กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA 311 ชั้น ๓ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำข้อเท็จจริงกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์
อำคำรรัฐสภำ แอฟริกำในสุกร แนวทำงกำรป้องกัน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ห้องปฏิบัติกำรกรมปศุสัตว์
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น)
(ก.เศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
- แนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

วันอังคำรที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง 604 ชั้น ๖
อำคำรรัฐสภำ

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ

ห้อง 607 ชั้น ๖
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ก.พลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโน
ถูกกฎหมำย และมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบ่อนกำรพนันผิดกฎหมำย
กำรแพร่ระบำดของตู้เกมพนันไฟฟ้ำและกำรพนันออนไลน์
(ก.คมนาคม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ฉบับสมบูรณ์

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ

ห้อง CA 409 ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรกำรอุตสำหกรรม
อำคำรรัฐสภำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6221)
เรื่องพิจำรณำ
๑. รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม
(Software Game) และอีสปอร์ต (E-Sport)
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
และโรงงานแอสฟัลต์ติคคอนกรีตในเขตผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ

ห้อง CB 407 ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
(ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๐๑)
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online เรื่องพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - มาตรการป้องกันล่าไยราคาตกต่่า แนวทางการสนับสนุนการส่งออกล่าไยและผลไม้อื่น

ไปต่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามมาตรการ Zero Covid
ของประเทศจีน
เวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ

ถึง

ห้อง 604 ชั้น ๖
อำคำรรัฐสภำ

เวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....)
(ก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม - วันเสำร์ที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ถึง
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 402 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 405 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๙.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 406 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CA 411 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 403 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันอังคำรที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ถึง
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 402 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันอังคำรที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 403 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 405 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๙.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA 411 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 406 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 402 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 403 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 405 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๙.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA 411 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 406 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 402 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 403 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 405 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๙.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA 411 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 406 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CA 411 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๑๒.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB 402 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 401 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๖.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 403 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๑๔.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N 405 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๖.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 406 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๑๔.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วันเสำร์ที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N 409 ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.บริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง CA 414
คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุม่ งานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3
ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช
2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

2

วัน เดือน ปี
เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการทหาร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การทหาร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
พิจารณา
- ขอมติเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหาร
สภาผู้แทนราษฎร ณ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ และหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 จังหวัดลพบุรี
- ขอมติเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหาร
สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
ของกองทัพ ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย เวียงจันทน์
และหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันเสาร์ที่
3 ถึงวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CB 308
คณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา และการปฏิรูปประเทศ
(กลุม่ งานฯ ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
- พิจารณาเรื่องปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนของเมียนมากับผลกระทบ
ต่อความมัน่ คง เศรษฐกิจและการค้าตามแนวชายแดนไทย
รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 408
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ทางราง พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

3

วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง CA 414
คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุม่ งานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3
ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม
พุทธศักราช 2564

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันอังคำรที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตอิ ำหำร
กรรมาธิการ CA 408 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
กรรมาธิการ CA 423 เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีสายการบินกาหนดให้ผโู้ ดยสารต้องซือ้ บัตรโดยสาร
ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ทาให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๒. ศึกษากรณีการปักเสาไฟฟ้าและเสาไฟส่องสว่างรุกล้าที่ดิน
ของประชาชน ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
๓. ศึกษาการปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารคาขอใช้รถกระเช้า
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
กรรมาธิการ CA 409 และนวัตกรรม เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและประเทศ
(ประชุมออนไลน์) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
พิจำรณำ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม : ภาคปฏิบัติ (โครงการเศรษฐกิจฐานราก :
จังหวัดโมเดล)

๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กรรมาธิการ CA 313 ประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
พิจำรณำ
๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดาเนินการ
สอบสวนวินัยเจ้าหน้าทีต่ ารวจให้เสร็จสิน้ ตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ
ให้เกษียณอายุไปก่อนจะได้ไม่ต้องรับโทษทางวินัยตาม กฎ ก.ตร.
๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัตหิ น้าทีไ่ ม่พิจารณา
ลงทัณฑ์ทางวินัยผู้ใต้บงั คับทั้งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแล้ว
๓. ความคืบหน้าการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๑
๔. ความคืบหน้าคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๒
๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่
พ.ช. โดยการแก้ไขระวางรูปแผนที่ทางอากาศหมายเลข ๕๒๔๑ IV
แผ่น ๗ และ ๘ มีผลให้ตาแหน่งทีต่ ั้งของทีด่ นิ ไปทับซ้อนกับทีด่ ิน
ของประชาชน เป็นเหตุให้ผรู้ ้องกับพวกถูกดาเนินคดี
๖. กรณี ผู้รอ้ ง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลย
ไม่ควบคุมกากับดูแลกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนนสายจันทบุรี
เป็นเหตุให้ชารุดเสียหาย
๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดนิ กับชาวชุมชน
ตลาดบ่อบัว ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายกับชาวชุมชนตลาดบ่อบัว
ส่อในทางมิชอบ
๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ส่อไปในทาง
ทุจริต
๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์
ในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรณีการเคหะแห่งชาติบังคับรับเงินจาก
คู่สัญญาร่วมทุน มูลค่ากว่า ๒,๔๔๘ ล้านบาท
๑๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบเร่งรัดผลการสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ปฏิบัตหิ รือละเว้นปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต และแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้รถยนต์หลวงเพื่อกิจการส่วนตัวของภรรยา
๑๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการกีดกันผูร้ ้องกับพวกในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคาและควบคุมการทาเหมืองแร่

๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
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สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
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คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ทองคา พ.ศ. .... ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยให้ข้อมูลเท็จว่า
เป็นกฎหมายทีซ่ ้าซ้อนกับพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีบ่ ังคับ
ใช้แล้ว ทาให้รา่ งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
๑๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบ
และส่อไปทางทุจริตเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง ตาบลอิสาณ
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
๑๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมัตงิ บประมาณจัดซื้อดาวเทียม
Micro Satellite ส่อไปในทางทุจริต โดยดาเนินการแก้ไขโครงการ
และเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ในลักษณะเร่งรีบผิดปกติ
ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไข
๑๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดทีด่ นิ ทับซ้อนหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๑๕๖๓ ตาบลไสไทย อาเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ ทาให้ผรู้ ้องได้รบั ความเสียหาย
๑๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ไม่ลงโทษ
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ส่อไปในทางมิชอบ
๑๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ “มูลนิธ”ิ
แล้วเบียดบังงบประมาณดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือ
พวกพ้อง ส่อไปในทางทุจริต
๑๗. ความคืบหน้าคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๒
๑๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กระทาการ
ข่มขืนใจตนเพื่อให้เกิดความกลัวว่าจะถูกประทุษร้ายหรือก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สินและเสรีภาพ ทัง้ นี้เพือ่ ให้
กระทาการใด ไม่กระทาการใด หรือจายอมต่อสิ่งใด หรือมีพฤติการณ์
เข้าลักษณะอั้งยี่ หรือซ่องโจร รวมทั้งการปฏิบตั ิหรือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต ของดารา
๑๙. กรณี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ร้องเรียน
กล่าวหาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล กระทาการ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย
การติดต่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล

๔
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กับพวกให้ยา้ ยพรรค โดยจ่ายค่าตอบแทนคนละ ๒๓ บาท
ซึ่งเป็นการกระทาผิดกฎหมาย
๒๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงงานจาหน่ายคอนกรีตผสมสาเร็จ
ดาเนินกิจการส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยปล่อยให้ฝนุ่ ปูน
ฟุ้งกระจาย เสียงดัง และการจราจรในหมูบ่ ้านพลุกพล่าน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
๒๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดทีด่ นิ ในเขตตาบลบางแก้ว
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมิได้ให้เจ้าของที่ขา้ งเคียง
ชี้แนวเขตและปล่อยปะละเลยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้วบุกรุกที่ดนิ ของผู้ร้องกับพวก ส่อไปในทางมิชอบ
๒๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสียว
อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจรับงานตามโครงการ
ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse
Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
ผู้รับจ้าง ส่อไปในทางมิชอบ
๒๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีพฤติการณ์เรียกรับเงินเพื่อให้ ผู้ต้องหา ซึง่ เจ้าหน้าที่
ตารวจสถานีตารวจภูธรแม่ปงิ จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมฐานมียาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครบครองเพื่อจาหน่ายให้พ้นโทษ
ส่อไปในทางทุจริต
๒๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดภูเก็ต เพิกถอน
โฉนดทีด่ ินเลขที่ ๑๐๗๒๕ และโฉนดเลขที่ ๑๐๗๒๖ ตาบลกมลา
อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นของผู้รอ้ งโดยมิชอบและได้รับ
ความเสียหาย ส่อไปในทางทุจริต
๒๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบความจาเป็นและความเหมาะสมในการ
จัดตั้งบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบิน และประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
๒๖. กรณี ชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้คา้ สลากเสรี
รากหญ้าทัว่ ไทย และชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย ขอให้
ตรวจสอบผู้อานวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่แก้ไขปัญหาสลาก
เกินราคา รวมทั้งการตัดโควต้าจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทาให้
ผู้ค้าจานวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ รายได้รับความเดือดร้อน โดยอ้างว่า
ได้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผู้ค้าออนไลน์โดยไม่มีการตรวจสอบ

๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
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สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่ องนายเสกสกล อัตถาวงศ์
อดีตผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรี ส่อไปในทางมิชอบ
๒๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการการเมืองอาจเข้าข่ายความผิด
ฐานทุจริตการเลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ การเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใดสาหรับตนเองหรือผู้อนื่ โดยปฏิบตั ิ
หน้าทีม่ ิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗ และ
มาตรา ๑๕๗ และผิดจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามประมวลกฎหมายจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่สามารถโอนกรรมสิทธิโ์ ครงการ
บ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (แม่สาย ๒) ให้ผรู้ ้องกับพวกได้
ส่อไปในทางมิชอบ
๒๙. ความคืบหน้าคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๒
๓๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินคดีกับผู้ร้องตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งทีไ่ ด้อนุมตั ิให้
ผู้ร้องดาเนินการผ่อนชาระภาษีแล้ว ส่อไปในทางมิชอบ
๓๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงงานกาจัดขยะที่มีการเปลีย่ นแปลง
แบบแปลนโรงงานทาให้การกาจัดขยะไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ส่อไปในทางมิชอบ
๓๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบผูช้ ่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ กับพวก
ในฐานะคณะพนักงานสอบสวนและคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง โดยผู้รอ้ งกับพวกรวม ๒๗ นาย ถูกกล่าวหาว่าเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับโอนเงินจากกลุม่ บุคคลซึง่ กระทาความผิด
ในคดีกู้ยมื เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน แต่ในขัน้ ตอนการสอบสวน
ถูกกดดันบังคับขู่เข็ญให้ส่งมอบเงินจากการรับโอนคืนโดยมิชอบ
ไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย ส่อไปในทางทุจริต
๓๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบให้มีการทุจริตเรียกรับเงินค่าวิทยฐานะ
จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยผู้ร้องให้ผ่านการประเมินเป็นครู
ชานาญการพิเศษ ส่อไปในทางทุจริต
๓๔. ความคืบหน้าคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๒
๓๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กระทาการ
ข่มขืนใจตนเพื่อให้เกิดความกลัวว่าจะถูกประทุษร้ายหรือก่อให้เกิด
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อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สินและเสรีภาพ ทัง้ นี้เพือ่ ให้กระทา
การใด ไม่กระทาการใด หรือจายอมต่อสิ่งใด หรือมีพฤติการณ์
เข้าลักษณะอั้งยี่ หรือซ่องโจร รวมทั้งการปฏิบตั ิหรือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของดารา
๓๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสียว
อาเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจรับงานตามโครงการ
ก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse
Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
ผู้รับจ้าง ส่อไปในทางมิชอบ
๓๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทาการชันสูตรพลิกศพ
ดาราสาว ส่อไปในทางมิชอบ
๓๘. กรณี ผูร้ ้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลย
ไม่ควบคุมกากับดูแลกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนนสายจันทบุรี
เป็นเหตุให้ชารุดเสียหาย
๓๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้จัดเก็บอากร
ส่วนแบ่งกาไรสิทธิร้อยละ ๒๕ จากบริษัททีไ่ ด้รับสัมปทาน
เก็บรังนกนางแอ่น ส่อไปในทางมิชอบ
๔๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเอื้อประโยชน์
ให้กลุ่มนายทุนรายใหญ่ทาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่สามารถนารถยนต์โดยสารมาเดินรถตามจานวนเที่ยวที่กาหนดได้
ทาให้ประชาชนได้รบั เดือนร้อน ส่อไปในทางมิชอบ
๔๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบผูอ้ านวยการคลังสินค้าตามโครงการ
รับจานามันสาปะหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รบั ฝาก
มันสาปะหลังจากผูร้ ้องแล้ว แต่กลับปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่า
มันไม่มีคุณภาพ เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รบั ความเสียหาย
๔๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นไม่ตรวจสอบทีด่ ินราชพัสดุ
แปลงหมายเลข ปข.๖๐๕ ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ถกู บุคคลอื่นสวมสิทธิ์เข้าใช้ประโยชน์
ส่อไปในทางมิชอบ
๔๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรทุ่งฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ข่มขู่ยดั เยียดข้อกล่าวหาฐานมีอาวุธ

๗

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ปืนแก๊ปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จนถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย
๔๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบการให้ผู้ร้องเช่าอาคารพาณิชย์ ๒ คูหา
กับเทศบาลตาบลชุมพลบุรี ไว้ประกอบอาชีพ ต่อมาผู้รอ้ งได้นา
อาคารพาณิชย์ดังกล่าวไปค้าประกัน กู้ยืมเงินจนถูกศาลพิพากษา
ขับไล่ เป็นเหตุให้เทศบาลชุมพลบุรี ไม่ต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์
กับผู้ร้อง ทาให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย
๔๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร มีพฤติการณ์
ปกปิดบริษัทผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่ใช้บริษัทเหมาเช่าช่วง
เป็นการฝ่าฝืนสัญญาก่อสร้าง ก่อให้เกิดความเสียหาย
๔๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด
๒๐๑๙ และบริหารเงินรับบริจาคไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ส่อไปในทางมิชอบ
๔๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรทีด่ ิน สปก. แปลงที่ ๑๔๖
ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอื้อประโยชน์ให้กับ
นายทุนและขับไล่ผรู้ ้องกับพวกซึง่ เป็นผู้เช่ารายเดิมออกจากพื้นที่
ส่อไปในทางมิชอบ
๔๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบ
ตัดไม้ยางนาในที่สาธารณะประโยชน์และทีป่ ่า เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้พ่อค้ารับซื้อไม้ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตาบลเสนางค์นิคม อาเภอ
เสนางค์นิคม จังหวัดอานาจเจริญ
๔๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติให้ก่อสร้างถนนในพื้นที่ตาบล
เวียงตาล โดยใช้งบประมาณเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั ห้างหุ้นส่วน
จากัด ซึง่ ตนเองเป็นเจ้าของ ในการจาหน่ายคอนกรีตผสมสาเร็จ
ให้กับบริษัทผู้รับเหมาสร้างถนน
๕๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบการลิดรอนสิทธิผู้รอ้ งโดยไม่นบั อายุ
ราชการต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ กรณี
ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ ขัดต่อหลักความเสมอภาค และหลักนิติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ส่อไปในทางมิชอบ
๕๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมัตงิ บประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๔ จานวนเงิน ๑,๓๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อแสวงหากาไรจากการ
ก่อสร้างลานแสดงสินค้าบนที่สาธารณะประโยชน์ ส่อไปทางมิชอบ
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๕๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๖๔๗๐
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ ทับซ้อนโฉนดทีด่ ินของผู้ร้อง เลขที่
๑๘๘๗๐ ออกเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ์ ๒๕๑๘ ส่อไปในทางมิชอบ
๕๓. ...
๕๔. ...
๕๕. ...
๕๖. กรรมาธิการผูร้ ับผิดชอบแถลงเพื่อขอมติว่าจะดาเนินการ
ในประเด็นที่รบั ผิดชอบต่ออย่างไร เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบละเลยไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid
scam ซึง่ มีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจทิ ัล
โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับประชาชนจานวนมาก
๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินสินบนเพื่ออานวยความ
สะดวกในการเลี่ยงภาษีนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่าหนึง่ หมืน่
หนึ่งพันล้านบาท (๑๑,๐๐๐ ล้านบาท) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๕๕ ส่อไปในทางทุจริต
๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตเงินจานวนกว่า ๔๐๐ ล้านบาท
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การค้ายาเสพติดทางไซเบอร์ แล้วทาการจัดซือ้ จัดจ้างเครื่องมือ
เพื่อดาเนินโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีการสืบสวนนักค้ายาเสพติด
โดยวิธีพิเศษส่อไปในทางทุจริต
๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุม
สหกรณ์จนเกิดเหตุฉ้อโกงเงินฝากของประชาชน สร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้ฝากเงิน ส่อไปในทางทุจริต
๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินการโครงการต่าง ๆ
ของเทศบาลโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗) กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้อานาจตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการตรวจ
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ยึดใบอนุญาตประมง และเครื่องมือทาการประมงและกักเรือประมง
ทั้งที่มิได้มกี ารร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบกรรมการบริหารมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ก้าวก่ายการบริหารงานเรียกร้องผลประโยชน์จากบริษัท
ที่ได้รบั อนุมัตโิ ครงการต่าง ๆ ส่อไปในทางทุจริต
๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคการเมือง ได้รับเงินเดือนประจาจากพรรค เป็นการกระทา
ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
๑๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ชอบส่อไป
ในทางทุจริต เหตุสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ตารวจประจาศาลจังหวัด
ที่ยื่นอาวุธปืนให้บคุ คลหนึ่งยิงอีกบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายในห้อง
พิจารณาคดีศาลจังหวัด
๑๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิทดี่ ิน
ทากินซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
๑๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการ ทีช่ ี้มูลและมีคาสั่งให้ปลด
ผู้ร้องออกจากราชการโดยมิชอบ ส่อไปในทางทุจริต โดยมีหนังสือ
ร้องเรียนกล่าวหาผู้ร้องขณะปฏิบัตหิ น้าทีห่ ัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ไม่ดาเนินการตามขัน้ ตอนและระเบียบที่มกี ารกระทาความผิด
ในพื้นที่ใจแผ่นดิน ส่อไปในทางทุจริต
๑๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบการนางบประมาณสะสมของเทศบาล
เมืองคลองหลวง จานวน ๒๐๐ ล้านบาท ไปก่อสร้างโรงพยาบาล
สนาม จานวน ๒ แห่ง โดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากสภาเทศบาล
๑๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทให้ได้รบั
สัมปทานผลิตและจาหน่ายหิน จานวน ๒๐๘ ไร่ ทีท่ ่าเรือสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โดยมิชอบ
๑๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การปล่อยปะละเลยให้ผซู้ ึ่งไม่มี
คุณสมบัติและมีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๕๗ ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้เปิดท่าน้าเถื่อนซึ่งเป็นแหล่ง
ทาลายความมัน่ คงของประเทศ เพราะมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
แรงงานต่างด้าว และสินค้าเถื่อนเข้าประเทศ ส่อไปในทางมิชอบ
๑๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการสอบสวนโดยเบี่ยงเบนคดี
ข้อพิพาทในการชื้อขายรถยนต์ ซึ่งส่อไปในทางทุจริต

๑๐

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๗) กรณี ขอให้ตรวจสอบ บริหารสหกรณ์โดยใช้พื้นทีข่ อง
สหกรณ์ปลูกที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยใช้งบประมาณ
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ และเบิกค่าเช่าบ้านของกรรมการ
เพิ่มเติม โดยส่อมิชอบ
๑๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบการคัดค้านการออกโฉนดทีด่ นิ แปลง
ทุ่งฟ้าผ่า ตาบลท่าช้าง และตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ส่อไปในทางมิชอบ
๑๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้ความรุนแรงในการจับกุม
ที่ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และตรวจยึด
ทรัพย์สินส่งมอบให้พนักงานสอบสวนไม่ครบถ้วน โดยไม่คานึงถึง
สิทธิเสรีภาพขัน้ พื้นฐานของประชาชน ส่อไปในทางมิชอบ
๒๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกคาสั่งให้ผรู้ ้องถูกสารอง
ราชการ โดยไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่กากับดูแลในการดาเนินการ
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ ๑๙๑)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ส่อไปในทางทุจริต
๒๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จานวน ๓ คน มีพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติสอ่ ไปในทางทุจริต
๒๓) กรณี ผูร้ ้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
Power car จานวน ๘ คัน โดยการดัดแปลงรถโดยสารเป็นโบกี้
ไฟฟ้าและการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญา เอือ้ ประโยชน์ให้แก่
กิจการร่วมค้าไนโซเจนปิน่ เพชรผู้รับจ้าง ส่อไปในทางทุจริต
๒๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเพิกเฉยไม่ดาเนินการไต่สวน
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปะกง เขต ๑
ซึ่งมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ (๑๐) มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่
วรรคห้า และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่อไปในทางมิชอบ
๒๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้อุบายหลอกลวงผู้รอ้ งให้ทาการ
ซ่อมผิวทางลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีอินทราทิพย์
(ตอนที่ ๑) บริเวณซุ้มประตูวัดซาก – แยก ท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓
และหมู่ที่ ๕ จานวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนเสร็จ ทัง้ ที่มีคู่สญ
ั ญา
อยู่แล้ว

๑๑

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๒๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย
อนุญาตให้บริษัทเอกชนดาเนินกิจการที่สง่ ผลกระทบต่อประชาชน
โดยปล่อยเสียงดัง ควันพิษ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า
ส่อไปในทางทุจริต สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
๒๗) กรณี ผูร้ ้องซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ น.ส.๓ ก. บริเวณ
ที่ดินที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ตาดแคน หมู่ที่ ๖ อาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร มาประมาณ ๔๐ ปี ขอให้ตรวจสอบการไม่ยอมออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ผรู้ ้องเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทัง้ ที่ผู้ร้อง
ได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดทัง้ สองครัง้
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายออกโฉนดที่ดนิ
ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดนิ ในพืน้ ที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้ร้องได้ยื่นคาร้อง
ขอรังวัดเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ อีก แต่ได้รบั การปฏิเสธจากเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร การกระทาดังกล่าวถือได้ว่าผู้ที่มหี น้าที่
รับผิดชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบ ทาให้ผู้ร้องได้รบั ความเสียหาย
๒๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้เพื่อปลูก
ในโครงการ ส่อไปในทางทุจริต
๒๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริตโดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคา
๓๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้รอ้ งในการ
เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารูปแบบครบวงจร : (คูปองครู: ๑๐,๐๐๐ บาท) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่อไปในทางมิชอบ
๓๑) กรณี ผูร้ ้องขอให้ตรวจสอบการออกบัตรประชาชน
ส่อไปในทางทุจริต
๓๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ
ในการอนุญาตให้ทาประโยชน์ในทีด่ ิน ส.ป.ก. เนือ้ ที่ประมาณ
๑๔-๑-๖๐ ไร่ โดยส่อไปในทางมิชอบ
๓๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การเบิกจ่ายบัญชีเงินฝากของวัด
จากธนาคาร ส่อไปในทางทุจริต

๑๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๓๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบพนักงานธนาคารกรุงไทย นาเงินที่
ผู้ร้องส่งมอบเข้าบัญชีเพื่อเป็นหลักประกันในการออกหนังสือ
ค้าประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) จานวน ๑,๔๖๕,๑๐๐.๔๕ บาท
(หนึ่งล้านสีแ่ สนหกหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์) เข้าบัญชี
ตนเอง ส่อไปในทางทุจริต
๓๕) กรณี ผูร้ ้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการผลิตสือ่ ของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่อไปในทางมิชอบ
๓๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถขนขยะ
ส่อไปในทางมิชอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกิ้งได้
๓๗) กรณี ขอให้ตรวจสอบประกาศให้ทดี่ ินของผูร้ ้อง เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ ส่อไปในทางทุจริต
๓๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเปิดเผยชื่อผูร้ ้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ทาให้ผู้รอ้ งได้รบั ความเสียหาย
๓๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามคาพิพากษา
ของศาล ทีห่ ้ามยุ่งเกี่ยวกับวัด และใช้อานาจหน้าทีเ่ ข้าไปก้าวก่าย
การบริหารจัดการวัด ส่อไปในทางมิชอบและฝ่าฝืนจริยธรรม
๔๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไม่ถอดถอน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ออกจาก
ตาแหน่งตามคาสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๔๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบกลุ่มออมในเฟสบุ๊ก ชือ่ กลุ่ม
“บ้านมายด์มิ ออมตังค์ บ้านแม่เบลล์” ได้โพสต์ในเฟสบุ๊ก
แสดงข้อความและรูปภาพชักชวนให้ประชาชนทัว่ ไปนาเงินมาลงทุน
ออมเงิน โดยจะให้ผลตอบแทนผู้รว่ มออมสูง ซึ่งมีพฤติกรรมความผิด
ฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกง
ประชาชน
๔๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบการตรวจชัง่ ปริมาณมันสาปะหลัง
ผิดขัน้ ตอนผิดพลาด ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ที่หา้ งหุ้นส่วนจากัด ซึง่ มีสัญญากับองค์การ
คลังสินค้า เป็นเหตุให้มนั สาปะหลังสูญหาย ก่อให้เกิดความเสีย
กับเกษตรกรที่รบั ฝากมันสาปะหลังตามโครงการ ส่อไปในทางมิชอบ

๑๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๔๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอทิ ธิพล
ในท้องถิน่ และเจ้าของทีด่ ินข้างฝั่งคลอง ลาประโดง ร่วมกันฝังกลบ
ร่องน้าสาธารณประโยชน์ “ลาประโดง” และยึดครองเพื่อประโยชน์
ส่วนตน
๔๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
ในพื้นที่ปิดบังทางเข้าออกชุมชนของประชาชน ก่อให้ประชาชน
ได้รบั ความเดือดร้อนในชีวิตประจาวัน
๔๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินคดีข้อหาฉ้อโกงประชาชน
ล่าช้า และกระทาการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
๔๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ และเรียกเก็บดอกเบี้ยจาก
สมาชิกอัตราร้อยละหกต่อปี แต่รายงานเท็จต่อสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอควนขนุนว่าเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกอัตราร้อยละ
สามต่อปี แล้วนาส่วนต่างของดอกเบี้ยไปใช้ประโยชน์สว่ นตน

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ
กรรมาธิการ CA 408 พ.ศ. .... (ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....)
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
พิจำรณำ
สาระสาคัญในประเด็นต่าง ๆ ซึง่ กรรมาธิการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ
กรรมาธิการ CA 303 และศำสนำอื่น ๆ
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒
๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
พิจำรณำ
๑. เรือ่ ง การปฏิบัตหิ น้าที่ของพระปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
และเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๒. เรือ่ ง การขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าโดยสารรถประจาทาง
การรักษาพยาบาล และการับรองวุฒกิ ารศึกษาให้แก่แม่ชี

๑๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๓. เรือ่ ง ข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กรรมาธิการ CA 406 (กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๕๑)
พิจำรณำ
เรื่อง การตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อาจเกิดขึน้ จากการขอประทานบัตรที่ ๓/๒๕๖๐ การทาเหมือง
แร่ทรายแก้วของบริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จากัด

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิ ัญชำ
กรรมาธิการ N 408 กัญชง พ.ศ. ....
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติกญ
ั ชา กัญชง พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กรรมาธิการ CB 301 กำรกัดเซำะริมตลิ่ง กำรตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลอง
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
พิจำรณำ
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง
การตื้นเขินของแม่น้าและลาคลอง

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำและพัฒนำกำรจัดบริกำร
กรรมาธิการ CB 303 สำธำรณสุข
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

(ประชุมออนไลน์)

๑๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
กรรมาธิการ CA 318 (กลุ่มงาน กมธ.การแรงงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
๑. ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
๒. ศึกษาเรื่อง การสารวจค่าครองชีพของแรงงานการยกระดับ
ค่าจ้างขั้นต่าและมาตรฐานการดารงชีวิตที่มีคุณค่า
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำเกี่ยวกับที่ดิน
กรรมาธิการ CA 406 (กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๕๑)
พิจำรณำ
เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาทีด่ ินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่
ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติ
กรรมาธิการ CA 313 มิชอบ
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
พิจำรณำ
เรื่องทีค่ ้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๐๒
และครั้งที่ ๒๐๓
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๔ คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภำพปัญหำ
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา กำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ
๗๑๓๑)
พิจำรณำ
ศึกษาผลกระทบจากคาสั่งศาลปกครองกรณีใบอนุญาตโครงการ
แอชตันอโศก เป็นโมฆะ

๑๖

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน สวัสดิกำร
กรรมาธิการ CA 318 และคุ้มครองแรงงำน และแรงงำนสัมพันธ์
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การแรงงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
พิจำรณำ
เรื่อง การกาหนดกรอบอัตรากาลังเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทางาน
ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ ๒
กรรมาธิการ CA 307 (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
พิจำรณำ
๑. ศึกษาเรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
กระทาการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดจ้างก่อสร้าง
อาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดาเนินกิจการของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สนิ ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการทุจริตกรณีเงินจานวนกว่า
๔๐๐ ล้านบาท ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
๔. ศึกษาเรื่อง กรณีกลุม่ บุคคลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุน
และลักลอบนาหน้ากากอนามัยส่งไปขายยังต่างประเทศโดยอาจเป็น
การฝ่าฝืนประกาศและคาสัง่ กรมการค้าภายในเป็นการร่วมมือกัน
ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ ทาให้ประเทศชาติ
และประชาชนเสียหาย
๕. ศึกษาเรื่อง กรณีพนักงานอัยการมีคาสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งผู้ต้องหา
ในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทชนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สถานีตารวจ
นครบาลทองหล่อถึงแก่ความตาย เป็นการวินจิ ฉัยที่อาจจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

๑๗

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๖. ศึกษาเรื่อง ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ หรือไม่ รวมทั้ง
อดีตผูบ้ ัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก ออกระเบียบ
กองทัพบกอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีพักอาศัยในบ้านพักรับรอง
โดยใช้งบประมาณของกองทัพบกจ่ายค่าน้า ค่าไฟฟ้าแทนในการ
เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าวได้หรือไม่
๗. ศึกษาเรื่อง กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคาพิพากษาของศาล
ต่างประเทศมิใช่คาพิพากษาของศาลไทย ทาให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรายหนึง่ ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดารงตาแหน่งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงแห่งหนึ่ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๙๘ (๑๐) และมาตรา ๑๖๐ (๖) ฉะนั้นพฤติกรรมและ
การกระทาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี ทัง้ ก่อน
และขณะดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีฯ
อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๒๓๔ (๑)
๘. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริษัท
แห่งหนึง่ จ่ายเงินสินบนเพื่ออานวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษี
นาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่าหนึ่งหมืน่ หนึ่งพันล้านบาท
(๑๑,๐๐๐ ล้านบาท) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ส่อไปในทาง
ทุจริต
๙. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European
Aviation Safety Agency)
๑๐. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการมีมติไล่ผู้ร้องกับพวกออกจาก
ราชการ กรณีดาเนินการตามโครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่อไปในทางมิชอบ
๑๑. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงเลขที่ พ.ช. ๑๕๙ โดยการแก้ไขระวางรูปแผนทีท่ างอากาศ
หมายเลข ๕๒๔๑ IV แผ่น ๗ และ ๘ มีผลให้ตาแหน่งทีต่ ั้งของทีด่ ิน

๑๘

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ไปทับซ้อนกับทีด่ ินของประชาชน เป็นเหตุให้ผรู้ ้องกับพวก
ถูกดาเนินคดี
๑๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการอนุมตั ิให้บริษัทได้รบั สิทธิ
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบ
กิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร
รวมทัง้ การอนุมัติให้ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน
และรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
๑๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาตารวจแห่งชาติละเลย
ไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid scan ซึง่ มีพฤติการณ์หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจานวนมาก
๑๔. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) ปล่อยปละละเลยไม่ทาการสอบสวนการทุจริตของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิ ัญชำ
กรรมาธิการ N 408 กัญชง พ.ศ. ....
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติกญ
ั ชา กัญชง พ.ศ. ....
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑

