
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วุฒิสภา 

ครั้งที่ ๒๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม : Cisco Webex Meetings) 
....................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
 พิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๓ (๑) – (๒)) 
ล าดับ หน่วยงาน ระบบการประชุม 

๑. พิจารณาภาพรวมนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท างบประมาณ 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยเชิญ 

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(๒) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(๔) ส านักงบประมาณ 

WebeX Meeting 
กลุ่มที่ ๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(๓.๐๐ ชั่วโมง) 

 

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
ล าดับ หน่วยงาน ระบบการประชุม 

๒. 
 
 
 

กลุ่มภาคใต้ (๓ กลุ่มจังหวัด/๑๔ จังหวัด) 
- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (๕ จังหวัด)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี หัวหน้ากลุ่ม 
- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๖ จังหวัด)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม 
- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (๓ จังหวัด)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้ากลุ่ม 

WebeX Meeting 
กลุ่มที่ ๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
(๔.๐๐ ชั่วโมง) ๓. กลุ่มภาคตะวันออก (๒ กลุ่มจังหวัด/๘ จังหวัด) 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (๓ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (๕ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่ม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
.......................................................................... 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๔ 

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม : Cisco Webex Meetings) 

....................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา (ชี้แจงออนไลน์ผ่านระบบ WebeX) 

 พิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต่อ) 
(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๓ (๑) – (๒)) 

ล าดับ หน่วยงาน ระบบการประชุม 
๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๕ กลุ่มจังหวัด/๒๐ จังหวัด) 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (๕ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (๓ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (๔ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (๔ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (๔ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่ม 

WebeX Meeting 
กลุ่มที่ ๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(๓.๐๐ ชั่วโมง) 

 
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

ล าดับ หน่วยงาน ระบบการประชุม 
๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มภาคเหนือ (๔ กลุ่มจังหวัด/๑๗ จังหวัด) 
- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (๔ จังหวัด) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่ม 
- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (๔ จังหวัด) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่ม 
- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (๔ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่ม 
 

 
 

WebeX Meeting 
กลุ่มที่ ๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
(๔.๐๐ ชั่วโมง) 

 
 
 
 



ล าดับ หน่วยงาน ระบบการประชุม 
๓. กลุ่มภาคกลาง (๔ กลุ่มจังหวัด/๑๗ จังหวัด) 

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (๖ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (๔ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (๓ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่ม 

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (๔ จังหวัด) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้ากลุ่ม 

 
 

WebeX Meeting 
กลุ่มที่ ๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
(๔.๐๐ ชั่วโมง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

ค าชี้แจง : ส าหรับจังหวดั และกลุ่มจังหวดั 
๑. ให้ผู้ชี้แจงดาวน ์โหลด Application Cisco Webex Meetings และตัง้ชื่อในการเข้าใช้

ระบบห้องประชุม เป็นภาษาไทย (เช่น ส าหรับผู้ชี้แจง “ผู้ว่าราชการจังหวดั...”)  
๒. ให้ผู้ชี้แจงแต่ละกลุ่มเข้าใช้ระบบห้องประชุมพรอ้มกนัตามเวลาที่ก าหนด  
๓. เมื่อใกล้ถึงเวลาชี้แจงของแต่ละกลุ่ม ให้เตรียมตัวเข้าระบบห้องประชุม และเข้าระบบโดย 

Link หรือรหัสตามทีไ่ดร้ับแจ้งจากผู้ประสานงานของแตล่ะหนว่ยงานจดัส่งให้ผ่าน LINE หรือ กลุ่ม LINE  
๔. ให้ผู้ที่มีหน้าที่ชี้แจง ชี้แจงผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ไม่มีบุคคลโทรเขา้-ออก ตลอดการชี้แจง 

และควรชี้แจงผา่น Microphone สายหูฟังโทรศัพท์ ส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชี้แจง  
ขอให้ปิด Microphone ทุกคน (ถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด)  

๕. ระบบ Webex เป็นระบบ ๑:๑ ไม่เหมาะสมกบัการเชื่อมต่อกับผู้เข้ารว่มประชุมที่อยู่ใน
บริเวณเดียวกนัจ านวนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หรือขยายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับล าโพงห้องประชุมของ
หนว่ยงาน เพราะจะท าให้สญัญาณเสียง เกิดการสะท้อนและรบกวนกัน  

๖. ควรระวงัการส่งต่อ Link หรือ รหัส การเข้าใช้ระบบห้องประชมุไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
(เน้นการประชุมแบบปิด)  

๗. กลุ่มอื่นที่ฝา่ยเลขานุการยังไม่ได้เชญิเข้าห้องประชุม โปรดอย่างพึ่งกด Link หรือรหัสเข้าใช้
ห้องประชมุ  

๘. หน่วยงานใดชี้แจงเสร็จแล้ว สามารถออกจากห้องประชุมก่อนได ้ 
๙. หากเจ้าหนา้ที่ส านกังบประมาณที่รับผดิชอบจะเข้ารว่มรบัฟังการประชุมด้วย ให้เจ้าหนา้ที ่

ผู้ประสานงาน ของแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ประสานกับเจ้าหน้าที่ส านกังบประมาณ  
หมายเหต ุ: จะมีการทดสอบระบบกบัเจ้าหน้าที่ผูป้ระสานงานก่อนล่วงหน้า และจ ากัดเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกระทรวงตามวาระการประชุมน้ีเท่านั้น เข้ากลุ่ม LINE ตาม  
QR CODE จะจัดส่ง Link หรือรหัส ผ่านกลุ่ม LINE นี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 

เอกสารแนบ 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬกิา (ชี้แจงโดยวิธี WebeX) 

 
๑. กลุ่มภาคใต้ (๓ กลุ่มจังหวัด/๑๔ จังหวัด) 
- กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (๕ จังหวัด) 

๑. จังหวดัชุมพร ๒. จังหวดันครศรีธรรมราช ๓. จังหวดัพัทลุง 
๔. จังหวดัสงขลา ๕. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

- กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๖ จังหวัด) 
๑. จังหวดักระบี ่๒. จังหวดัตรัง ๓. จังหวดัพังงา ๔. จงัหวดัภูเกต็  
๕. จังหวดัระนอง ๖. จังหวดัสตูล 

- กลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดน (๓ จังหวดั) 
๑. จังหวดันราธวิาส ๒. จังหวัดปัตตาน ี๓. จังหวดัยะลา 

  
๒. กลุ่มภาคตะวันออก (๒ กลุ่มจังหวดั/๘ จังหวัด) 
- กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก ๑ (๓ จังหวัด) 

๑. จังหวดัฉะเชงิเทรา ๒. จงัหวดัชลบุรี ๓. จงัหวัดระยอง 
- กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก ๒ (๕ จังหวัด) 

๑. จังหวัดจันทบุร ี๒. จังหวดัตราด ๓. จังหวดันครนายก ๔. จังหวัดปราจีนบรุี ๕. จังหวัดสระแกว้ 
 
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา (ชี้แจงโดยวธิี WebeX) 
 
๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๕ กลุ่มจังหวดั/๒๐ จังหวัด) 
- กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (๕ จังหวัด)   

๑. จังหวดับงึกาฬ ๒. จังหวดัเลย ๓. จังหวดัหนองคาย ๔. จังหวดัหนองบัวล าภู 
๕. จังหวดัอดุรธาน ี

- กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (๓ จังหวัด) 
๑. จังหวดันครพนม ๒. จังหวัดมกุดาหาร ๓. จังหวดัสกลนคร 

- กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (๔ จังหวัด)   
๑. จังหวดักาฬสนิธุ ์๒. จงัหวัดขอนแกน่ ๓. จังหวดัมหาสารคาม ๔. จังหวดัร้อยเอ็ด 

- กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ๑ (๔ จังหวัด)   
๑. จังหวดัชัยภูมิ ๒. จงัหวัดนครราชสีมา ๓. จังหวดับรุีรมัย์ ๔. จงัหวัดสรุินทร ์

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (๔ จังหวัด) 
๑. จังหวดัยโสธร ๒. จงัหวัดศรีสะเกษ ๓. จังหวดัอ านาจเจริญ ๔. จงัหวัดอุบลราชธานี 

 



- ๕ - 

- ๕ - 

 
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬกิา (ชี้แจงโดยวิธี WebeX) 
 
๔. กลุ่มภาคเหนือ (๔ กลุ่มจังหวัด/๑๗ จังหวดั) 
- กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ (๔ จังหวัด) 

๑. จังหวดัเชียงใหม่ ๒. จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน ๓. จังหวดัล าปาง ๔. จงัหวัดล าพูน 
- กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๒ (๔ จังหวัด) 

๑. จังหวดัเชียงราย ๒. จงัหวัดน่าน ๓. จังหวดัพะเยา ๔. จังหวัดแพร ่
- กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง ๑ (๕ จังหวัด) 

๑. จังหวดัตาก ๒. จงัหวัดพิษณุโลก ๓. จังหวดัเพชรบูรณ์ ๔. จงัหวัดสโุขทัย ๕. จงัหวดัอุตรดติถ์ 
- กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง ๒ (๔ จังหวัด) 

๑. จังหวดัก าแพงเพชร ๒. จงัหวดันครสวรรค์ ๓. จังหวดัพิจิตร ๔. จังหวดัอุทัยธาน ี
 
๕. กลุ่มภาคกลาง (๔ กลุ่มจังหวัด/๑๗ จังหวดั) 
- กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน (๖ จังหวดั) 

๑. จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ๒. จงัหวัดชัยนาท ๓. จังหวดัลพบุรี ๔. จงัหวัดสระบรุี 
๕. จังหวดัสิงห์บุร ี๖. จังหวดัอ่างทอง 

- กลุ่มจังหวดัภาคกลางปรมิณฑล (๔ จังหวัด) 
๑. จังหวดันครปฐม ๒. จงัหวัดนนทบุรี ๓. จงัหวัดปทุมธานี ๔. จังหวดัสมุทรปราการ 

- กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๑ (๓ จังหวัด) 
๑. จังหวดัราชบุร ี๒. จังหวดัสุพรรณบรุี ๓. จังหวัดกาญจนบรุ ี

- กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๒ (๔ จังหวัด) 
๑. จังหวดัเพชรบุรี ๒. จงัหวดัสมุทรสาคร ๓. จังหวดัสมทุรสงคราม ๔. จงัหวัดประจวบครีีขนัธ ์

 


