กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สานักกรรมาธิการ ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันจันทร์ที่ ๒๑ 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
- การบริหารงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานการทางานของระบบ Pavement
Management System (PMS) และขั้นตอนการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ และความคืบหน้าการบริหาร
งบประมาณระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ Multi-Lane Free Flow
หรือ M-FLOW
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาการดาเนินงานในการบริหารจัดการ
ห้อง CB 407 ชั้น ๔ สินทรัพย์และการบริหารจัดการหนี้ ปัญหาหนี้สินจากการบังคับคดี
อาคารรัฐสภา
และปัญหาหนี้นอกระบบ
(ในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ)
(กลุม่ งาน กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
เรื่องพิจารณา
- สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาการดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการบริหารจัดการหนี้ ปัญหาหนี้สินจากการ
บังคับคดี และปัญหาหนี้นอกระบบ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เรื่องพิจารณา
- แต่งตั้งตาแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

หน้าที่ 2

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง
(ประชุม Online
ห้อง CA 420 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการสือ่ สาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ผ่านโปรแกรม Zoom)
อาคารรัฐสภา
(ก.สือ่ สารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจารณา
- แผนการดาเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการพิธีเปิดโครงการ
จัดตั้งห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Laboratory)
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณ
ห้อง CB 401 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ติดตามการบริหารงบประมาณด้านการปราบปรามอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.อุตสาหกรรม โทร. 0 2242 5900 ต่อ ๖๒๒๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ขอคัดค้านการขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ หินอ่อน ตามคาขอที่ ๔/๒๕๕๖
ของนายฉัตรเทพ จุโลทัย
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
ห้อง CB 407 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับจ้างเปิดบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม
ห้อง CA 419 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๐๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การแก้ไขปัญหาราคาประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ราคาพืชเศรษฐกิจ
และพืชพื้นบ้านอื่น ๆ ของภาคใต้ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๔ - วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๕ ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

หน้าที่ 3

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
ห้อง CA 421 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ภาพรวมความไม่เป็นธรรมของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานต์ รวมทั้ง
การออกกฎหมายควบคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อดูแลผู้บริโภค
ให้ได้รับความเป็นธรรม
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ห้อง CB 407 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร
โครงการอพยพ ๔ หมูบ่ า้ น ในตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง และ
การขอความเป็นธรรม กรณีการเข้าสารวจพื้นที่และการกาหนดให้พื้นที่ปากอุโมงค์ของ
ราษฎร หมูท่ ี่ ๗ บ้านสวนป่าเมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง เป็นพื้นที่ที่ไม่ทากิน
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการขับเคลือ่ นประเทศสูค่ วามเป็นกลาง
ห้อง CB 407 ชั้น ๔ ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
อาคารรัฐสภา
ในอนาคต และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
(ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน)
(กลุม่ งาน กมธ.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรื่องพิจารณา
๑. แนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
๒. การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในหน่วยงานราชการ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.เกษตรฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6131)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงระบาดในยางพารา

หน้าที่ 4

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

- ไม่มีการประชุม หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลง

กลุม่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
สานักกรรมาธิการ 2
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
- ไม่มีการประชุม

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของมาตรา 112 ที่มตี อ่ สิทธิเสรีภาพ
CB 406 ชั้น 4 ของสือ่ และประชาชน
(ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ)
(กลุ่มงาน กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1)

เรื่องพิจารณา
- ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น
CA 421 ชั้น ๔ และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การกระจายอานาจฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7010 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ร้องเรียน กรณีขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนา
ของรัฐ

หน้า 2
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 09.30 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. แนวทางการปลูกัญชงและกัญชาเพื่ออุตสาหกรรมและประโยชน์ต่อการ
สร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
2. แนวทางการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และ
ประโยชน์ต่อการสร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
3. แนวทางการปลูกกล้วยหอมเพื่อเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อการ
สร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
4. ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติปลูกไม้มีค่าให้ประชาชนรวย
5. ติดตามความคืบหน้าปัญหาความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนที่เป็นลูกนี้
และแนวทางการแก้ไข
6. ศึกษาเรื่อง ปัญหาความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ทากินในพื้นที่ 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลเขาค้อ ตาบลริมสีม่วง ตาบลสะเดาะพง
และตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการปกครอง
CB 410 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.การปกครอง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
กรณีโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ตาบลนาเรือง อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
604 ชั้น ๖
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานของสมาคมกีฬาสากล และศึกษาความเหมาะสมในการ
เป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568
ณ ประเทศไทย
(ในคณะกรรมาธิการกีฬา)
(กลุม่ งาน กมธ.กีฬา โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6350 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคม
กีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทย

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
607 ชั้น ๖
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
(กลุม่ งาน กมธ.การกฎหมายฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6320 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ศึกษาและกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
2. ศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกทาลาย
ป่าทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 10.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
CB 318 ชั้น 3 (กลุม่ งาน กมธ.การฟอกเงินและยาเสพติด โทร. 0 2242 5900
อาคารรัฐสภา
ต่อ 7020 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ศึกษา เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ
2. ศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน ศึกษากรณีกลุ่ม
นายทุนชาวจีนนาเงินเข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย เช่น
การเปิดบ่อนการพนัน สถานบริการ และค้ายาเสพติด เป็นต้น

หน้า 4
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
402 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ ทนราษฎร)
(กลุม่ งาน กมธ.กิจการสภาผูแ้ ทนราษฎร
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6330 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 27
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565
2. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 28
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า
CA 422 ชั้น ๔ ดัดแปลง โดรนและชลยานไร้คนขับเพือ่ การพัฒนา
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐฯ)
(กลุม่ งาน กมธ.ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1)
เรื่องพิจารณา
- การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
เพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(S-curve) และการพัฒนาประเทศในภาพรวม
เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
CB 410 ชั้น ๔ ของประชาชน
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ
กรณีเงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (อทบ.) เพื่อการเคหะสงเคราะห์

หน้า 5
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกีฬา
CA 416 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.กีฬา โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6350 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ขอความเป็นธรรมและร้องเรียนพฤติกรรมของนายธงชัย วงษ์สวรรค์
นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการปกครอง
CB 318 ชั้น ๓ (กลุม่ งาน กมธ.การปกครอง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีโครงการ
ก่อสร้างบ้านจัดสรรไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ในเขตพื้นที่
ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการตารวจ
CB 410 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.การตารวจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6380 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ศึกษามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญาหาอาวุธปืน
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ ทนราษฎร
(กลุ่มงาน กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6330 - 1)
407 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ความคืบหน้าการส่งมอบและการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พร้อมอาคารประกอบ

หน้า 6
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 10.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของ
CB 317 ชั้น 3 ประชาชนจากการดาเนินโครงการของรัฐ
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ)
(กลุ่มงาน กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1)

เรื่องพิจารณา
- สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการดาเนินโครงการของรัฐ
เวลา 13.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่หนึ่ง
CB 318 ชั้น ๓ (ในคณะกรรมาธิการการปกครอง)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่
ตาบลจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
604 ชั้น ๖
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการทหาร
(กลุม่ งาน กมธ.การทหาร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6390 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานอันสืบเนื่องมาจาก
ความขัดแย้งของสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทส
ตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางพลังงาน

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
CA 422 ชั้น ๔ และการปฏิรูปประเทศ
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ปัญหาธุรกิจสีเทาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของประเทศ

หน้า 7
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเพือ่ พิจารณาศึกษา ผลักดันการจัดตัง้ สภาวิชาชีพ
CA 416 ชั้น 4 วิทยาศาสตร์การกีฬา
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการกีฬา)
(กลุม่ งาน กมธ.กีฬา โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6350 - 1)
เรื่องพิจารณา
- เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. ....
เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลัน่ กรองเรื่องร้องเรียน
CB 410 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการตารวจ)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การตารวจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6380 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
401 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
(กลุม่ งาน กมธ.การต่างประเทศ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6370 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษากรณีประเทศไทยงดออกเสียง ในที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(UNGA) ในญัตติประณามรัสเซียที่พยายามผนวกดินแดนของยูเครนโดย
ผิดกฎหมาย

หน้า 8
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
402 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติของสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ ทนราษฎร)
(กลุม่ งาน กมธ.กิจการสภาผูแ้ ทนราษฎร
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6330 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 29
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565
2. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 30
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- ไม่มกี ารประชุม
หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
วันอังคำรที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๔
ชั้น ๖ โซน N
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรคุ้มครอง
และรับรองสิทธิของบุคคลผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
เตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ระหว่างวันอาทิตย์ที่
๒๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓
ติดกับสถานที่ราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่น
และทาให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
๒. ศึกษากรณีเจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงแสดงพฤติกรรม
ข่มขู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟฟ้า อันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้บริโภคในวงกว้าง
๓. ศึกษากรณีการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างรุกล้าและกีดขวางทางสาธารณะ
ส่งผลให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
๔. ศึกษากรณีการจัดงาน “ยอยศยิง่ ฟ้าอยุธยามรดกโลก” มีความคุม้ ค่า
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริโภคอย่างไร
๕. ศึกษากรณีบริษัทจากัด (มหาชน) นารายได้สว่ นหนึ่งบริจาค
หรือสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผูบ้ ริโภค
ได้รบั ความเสียหาย
๖. ศึกษากรณีการปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารคาขอใช้รถกระเช้า
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตอิ ำหำร
CB 305 ชัน้ ๓
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรสำธำรณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
เตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ถึง
CA 418 ชั้น ๔
ประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดาเนินการ
สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่ตารวจให้เสร็จสิ้นตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ
ให้เกษียณอายุไปก่อนจะได้ไม่ต้องรับโทษทางวินัยตาม กฎ ก.ตร.
๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการครอบครองทีด่ ินสปก. ในพืน้ ที่
อาเภอเขาฉกรรจ์ และอาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบส่อไปในทางทุจริต
๓. ความคืบหน้าคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๒
กรณี ขอให้ตรวจสอบผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติละเลย
ไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid Scam ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อ
สังคมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจานวนมาก
๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการ ที่ชมี้ ูลและมีคาสั่งให้ปลดผู้ร้อง
ออกจากราชการโดยมิชอบ ส่อไปในทางทุจริต โดยมีหนังสือร้องเรียน
กล่าวหาผู้ร้องขณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไม่ดาเนินการ
ตามขั้นตอนและระเบียบที่มกี ารกระทาความผิดในพื้นทีใ่ จแผ่นดิน
ส่อไปในทางทุจริต
๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบ กรณีการออกหมายเรียก การส่งหมายเรียก
และการออกหมายจับผูต้ ้องหาในคดีอาญาฐานร่วมกันฉ้อโกง
โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี

หน้า ๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ลักษณะที่ ๕ บทที่ ๑ เรือ่ งหมายเรียก ข้อ ๙๕ วรรค ๒ ถือว่าเป็น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบ
๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ส่อไปในทางมิชอบ
๗. กรณี ขอให้ฟื้นการพิจารณากรณีการยืมนาฬิกาหรูของอดีต
รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบการทาถนนลูกรังจากบ้านดอนม่วงพัฒนา
ตาบลโพนทราย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร
เข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู โดยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้
ส่อไปในทางมิชอบ
๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
เลขที่ พ.ช. โดยการแก้ไขระวางรูปแผนที่ทางอากาศหมายเลข
๕๒๔๑ IV แผ่น ๗ และ ๘ มีผลให้ตาแหน่งทีต่ ั้งของทีด่ ินไปทับซ้อน
กับที่ดนิ ของประชาชน เป็นเหตุให้ผรู้ ้องกับพวกถูกดาเนินคดี
๑๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ชอบ ส่อไปในทาง
ทุจริต เหตุสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ตารวจประจาศาลจังหวัดทีย่ ื่นอาวุธปืน
ให้บุคคลหนึง่ ยิงอีกบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายในห้องพิจารณาคดี
ศาลจังหวัด
๑๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยส่งรายชื่อ
ประชาชน ไปเข้าพัก ณ เกษมสุขรีสอร์ท ตาบลคลองไม้ลาย
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และโรงแรมสตาร์รีสอร์ท
ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประชาชน
ไม่ได้เข้าพักจริงแต่กลับเบิกเงินสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล
ส่อไปในทางมิชอบ
๑๒. กรณีสานักงานตารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย
บรรจุสบิ ตารวจหญิง และสิบตรีหญิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
เข้ารับราชการ และมีคาสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ (ส่วนหน้า) ส่อไปในทางมิชอบ
๑๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
มีพฤติกรรมฟอกเงินซึง่ เป็นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
๑๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับพวก มีพฤติกรรมฟอกเงินซึ่งเป็นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย

หน้า ๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบการร่วมกันดาเนินโครงการจัดให้มีสญ
ั ญา
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ที่ชายขอบ
หมู่บ้านในพื้นทีช่ ายขอบ (Zone C+) ส่อไปในทางทุจริต
โดยได้เอือ้ ประโยชน์ให้กบั สานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
โดยยกอาคารและทรัพย์สินหลายรายการให้ ทั้งทีไ่ ด้รับค่าใช้จ้าง
ในการก่อสร้างอาคาร รวมทัง้ ไม่มหี นังสือแจ้งปรับผู้รบั เหมา
เมื่อมีการส่งมอบงานไม่ทนั ตามกาหนดในลักษณะเร่งรีบผิดปกติ
ไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการแก้ไข
๑๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่โครงการกาหนด ส่อไปในทางมิชอบ
๑๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
กรมบัญชีกลาง กรณีประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกาลัง
การผลิตน้าว่าจะเข้าข่ายเป็นการพิจารณาไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่เป็นธรรมแก่ผเู้ ข้าเสนอราคารายอืน่ ที่มใิ ช่ผู้อุทธรณ์
๑๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้วุฒิการศึกษา
ที่ไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบการรายงานตัวต่อสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส่อไปในทางมิชอบ
๑๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตันต่อวัน
ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช ภายในระยะเวลา ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๘๕) วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
โดยไม่จัดให้มีการประกวดราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่กลับมอบโครงการ
ให้กับบริษัทรายหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการ ส่อไปในทางมิชอบ
๒๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเรื่องแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลา
การหาเสียงเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ
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๒๑. กรณี ขอให้ตรวจการนาเศษวัสดุจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
(กากมิกซ์) ที่ได้รบั การสนับสนุนมาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมพื้นที่
ที่เป็นหลุม เป็นบ่อและน้าขังในบริเวณวัดลังกา ตาบลบางช้าง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ได้นาอีกส่วนหนึง่ ไปถม
ในที่ดินของตน ซึง่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
๒๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์
ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กฬี า เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น โครงการ
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
ส่อไปในทางมิชอบ
๒๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบโครงการรับจานามันสาปะหลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๕๒ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔/๕๕ และ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕/๕๖
ได้รบั ฝากมันสาปะหลังจากผู้ร้องกับพวกแล้ว แต่กลับปฏิเสธ
การจ่ายเงินโดยอ้างว่ามันไม่มีคุณภาพ เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับ
ความเสียหาย
๒๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบการติดป้ายต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี
อดีตรักษาการนายก รัฐมนตรี ในการลงพื้นทีต่ รวจราชการ
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าเป็นการกระทาที่ผดิ ระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
และประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทา สถานที่ปดิ ประกาศเกีย่ วกับการเลือกตัง้ และสถานที่ตดิ แผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบ
ตัดไม้ยางนาในที่สาธารณะประโยชน์และทีป่ ่า เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้พ่อค้ารับซื้อไม้ในพื้นที่ หมูท่ ี่ ๒ ตาบลเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ
๒๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานจังหวัดที่ดนิ ภูเก็ต ไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช ที่มคี าพิพากษา
ให้ผู้ร้องมีสทิ ธิครอบครองทีด่ ิน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตาบลกะรน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ส่อไปในทางมิชอบ
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๒๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัท T.R.V. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เพื่อรับงานประมูลของกรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพฤติการณ์กดี กันบริษัทผูร้ ่วมประมูล
รายอื่น ส่อไปในทางมิชอบ
๒๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
มีพฤติกรรมฟอกเงินซึง่ เป็นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
๒๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐทีป่ ล่อยปะละเลย
ให้มีการเปิดสถานบันเทิง ณ ถนนรัฐบารุง ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเปิดให้บริการเกินเวลาที่กาหนด
และเปิดเพลงเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน
๓๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการวินจิ ฉัย กรณี กรรมการ
การเลือกตัง้ ร่วมกันจับกุมผูต้ ้องหาพร้อมธนบัตรรัฐบาลฉบับละ
๕๐๐ บาท จานวน ๓ ฉบับ เป็นของกลางทีห่ มู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัว
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขณะกาลังจูงใจให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้ง
เขต ๕ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทงั้ หมด
นาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
และส่งสานวนให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณา ซึง่ ผลการพิจารณา
ขัดแย้งกับหน่วยงานยุตธิ รรมอื่น และหยิบยกเฉพาะพยานที่เป็นคุณ
กับผู้สมัครรับเลือกตั้งมาวินจิ ฉัย ส่อไปในทางมิชอบ
๓๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการคัดค้านการออกโฉนดทีด่ ินของราษฎร
ตาบลทัพไทย ตาบลทัพเสด็จ และตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว ซึง่ เป็นที่อยูอ่ าศัยของประชาชนที่ตกทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนที่จะมีการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ ส่อไปในทางมิชอบ
๓๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณสร้างรัว้ และคูกนั้ ช้าง
ส่อไปในทางมิชอบ
๓๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
เลขที่ ๓๒๒๗๙ ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากินของประชาชน
บ้านศรีบญ
ุ เรืองหมู่ที่ ๑๑ ตาบลหนองพลวง อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
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๓๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
การกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องไม่อทุ ิศเวลาให้ราชการเมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
อธิบดีอัยการ สานักงานคดีปกครองจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เวลาในการ
สอบหาข้อเท็จจริงนานเกินสมควร และขอให้ตรวจสอบกรณีที่ปลด
ผู้ร้องออกจากคณะกรรมการกากับดูแลโครงการเอกชนร่วมกัน
ลงทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี - รังสิต เป็นเหตุให้ผรู้ ้อง
ไม่ได้รบั การพิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งรองอัยการสูงสุด
๓๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบการเจตนาเบิก - จ่ายเงินสนับสนุน
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทาโครงการสนับสนุน
การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลาปางประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยการเอื้อประโยชน์ในการประมาณราคาให้กับพวกพ้อง
ส่อไปในทางมิชอบ
๓๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดาเนินการให้สทิ ธิในทีด่ ิน
กับประชาชนที่ครอบครองทาประโยชน์ในโครงการจัดทีด่ ินแปลง
ใหญ่ บริเวณตาบลเขาค้อ ตาบลหนองแม่นา ตาบลริมสีม่วง
และตาบลสะเดาะพง อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
และการเลือกปฏิบตั ิในการบังคับใช้กฎหมายดาเนินคดีกับประชาชน
บางราย ส่อไปในทางมิชอบ
๓๗. ...
๓๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบการพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่าง
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จากัด (มหาชน) หรือดีแทค
๓๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการกลั่นแกล้งผู้ร้องและพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยใช้อานาจตรวจสอบโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทัง้ ๓ โครงการ ไปยังสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปางว่าโครงการฯอยู่ในพื้นที่ป่า
ส่อไปในทางมิชอบ
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๔๐. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่พิจารณาให้บริษัทซึ่งเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด ชนะการประกวดราคาจ้างการก่อสร้างขยายกาลัง
การผลิตน้าเป็นเหตุให้บริษทั ไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ซึง่ ผลการอุทธรณ์ของบริษัทฟังขึน้ โดยให้
กลับไปดาเนินการในขั้นตอนการพิจารณาให้เสร็จสิ้น แต่กลับเพิกเฉย
ไม่ประกาศผลการเสนอราคา ส่อไปในทางมิชอบ
๔๑. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ดาเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงถนน ภูมิทัศน์
รอบสานักงาน เป็นเหตุให้ผรู้ ับจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดาเนินการตรวจรับงาน
งวดที่ ๗ งวดที่ ๘ และงวดที่ ๑๑ เพราะมีการปรับลดเนื้องาน
และเงินลง ส่อไปในทางมิชอบ
๔๒. กรณี ขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งรองนายกเทศบาลเมืองสระบุรี
โดยบุคคลทั้ง ๒ ไม่เคยมาปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ณ เทศบาลเมือง
สระบุรี แต่อย่างใด ส่อไปในทางมิชอบ
๔๓. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
ที่ไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้ราษฎร หมู่ที่ ๔ ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ซึง่ ทับซ้อนกับ น.ส.๓ ก.
ของประชาชนในพืน้ ที่ ส่อไปในทางมิชอบ
๔๔. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ควบคุมกากับดูแลโรงงาน
ที่ส่งเสริมประชาชนให้ปลูกอ้อย ต่อมาภายหลังโรงงานไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาเป็นเหตุให้ประชาชนได้รบั ความเดือนไม่มีที่จาหน่าย
๔๕. กรณี ขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งเป็นผู้มีสว่ นได้เสีย
ในกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (ข) (๖)
๔๖. กรณี ขอให้ตรวจสอบ การปล่อยปะละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
และมีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๕๗ ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้เปิดท่าน้าเถื่อนซึ่งเป็นแหล่งทาลายความมั่นคง
ของประเทศ เพราะมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด แรงงานต่างด้าว
และสินค้าเถื่อนเข้าประเทศ ส่อไปในทางมิชอบ

หน้า ๙

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๔๗. กรณี ขอให้ตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย
ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
กล่าวหาว่ารัฐบาล จ่ายเงินให้กับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรภายใน
อาคารรัฐสภาเพื่อจูงใจให้ลงมติไว้วางใจ ทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาพพจน์ของรัฐสภา
๔๘. กรณี ขอให้ตรวจสอบ การบริหารสหกรณ์โดยใช้พนื้ ที่
ของสหกรณ์ปลูกที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยใช้งบประมาณ
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ และเบิกค่าเช่าบ้านของกรรมการ
เพิ่มเติม โดยส่อมิชอบ
๔๙. กรณี ขอให้ตรวจสอบการคัดค้านการออกโฉนดทีด่ นิ
แปลงทุง่ ฟ้าผ่า ตาบลท่าช้าง และตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ส่อไปในทางมิชอบ
๕๐. ...
๕๑. ...
๕๒. ...
๕๓. ...
๕๔. ...
๕๕. ...
๕๖. กรรมาธิการผูร้ ับผิดชอบแถลงเพื่อขอมติว่าจะดาเนินการ
ในประเด็นที่รบั ผิดชอบต่ออย่างไร เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรทีด่ ิน สปก. แปลงที่ ๑๔๖
ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอื้อประโยชน์
ให้กบั นายทุนและขับไล่ผู้รอ้ งกับพวกซึง่ เป็นผู้เช่ารายเดิมออกจากพื้นที่
ส่อไปในทางมิชอบ
๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ดาเนินการกับผู้บกุ รุก
และเพิกถอนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลให้ดาเนินการ
กับผู้บกุ รุก ส่อไปทางทุจริต ทั้งที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าที่ดนิ ดังกล่าว
เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๓) กรณี ขอให้ศึกษามาตรการในการป้องกันการบริหารจัดการ
และการใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

หน้า ๑๐

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้อานาจตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการตรวจ
ยึดใบอนุญาตประมง และเครื่องมือทาการประมงและกักเรือประมง
ทั้งที่มิได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน และการก้าวก่าย
การบริหารงานเรียกร้องผลประโยชน์จากบริษทั จัดการทรัพย์สินชุมชน
จากัด CEMCO ที่ได้รบั อนุมตั ิโครงการต่าง ๆ ส่อไปในทางทุจริต
๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่พิจารณา
ลงทัณฑ์ทางวินัยผู้ใต้บงั คับทั้งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแล้ว
๗) กรณีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ร้องเรียนกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล
กระทาการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ด้วยการติดต่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
พรรคก้าวไกล กับพวกให้ยา้ ยพรรค โดยจ่ายค่าตอบแทนคนละ
๒๓ บาท ซึ่งเป็นการกระทาผิดกฎหมาย
๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินสินบนเพื่ออานวย
ความสะดวกในการเลี่ยงภาษีนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่า
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท (๑๑,๐๐๐ ล้านบาท) ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ส่อไปในทางทุจริต
๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเอื้อประโยชน์
ให้กลุ่มนายทุนรายใหญ่ทาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่สามารถนารถยนต์โดยสารมาเดินรถตามจานวนเที่ยวที่กาหนดได้
ทาให้ประชาชนได้รบั เดือนร้อน ส่อไปในทางมิชอบ
๑๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การเอื้อประโยชน์ให้บริษัทให้ได้รับ
สัมปทานผลิตและจาหน่ายหิน จานวน ๒๐๘ ไร่ ที่ท่าเรือสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โดยมิชอบ
๑๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การใช้ความรุนแรงในการจับกุม
ที่ห้างสรรพสินค้า เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และตรวจยึดทรัพย์สิน
ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนไม่ครบถ้วน โดยไม่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพืน้ ฐานของประชาชน ส่อไปในทางมิชอบ

หน้า ๑๑

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกคาสัง่ ให้ผรู้ ้องถูกสารองราชการ
โดยไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่กากับดูแลในการดาเนินการ
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ ๑๙๑)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ส่อไปในทางทุจริต
๑๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวน ๓ คน มีพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติสอ่ ไปในทางทุจริต
๑๕) กรณี ผู้ร้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
Power car จานวน ๘ คัน โดยการดัดแปลงรถโดยสารเป็นโบกี้ไฟฟ้า
และการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้แก่
กิจการร่วมค้าไนโซเจนปิน่ เพชรผู้รับจ้าง ส่อไปในทางทุจริต
๑๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเพิกเฉยไม่ดาเนินการไต่สวน
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปะกง เขต ๑
ซึ่งมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๕๐ (๑๐) มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่
วรรคห้าและมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่อไปในทางมิชอบ
๑๗) กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้อุบายหลอกลวงผู้ร้องให้ทาการ
ซ่อมผิวทางลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีอนิ ทราทิพย์ (ตอนที่ ๑)
บริเวณซุ้มประตูวัดซาก - แยก ท่าแค หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ และ หมู่ที่ ๕
จานวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนเสร็จ ทั้งที่มีคู่สัญญาอยู่แล้ว
๑๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นไม่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลข ปข.๖๐๕ ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ถกู บุคคลอื่นสวมสิทธิ์เข้าใช้ประโยชน์
ส่อไปในทางมิชอบ
๑๙) กรณี ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน น.ส.๓ ก.
บริเวณที่ดนิ ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ตาดแคน หมู่ที่ ๖ อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร มาประมาณ ๔๐ ปี ขอให้ตรวจสอบการไม่ยอม
ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผู้รอ้ งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งที่ผู้ร้องได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการรังวัด
ทั้งสองครั้ง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย
ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผู้ครอบครองทีด่ ินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ร้องได้ยื่นคาร้องขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินอีก แต่ได้รับการปฏิเสธ
จากเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดมุกดาหาร การกระทาดังกล่าวถือได้ว่า

หน้า ๑๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม
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ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ ทาให้ผรู้ ้องได้รบั ความเสียหาย
๒๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้จัดเก็บอากร
ส่วนแบ่งกาไรสิทธิ ร้อยละ ๒๕ จากบริษัททีไ่ ด้รบั สัมปทานเก็บรังนก
นางแอ่น ส่อไปในทางมิชอบ
๒๑) กรณีการขอคัดค้านการใช้พื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติ
(ป่าเขาฉกรรจ์ฝงั่ เหนือ) ของกองทัพบก ในการจัดระเบียบชายแดน
ท้องที่ ตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และขอให้
กองทัพบกถอนเรื่องการคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ตามแนวชายแดน
หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ เนื่องจากเมื่อกรมทีด่ ินอนุญาตให้กองทัพบก
ใช้พื้นที่แล้วจะส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ประชาชนไม่อาจดาเนินการปฏิรูปทีด่ ินหรือดาเนินการใด ๆ
เพื่อขอออกเอกสารสิทธิไ์ ด้
๒๒) กรณี ขอให้เร่งรัดตรวจสอบกรณีมีผู้ออกโฉนดที่ดนิ
ทับที่สาธารณประโยชน์ (ทาเลเลี้ยงสัตว์) บ้านจระเข้หิน อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้เพือ่ ปลูก
ในโครงการ ส่อไปในทางทุจริต
๒๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคา
๒๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบ ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ร้อง
ในการเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษารูปแบบครบวงจร : (คูปองครู: ๑๐,๐๐๐ บาท)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่อไปในทางมิชอบ
๒๖) กรณี ผู้ร้อง ขอให้ตรวจสอบการออกบัตรประชาชน
ส่อไปในทางทุจริต
๒๗) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สานักงานการปฏิรูปทีด่ ิน
ในการอนุญาตให้ทาประโยชน์ในทีด่ ิน ส.ป.ก. เนือ้ ที่ประมาณ
๑๔-๑-๖๐ ไร่ โดยส่อไปในทางมิชอบ

หน้า ๑๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๒๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบพนักงานธนาคารกรุงไทย นาเงิน
ที่ผู้ร้องส่งมอบเข้าบัญชีเพื่อเป็นหลักประกันในการออกหนังสือ
ค้าประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) จานวน ๑,๔๖๕,๑๐๐.๔๕ บาท
(หนึ่งล้านสีแ่ สนหกหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์)
เข้าบัญชีตนเอง ส่อไปในทางทุจริต
๒๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
โควิด ๒๐๑๙ และบริหารเงินรับบริจาคไม่เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ส่อไปในทางมิชอบ
๓๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการมูลนิธิส้มจีน
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๓๖๕ ให้กบั บริษัทรายหนึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน
ที่พักอาศัยถูกฟ้องขับไล่ ส่อไปในทางมิชอบ
๓๑) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเปิดเผยชื่อผูร้ ้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ทาให้ผู้รอ้ งได้รบั ความเสียหาย
๓๒) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
และทีมงานที่สอบสถานะกลุม่ ชาติพันธ์ไทยใหญ่ถึงถิน่ ที่อยู่
และตัวตนเพื่อยกเลิกบัตรแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่
กลับไม่ดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้า ส่อไปในทางมิชอบ
๓๓) กรณี ขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไม่ถอดถอน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ออกจาก
ตาแหน่งตามคาสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓๔) กรณี ขอให้ตรวจสอบการตรวจชัง่ ปริมาณมันสาปะหลัง
ผิดขัน้ ตอนผิดพลาด ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ที่หา้ งหุน้ ส่วนจากัด ซึ่งมีสญ
ั ญา
กับองค์การคลังสินค้า เป็นเหตุให้มันสาปะหลังสูญหาย ก่อให้เกิด
ความเสียกับเกษตรกรทีร่ ับฝากมันสาปะหลังตามโครงการ
ส่อไปในทางมิชอบ
๓๕) กรณี ขอให้ตรวจสอบการรังวัดออกโฉนดที่ดินทับซ้อนที่ดนิ
ผู้ร้อง ส่อไปในทางมิชอบ
๓๖) กรณี ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
ในพื้นที่ปิดบังทางเข้าออกชุมชนของประชาชน ก่อให้ประชาชน
ได้รบั ความเดือดร้อนในชีวิตประจาวัน

หน้า ๑๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CB 301 ชัน้ ๓
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๓๗) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินคดีข้อหาฉ้อโกงประชาชน
ล่าช้า และกระทาการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
๓๘) กรณี ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ และเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิก
อัตราร้อยละหกต่อปี แต่รายงานเท็จต่อสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอควนขนุนว่าเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกอัตราร้อยละสามต่อปี
แล้วนาส่วนต่างของดอกเบี้ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
๓๙) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สถานีตารวจภูธร
ทุ่งฝาย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ข่มขู่ยัดเยียดข้อกล่าวหาฐาน
มีอาวุธปืนแก๊ปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จนถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๔๐) กรณี ขอให้ตรวจสอบ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติการณ์เรียกรับเงินเพื่อให้ผตู้ อ้ งหา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
จับกุมฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครบครอง
เพื่อจาหน่ายให้พ้นโทษ ส่อไปในทางทุจริต
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำภัยจำกขยะที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
และสำธำรณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
เรื่องพิจำรณำ
แผนการบริหารจัดการขยะในภาพรวม

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม
ถึง
CB 302 ชั้น ๓
พัฒนำและแก้ไขและแก้ไขปัญหำกำรท่องเทีย่ วภำคใต้ ภำคกลำง
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
และภำคตะวันออก
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
เรื่องพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์)
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย

หน้า ๑๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CB 303 ชั้น ๓
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มงำน กมธ.กำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๕๑)
เรื่องพิจำรณำ
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทแนวเขตที่ดนิ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย บริเวณชุมชนวัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ)
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและประเทศ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ห้องประชุม ๓๐๕ สผ.
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค
CB 406 ชัน้ ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจำรณำ
หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุม กากับดูแล และการกาหนดอัตรา
ค่าบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนต่า
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 423 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ
และศำสนำอื่น ๆ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. แนวทางการขอรับพระราชทานวิสงุ คามสีมาของวัดป่าราษฎร์ดาเนิน
(ธรรมยุต) ตาบลหนองบัวแดง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๒. แนวทางการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
ของที่พักสงฆ์ตอรัง ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน้า ๑๖

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
เรื่องพิจำรณำ
การดาเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนให้พระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช
เป็นมรดกโลก

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไข
CA 419 ชั้น ๔
กำรจัดกำรศึกษำเอกชน
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศึกษำ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม
ถึง
CB 302 ชัน้ ๓
พัฒนำ และแก้ไขปัญหำกำรท่องเที่ยวภำคเหนือและภำคตะวันออก
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
เฉียงเหนือ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
เรื่องพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์)
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CB 303 ชัน้ ๓
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำเกี่ยวกับที่ดิน
(กลุ่มงำน กมธ.กำรทีด่ ิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๕๑)
เรื่องพิจำรณำ
ความคืบหน้าการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาทีด่ ินหมดสัญญาสัมปทาน
ในพื้นที่ภาคใต้

หน้า ๑๗

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรแรงงำน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ขอความเป็นธรรมในการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท บริการ
ภาคพื้นอากาศยานไทย จากัด (AOTGA)
๒. การแก้ไขปัญหารายได้ของกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อให้สอดคล้อง
กับค่าครองชีพในปัจจุบนั
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๔๐๒ สผ.
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำและพัฒนำกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุข
(กลุ่มงำน กมธ.กำรสำธำรณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
ร่างรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 423 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม เพื่อขับเคลือ่ นประเทศ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
ดัชนีวตั กรรมโลก ประจาปี ๒๕๖๕ (Global Innovation Index 2022)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศึกษำ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา

ห้องประชุม ๖๐๔
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ถึง
CA 418 ชั้น ๔
ประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่องทีค่ ้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๓๕
และครั้งที่ ๒๓๖

หน้า ๑๘

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ถึง
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม ๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒. คาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
CB 301 ชั้น ๓
และสำธำรณภัย
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
และสำธำรณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
เรื่องพิจำรณำ
การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม
ถึง
CB 302 ชัน้ ๓
พัฒนำและแก้ไขและแก้ไขปัญหำกำรท่องเทีย่ วภำคใต้ ภำคกลำง
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
และภำคตะวันออก
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
เรื่องพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์)
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CB 305 ชัน้ ๓
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
(กลุ่มงำน กมธ.กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
งานวิจัยและนวัตกรรมการป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ทางสังคมเมืองและชุมชนของประเทศไทย

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำเชิงนโยบำยและกฎหมำยแรงงำน
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรแรงงำน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
แรงงานนอกระบบกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า

หน้า ๑๙

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภำพปัญหำ
CB 406 ชัน้ ๔
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ แนวทางการอนุญาตผลิตน้าดื่มแบบไร้ฉลาก
บนบรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิ่งแวดล้อม
๒. ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข การขออนุญาตใช้เครือ่ งหมาย
ฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์
และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ) โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยด้วยโรค พ.ศ. .... ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของผู้พิการ
๒. รายงานของคณะกรรมาธิการ เรือ่ ง แนวทางการแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข
CA 423 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรสำธำรณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจำรณำ
ศึกษาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
อาคารรัฐสภา
มหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ. ....
(กลุ่มงำน กมธ.กำรแรงงำน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....

หน้า ๒๐

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม
ถึง
CB 302 ชัน้ ๓
พัฒนำ และแก้ไขปัญหำกำรท่องเที่ยวภำคเหนือและภำคตะวันออก
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
เฉียงเหนือ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
เรื่องพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์)
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ
CB 303 ชัน้ ๓
และจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศึกษำ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาและจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อระบบ
CB 305 ชัน้ ๓
สุขภำพ และติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรสำธำรณสุข
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรสำธำรณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษาประเด็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๒. ศึกษาประเด็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
บุหรีไ่ ฟฟ้า
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเสริม
ศักยภำพของผู้สูงอำยุ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔
ถึงวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
และเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ จังหวัดภูเก็ต

หน้า ๒๑

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๒. ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการดาเนินงาน
ในการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ ๒
CA 423 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษาเรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
กระทาการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมือง
และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการ
และศิลปกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดาเนินกิจการของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สนิ ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. ศึกษาเรื่อง กรณีพนักงานอัยการมีคาสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งผู้ต้องหา
ในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทชนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สถานีตารวจ
นครบาลทองหล่อถึงแก่ความตาย เป็นการวินจิ ฉัยที่อาจจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
๔. ศึกษาเรื่อง ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ หรือไม่
รวมทั้ง อดีตผูบ้ ัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก
ออกระเบียบกองทัพบกอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีพักอาศัย
ในบ้านพักรับรอง โดยใช้งบประมาณของกองทัพบกจ่ายค่าน้า
ค่าไฟฟ้าแทนในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าวได้หรือไม่
๕. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง
จ่ายเงินสินบนเพื่ออานวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีนาเข้า
ชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท (๑๑,๐๐๐ ล้านบาท)
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ส่อไปในทางทุจริต

หน้า ๒๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๖. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European
Aviation Safety Agency)
๗. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงเลขที่ พ.ช. ๑๕๙ โดยการแก้ไขระวางรูปแผนทีท่ างอากาศ
หมายเลข ๕๒๔๑ IV แผ่น ๗ และ ๘ มีผลให้ตาแหน่งทีต่ ั้งของทีด่ ิน
ไปทับซ้อนกับทีด่ นิ ของประชาชน เป็นเหตุให้ผู้รอ้ งกับพวกถูกดาเนินคดี
๘. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการอนุมตั ิให้บริษัทได้รบั สิทธิ
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบ
กิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร
รวมทัง้ การอนุมัติให้ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน
และรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
๙. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติละเลย
ไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid Scan ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจานวนมาก
๑๐. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) ปล่อยปละละเลยไม่ทาการสอบสวนการทุจริตของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก
๑๑. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่อนุมัติงบประมาณโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล
ระยะที่ ๑ และที่ ๒ โดยการติดตั้งระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ผูกขาด
ประเภทเดียว และไม่สามารถเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์โครงข่าย
ประเภทอืน่ ได้
๑๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒
กันยายน ๒๕๖๔ กล่าวหาว่ารัฐบาล จ่ายเงินให้กับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรภายในอาคารรัฐสภาเพื่อจูงใจให้ลงมติไว้วางใจ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐสภา

หน้า ๒๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกองบัญชาการกองทัพไทย บรรจุสบิ ตารวจโทหญิง และสิบตรีหญิง
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ารับราชการและมีคาสั่งให้ไปช่วยราชการ
ที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ส่อไปในทางมิชอบ

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ ๑
CB 310 ชัน้ ๓
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณี มาตรการในการป้องกันการบริหารจัดการและการใช้
งบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๒. ศึกษากรณี การดาเนินโครงการของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
๓. ศึกษากรณี โรงแรมแห่งหนึ่งก่อสร้างอาคารโรงแรมคร่อมคลอง
สาธารณประโยชน์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๔. ศึกษากรณี การออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๕. ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่สานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ
แนวเขตทีด่ ินสาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากิน
ของประชาชน ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๖. ศึกษากรณี ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและผูบ้ ริหาร
กรมทีด่ ิน ไม่ดาเนินการกับผูบ้ ุกรุกและเพิกถอนที่ดนิ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เนือ้ ที่ ๕,๐๘๓ ไร่ ๘๐ ตารางวา ทีบ่ ริเวณเขากระโดง
ตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลให้ดาเนินการ
กับผู้บุกรุก ส่อไปทางทุจริต ทั้งที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าที่ดิน
ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิข์ องการรถไฟแห่งประเทศไทย
๗. ศึกษากรณี อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง มีพฤติกรรมส่อไปในทางเอื้อประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทของภรรยา

หน้า ๒๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม ๖๐๗
ถึง
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๘. ศึกษากรณี ข้าราชการการเมืองอาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริต
การเลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ การเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยปฏิบัติหน้าที่
มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗
และผิดจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตามประมวล
กฎหมายจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔
๙. ศึกษากรณี ข้าราชการการเมืองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และส่อไปทางทุจริตเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง ตาบลอิสาณ
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
๑๐. ศึกษากรณี การยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ ินและการฟ้องขับไล่
เรียกค่าเสียหายกับชาวชุมชนตลาดบ่อบัว ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่อไปในทางมิชอบ
๑๑. ศึกษากรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่ องอดีตผู้ชว่ ยรัฐมนตรี
ประจานายกรัฐมนตรี ส่อไปในทางมิชอบ
๑๒. ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่สานักงานปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเชียงราย
จัดสรรทีด่ นิ ส.ป.ก. แปลงที่ ๑๔๖ ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เอื้อประโยชน์ให้กบั นายทุนและขับไล่ผรู้ ้องกับพวก
ซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดิมออกจากพื้นที่ ส่อไปในทางมิชอบ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒. คาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

หน้า ๒๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม
ถึง
CB 302 ชัน้ ๓
พัฒนำและแก้ไขและแก้ไขปัญหำกำรท่องเทีย่ วภำคใต้ ภำคกลำง
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
และภำคตะวันออก
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
เรื่องพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์)
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม
ถึง
CB 302 ชัน้ ๓
พัฒนำ และแก้ไขปัญหำกำรท่องเที่ยวภำคเหนือและภำคตะวันออก
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
เฉียงเหนือ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
เรื่องพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์)
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

