กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
แผนการพิจารณา
วัน/เดือน/ปี
ประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำ
อ. 14 ก.ค. 63
ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจประเทศและงบประมำณรำยจ่ำย
จ. 20 ก.ค. 63 (เช้ำ)
1. กระทรวงกำรคลัง (16 หน่วย 2 กองทุน งบกลำง 7 รำยกำร)
จ. 20 (บ่ำย) – อ. 21 ก.ค. 63
2. กระทรวงพำณิชย์ (11 หน่วย)
พ. 22 ก.ค. 63
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (6 หน่วย)
พฤ. 23 ก.ค. 63
4. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (15 หน่วย)
ศ. 24 ก.ค. 63, พ. 29 ก.ค. 63
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 หน่วย 2 กองทุน 1 แผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 30 – ศ. 31 ก.ค. 63
6. กระทรวงคมนำคม (13 หน่วย 1 แผนงำนบูรณำกำร)
จ. 3 ส.ค. 63
7. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (1 หน่วย)
อ. 4 ส.ค. 63 (เช้ำ)
8. กระทรวงอุตสำหกรรม (7 หน่วย 1 แผนงำนบูรณำกำร)
อ. 4 ส.ค. 63 (บ่ำย)
9. กระทรวงพลังงำน (5 หน่วย)
พ. 5 ส.ค. 63
10. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (7 หน่วย 1 แผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 6 ส.ค. 63
11. กระทรวงสำธำรณสุข (16 หน่วย 3 กองทุน)
ศ. 7 ส.ค. 63
12. กระทรวงแรงงำน (6 หน่วย)
จ. 10 ส.ค. 63
13. กระทรวงวัฒนธรรม (9 หน่วย 4 กองทุน)
อ. 11 ส.ค. 63
14. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ (8 หน่วย 4 กองทุน 1 แผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 13 ส.ค. 63
15. สภำกำชำดไทย (1 หน่วย)
พฤ. 13 ส.ค. 63
16. กระทรวงศึกษำธิกำร (10 หน่วย 1 กองทุน)
ศ. 14 ส.ค. 63, จ. 17 ส.ค. 63
17. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (100 หน่วย 1 กองทุน)
อ. 18 - 19 ส.ค. 63
18. กระทรวงยุติธรรม (12 หน่วย 1 กองทุน 1 แผนงำนบูรณำกำร)
พฤ. 20 ส.ค. 63
19. กระทรวงกลำโหม (6 หน่วย)
ศ. 21 ส.ค. 63
20. กระทรวงมหำดไทย (13 หน่วย 2 กองทุน)
จ. 24 ส.ค. 63
21. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (94 หน่วย)
อ. 25 ส.ค. 63
22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (292 หน่วย)
พ. 26 – ศ. 28, จ.31 ส.ค. 63
23. สำนักนำยกรัฐมนตรี (25 หน่วย 2 กองทุน งบกลำง 4 รำยกำร 6 แผนงำนบูรณำกำร)
อ. 1 ก.ย. 63
24. ส่วนรำชกำรไม่สังกัดฯ (9 หน่วย 1 กองทุน งบกลำง 1 รำยกำร 1 แผนงำนบูรณำกำร)
พ. 2 ก.ย. 63
25. หน่วยงำนของรัฐสภำ (3 หน่วย 1 กองทุน)
พ. 2 ก.ย. 63
26. หน่วยงำนของศำล (3 หน่วย)
พ. 2 ก.ย. 63
27. หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร (6 หน่วย 1 กองทุน 1 แผนงำนบูรณำกำร)
พ. 2 ก.ย. 63
28. ส่วนรำชกำรในพระองค์ (1 หน่วย)
29. หน่วยงำนอื่นของรัฐ (2 หน่วย 1 กองทุน)
พ. 2 ก.ย. 63
30. รำยกำรตกค้ำง
พฤ. 3 – 4 ก.ย. 63
- พิจำรณำร่ำงรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
จ. 7 – ศ. 11 ก.ย. 63
- ดำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
จ. 14 ก.ย. 63
- คณะกรรมำธิกำรส่งรำยงำนต่อประธำนวุฒิสภำเพื่อบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม
ศ. 18 ก.ย. 63
- วุฒิสภำจะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ
จ. 21 ก.ย. 63
หมำยเหตุ : วันเวลำประชุม วันจันทร์ เวลำ 10.00-18.00 น. ,วันอังคำร-พฤหัสบดี เวลำ 09.00-18.00 น. และวันศุกร์ เวลำ 09.00 -16.00 น.

ลาดับ

กระทรวง/หน่วยงาน

