
๑ 
 

     ตารางการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา 

 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเชา้  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ช่วงบ่าย  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

หมายเหตุ 

วันพุธที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา  
(๗ หน่วย ๑ แผนงานบูรณาการ)  

 กระทรวงพลังงาน (๕ หน่วย)            

    
วันจนัทร์ท่ี ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงกลาโหม (๖ หน่วย) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(๘ หน่วย ๓ กองทุน ๑ แผนงานบูรณาการ) 
 

วันองัคารท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และใต้ชายแดน 
(๑๔ จงัหวัด) 
๑. กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย (๕ จงัหวัด) 
๒. กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝัง่อันดามนั (๖ จังหวดั) 
๓. กลุม่จังหวดัภาคใต้ชายแดน (๓ จงัหวัด) 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 
(๒๕ จงัหวัด) 
๑. กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนบน (๖ จังหวดั) 
๒. กลุม่จังหวดัภาคกลางปรมิณฑล (๔ จงัหวัด) 
๓. กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๑ (๓ จงัหวัด) 
๔. กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๒ (๔ จงัหวัด) 
๕. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก ๑ (๓ จงัหวัด) 
๖. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออก ๒ (๕ จงัหวัด) 
 
 

 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ๒ 
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๒ 
 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเชา้  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ช่วงบ่าย  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

หมายเหตุ 

วันพุธที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (๑๗ จังหวดั) 
๑. กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ (๔ จงัหวัด) 
๒. กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ (๔ จงัหวัด) 
๓. กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จงัหวัด) 
๔. กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนล่าง ๒ (๔ จงัหวัด) 
 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (๒๐ จังหวดั) 
๑. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (๕ จงัหวดั) 
๒. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (๓ จงัหวดั) 
๓. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (๔ จงัหวดั) 
๔. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (๔ จังหวดั) 
๕. กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (๔ จังหวดั) 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัภาคใต ้ 
(๑๔ จงัหวัด) 
 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก                       
    (๒๕ จังหวดั) 
๒. กรุงเทพมหานคร 
๓. เมอืงพัทยา 

 

วันศกุร์ที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวดัภาคเหนือ  
(๑๗ จงัหวัด) 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(๒๐ จงัหวัด) 

 

    
วันจนัทร์ที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ส านักนายกรฐัมนตรี  

(๒๔ หนว่ย ๑ กองทุน งบกลาง ๓ รายการ 
๕ แผนงานบรูณาการ) 

ส านักนายกรฐัมนตรี (ต่อ)  
(๒๔ หนว่ย ๑ กองทุน งบกลาง ๓ รายการ  
๕ แผนงานบรูณาการ)  
 
 

 



๓ 
 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเชา้  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ช่วงบ่าย  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

หมายเหตุ 

วันองัคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (๑๐๐ หน่วย ๑ กองทุน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 
(๑๐๐ หน่วย ๑ กองทนุ) 

 

วันพุธที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
(๑๐ หนว่ย ๑ กองทุน ๑ แผนงานบูรณาการ) 

กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ) 
(๑๐ หนว่ย ๑ กองทุน ๑ แผนงานบูรณาการ) 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๑. กระทรวงแรงงาน (๖ หนว่ย) 
๒. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง 

กระทรวงยตุิธรรม 
(๑๒ หนว่ย ๑ กองทุน ๑ แผนงานบูรณาการ) 

 

วันศกุร์ที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุข 
(๑๖ หนว่ย ๓ กองทุน) 

กระทรวงวฒันธรรม 
(๙ หน่วย ๔ กองทนุ) 

 

    
วันจนัทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ๑. ส่วนราชการในพระองค ์(๑ หน่วย) 

๒. ส่วนราชการไม่สงักดัส านกันายกรัฐมนตรีฯ  
    (๙ หนว่ย ๑ กองทุน งบกลาง ๑ รายการ  
    ๑ แผนงานบูรณาการ) 

๑. หน่วยงานของรัฐสภา (๓ หนว่ย ๑ กองทุน) 
๒. หน่วยงานของศาล (๓ หน่วย) 
๓. หน่วยงานอืน่ของรฐั (๒ หนว่ย ๑ กองทุน) 
 

 

วันองัคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ หนว่ยงานขององคก์รอิสระและองค์กรอัยการ 
(๖ หน่วย ๒ กองทนุ ๑ แผนงานบูรณาการ) 

พิจารณาหน่วยงานคา้งการพิจารณา (ถ้ามี)  

วันพุธที ่๘ มกราคม ๒๕๖๓ พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมาธิการ  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมาธิการ  
วันศกุร์ที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมาธิการ  



๔ 
 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเชา้  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ช่วงบ่าย  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

หมายเหตุ 

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

ด าเนินการจดัพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการ ด าเนินการจดัพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการ  

    
วันจนัทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการส่งรายงานต่อประธานวุฒิสภา 

เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
  

วันจนัทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ วุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิ
งบประมาณฯ (ก าหนดตามปฏิทินงบประมาณ
ของส านักงบประมาณ) 

  

 
 


