กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สานักกรรมาธิการ ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณ)
(กลุม่ งาน กมธ.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
เรื่องพิจารณา
- การบริหารงบประมาณในการจัดทาแผนการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถโดยสาร
ประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ไม่มีการประชุม วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลง

กลุม่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
สานักกรรมาธิการ 2
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
- ไม่มกี ารประชุม

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
CA 422 ชั้น ๔ เพือ่ สร้างความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนและประเทศ
(ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐฯ)
(กลุม่ งาน กมธ.ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ติดตามความคืบหน้าปัญหาความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนที่เป็นลูกหนี้
และแนวทางแก้ไข
2. แนวทางการปลูกกัญชงและกัญชาเพื่ออตุสาหกรรมและประโยชน์ต่อ
การสร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
3. แนวทางการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และ
ประโยชน์ต่อการสร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
4. แนวทางการปลูกกล้วยหอมเพื่อเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อการสร้างความ
มัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ชาติปลูกไม้มีค่าให้ประชาชนรวย
6. ปัญหาความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทากิน
ในพื้นที่ 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลเขาค้อ ตาบลริมสีม่วง ตาบลสะเดาะพง และ
ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
- เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค (APEC)
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

หน้า 2
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
- เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค (APEC)
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
- เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค (APEC)
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
วันอังคำรที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำรปำล์มนำมัน
อาคารรัฐสภา
อย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ติดตามความคืบหน้าของการติดตั้งมิเตอร์วดั ปริมาณ
สต็อกน้้ามันปาล์มและปัญหาราคาปาล์มน้้ามันลดต้าลง
๒. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้้ามัน
พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
อาคารรัฐสภา
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีการจัดซื้อจัดจ้างกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกรมบังคับคดีให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
และผู้บริโภค
๒. ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมก่อมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและผู้บริโภค
๓. ศึกษากรณีโรงพยาบาลวิภาวดีก่อสร้างต่อเติมอาคาร ทางเชือมอาคาร
และอาคารจอดรถ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือไม่
๔. ศึกษากรณีการจัดงาน “ยอยศยิงฟ้าอยุธยามรดกโลก”
มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริโภคอย่างไร
๕. ศึกษากรณีร้านอาหารภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมืองจ้าหน่ายอาหารและเครืองดืมราคาแพง
ท้าให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๖. ศึกษากรณีบริษัทเอกชนด้าเนินการถมดินชิดก้าแพงผู้อืน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

หน้า ๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๗. ศึกษากรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ้าพวกที ๓
ติดกับสถานทีราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดมลพิษทางกลิน
และท้าให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
๘. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอยึดและอายัดทรัพย์สิน
โดยสถาบันการเงินให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
- วันหยุดราชการเป็นกรณีพเิ ศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
- วันหยุดราชการเป็นกรณีพเิ ศษ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
- วันหยุดราชการเป็นกรณีพเิ ศษ หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง
กลุ่มงานบริหารทัวไป
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

