
 

 
 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อม 
เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒ - 
 

แนวทางการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา 

 

************************ 

 
แนวทางการชี้แจงงบประมาณของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหน่วยงาน

อิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ 

๑. การชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการ พิจารณาแนวทาง ดังนี ้
(๑) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ชี้แจงภาพรวมกระทรวง  

ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที 
(๒) ระดับกรม : อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า ชี้แจงภาพรวมของกรม รวมทั้ง

แผนงานบูรณาการที่กรมเป็นเจ้าภาพหลัก ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที 
(๓) ระดับหน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ : ผู้บริหารสูงสุด ชี้แจงภาพรวมของหน่วย ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาท ี

๒. หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ข้าชี้แจง  
(๑) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง  
(๒) ระดับกรม : อธิบดีหรือเทียบเท่า 
(๓) ระดับหน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ : ผู้บริหารสูงสุด 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๓. เอกสารข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
เอกสารที่น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ (พร้อม CD บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Word 

และ PDF จ านวน ๓ แผ่น และจัดท า QR code และสารบัญเอกสาร) ให้จัดท ารายการสรุปสารบัญ
ตามล าดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามมติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญตามรายการต่อไปนี้ (จัดท าเป็นเอกสารน าส่งจ านวน ๖๐ ชุด) 

(๑) รายนามผู้ชี้แจง 
(๒) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน 
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(๓) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดท างบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรร                 
ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกเป็น                   
งบบุคลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ                      

(๔) สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(๕) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์                    
ที่คาดว่าจะได้รับ 

(๖) ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์  และ
แผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ระบุเป้าหมาย
การด าเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท  
และแนวทางในการพัฒนา (ตามตารางความเชื่อมโยง สว. ๐๐๒) 

(๗) รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการ
ด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย) 

(๘) ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และระบุ
รายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็น 

๔. การน าเสนอขอ้มูล (Presentation) ตามหัวข้อ ดงันี้                         
(๑) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน 
(๒) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดท างบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรร                 

ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกเป็น                   
งบบุคลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ                      

(๓) สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(๔) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์                    
ที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ
แผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ระบุเป้าหมาย
การด าเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท  
และแนวทางในการพัฒนา 

(๖) รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการ
ด าเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย) 
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(๗) ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และระบุ
รายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็น 

หมายเหตุ : เอกสารที่จัดท าให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการน าส่งไปยัง
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรวบรวมและน าส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

๕. การจดัเตรยีมข้อมูลเพ่ิมเติมของรัฐวสิาหกิจ 
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ (ที่รับและไม่ได้รับงบประมาณ) ให้จัดเตรียมข้อมูลในลักษณะเดียวกบั

ระดับกรม และขอให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ด้วย 
- แผนการลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) 
- การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
- ผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
- งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่จัดท าเสร็จถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- แผนและผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี) 
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