิจารณาสรุปภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนฯ 

ฯลฯ 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖   
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์

 
คณะอนุกรรมาธกิารด้านการผลิต  (เกษตร กมธ.๑) 
- พิจารณา  
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๙ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านสทิธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
(สิทธิมนุษยชน กมธ.๓) 
- พิจารณาศกึษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ 
โดยเชิญ ผูแ้ทนหน่วยงาน 
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 
 

คณะกรรมาธกิารการทหารและความมั่นคงของรัฐ (กมธ.๒) 
- พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิาร 

ฯลฯ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภยั 
(เศรษฐกิจ กมธ.๑)  
- พิจารณาศกึษาและติดตามกรณีการประกันอบุัติเหตฯุ 
โดยเชิญ ผูแ้ทนหน่วยงาน 
- ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารกิจการองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ (กมธ.๒) 
- พิจารณาเรื่องขอใหต้รวจสอบกรณีการกระท าที่อาจเขา้ข่าย
การกระท าความผิดกฎหมายเลือกตัง้ 

ฯลฯ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๓๐๒ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ 
(องค์กรอิสระ  กมธ.๒) 
- พิจารณา  
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๑ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๓ 
(องค์กรอิสระ กมธ.๒) 
- พิจารณารายงานความคืบหน้าคณะท างานฯ 

ฯลฯ 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๑๐ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๒ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารตดิตามการบริหารงบประมาณกลุ่ม
ภารกิจด้านความมั่นคง กลุม่ภารกิจดา้นบริหารและ
หน่วยงานอิสระของรัฐ (ติดตามงบประมาณ กมธ.๑) 
- พิจารณาผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายฯ 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธกิารสิทธเิสรีภาพด้านสือ่สารมวลชน 
และสื่อสาธารณะ (สิทธมินษุยชน กมธ.๓) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 

คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๔ 
(องค์กรอิสระ  กมธ.๒) 
- พิจารณา 
  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๑ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์)  

 
 
 
 

คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาเรื่องรอ้งทุกข ์
(ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณารวบรวมขอ้มูลเบือ้งตน้ฯ 
โดยเชิญ 
- เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๕ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
  

คณะอนุกรรมาธกิารด้านสิง่แวดลอ้ม (สิ่งแวดล้อม กมธ.๑) 
- พิจารณาศกึษา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศกึษาฯ  
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
 

คณะกรรมาธกิารการบริหารราชการแผ่นดิน (กมธ.๒) 
- พิจารณาการขบัเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
โดยเชิญ 
- ผู้อ านวยการ ส านกังาน ป.ย.ป. 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง CB 410  
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุิธรรมและการต ารวจ 
(กมธ.๒)  
- พิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลกัการฯ 

 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๑๑ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

(ต่อ)  โดยเชิญ 
๑) นายกสมาคมผูไ้กล่เกลี่ยไทย  
๒) ประธานชมรมผู้ไกลเ่กลี่ยส านักงานต ารวจแห่งขาติ 
๓) นายกสมาพนัธไ์กล่เกลี่ย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชมุออนไลน ์

 
คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาและตดิตามสถานการณร์ะหวา่ง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ต่างประเทศ กมธ.๒) 
- พิจารณา 
  

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖   
เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๓๐๒ 

ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา  

(ประชมุออนไลน์) 
 

คณะอนุกรรมาธกิารการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรูป
ประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(บริหารราชการ แผ่นดินกมธ.๒) 
- พิจารณา 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้อง ๔๐๖ – ๔๐๗ 
ชั้น ๔ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ (กลุ่มงานวิสามญั ๔ กมธ.๒) 
- พิจารณา  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ กมธ.๑)  
- พิจารณาข้อคดิเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งฯ 
โดยเชิญ 

๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๒) เลขาธกิาร กสทช. 
๓) กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จ ากัด (มหาชน) 
๔) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ไทยคม จ ากัด 

(มหาชน) และกรรมการ 
๕) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท มวิ สเปซ แอนด์ 

แอดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั 
 
 



  

หมายเหตุ :  ด้านหลังชือ่คณะ  หมายถงึ ไม่ใช้ชวเลข   
 

 - ๑๒ - 

วัน เวลา ประชุม ห้องประชุม คณะกรรมาธกิาร 
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖   

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศดา้นการปราบปรามการทุจรติ ประพฤติ 
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาล กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชมุออนไลน ์ คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาและติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินการตามเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติและการด าเนินการตามพันธกรณีระหวา่ง
ประเทศ (ต่างประเทศ กมธ.๒) 
- พิจารณา 
 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้อง ๓๐๑ 
ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา  
(ประชมุออนไลน์) 

 

คณะอนุกรรมาธกิารสุขภาพดิจิทัล (สาธารณสขุ กมธ.๓) 
- พิจารณาศกึษาการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
โดยเชิญ 
- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
 

   
ส านักกรรมาธกิาร ๓ 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖) 
(เวลา ๑๗.๔๐น.) 

(ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลง) 


