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แนวทางการชี้แจงงบประมาณตามกลุมภารกิจ 
ระดับกระทรวง 

 

ขั้นตอน - รายละเอียดการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ 
สิ่งท่ีตองนําเสนอ 

เอกสาร/แบบฟอรม 

1. ผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ 
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด            

และหนวยงานอ่ืน มาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญัติงบประมาณ  
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยตนเอง 

- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาชี้แจงได ขอใหทําหนังสือขออนุญาตทานประธาน  
   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
- ในกรณีที่มีเร่ืองสําคัญของบางกระทรวง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อาจจะมีหนังสือ      
  เชิญรัฐมนตรีวาการฯ มาชี้แจง (เปนรายกรณี)  

2. การนําเสนอขอมูลภาพรวม (Presentation ดวย PowerPoint)                                        
ขอใหผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ขอ 1. สรุปสาระสาํคัญของงบประมาณรายจาย         

ภายใน 5 - 8 นาที โดยอาจใชสือ่คอมพิวเตอรที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดเตรียมไว           
เพื่อประกอบการชี้แจงได และควรประกอบดวยสาระสาํคัญ เชน 

2.1. วิสัยทัศน และโครงสรางกระทรวง 
2.2. ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

และแนวทางการแกไข 
2.3. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  

จําแนกระดับหนวยงาน 
2.4. แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
2.5. เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  

จําแนกระดับหนวยงาน 

3. เอกสารที่นําเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พรอม CD บันทึกขอมูลเปนไฟล PDF  
และจัดทาํ QR code และสารบัญเอกสาร)  
การจัดเตรียมเอกสารขอมูลของกระทรวง ใหจัดทํารายการสรุปสารบัญตามลาํดับรายชื่อเอกสาร

และตรวจสอบใหมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและถูกตองตามมตคิณะกรรมาธิการวิสามัญฯ           
ตามรายการตอไปนี ้

3.1. รายนามผูชี้แจงระดับปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหนาสวนราชการ       
และรัฐวิสาหกิจ 

3.2. วิสัยทัศน และโครงสรางกระทรวง 
3.3. งบประมาณภาพรวม 
3.4. ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

และแนวทางการแกไข 
3.5. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

จําแนกระดับหนวยงาน 
3.6. แผนการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
3.7. เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563        

จําแนกระดับหนวยงาน 
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แนวทางการชี้แจงงบประมาณตามกลุมภารกิจ 
ระดับหนวยงาน 

 
 

ขั้นตอน - รายละเอียดการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ 
สิ่งท่ีตองนําเสนอ 

เอกสาร/แบบฟอรม 

1. ผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ 
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรองอธิบดี มาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ดวยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาชี้แจงได ขอใหทําหนังสือขออนุญาตทานประธาน  
   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

     - ในกรณีที่มีเร่ืองสําคัญของบางสวนราชการ คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ อาจจะมีหนังสือ      
        เชิญรัฐมนตรีวาการฯ มาชี้แจง (เปนรายกรณี) 

2. การนําเสนอขอมูลภาพรวม (Presentation ดวย PowerPoint) 
ขอใหผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ขอ 1. สรุปสาระสาํคัญของงบประมาณรายจาย          

ภายใน 3 นาที โดยอาจใชสื่อคอมพิวเตอร ที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดเตรียมไว      
เพื่อประกอบการชี้แจงได และควรประกอบดวยสาระสาํคัญ เชน 

2.1. วิสัยทัศน พนัธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน และโครงสรางของหนวยงาน 
2.2. ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

และแนวทางการแกไข 
2.3. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  

จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ 
2.4. แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 

3. เอกสารที่นําเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พรอม CD บันทึกขอมูลเปนไฟล PDF  
และจัดทาํ QR code และสารบัญเอกสาร) 
การจัดเตรียมเอกสารขอมูลของหนวยงานใหจัดทํารายการสรุปสารบญัตามลาํดับรายชื่อเอกสาร

และตรวจสอบใหมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและถูกตองตามมตคิณะกรรมาธิการวิสามัญฯ            
ตามรายการตอไปนี ้

3.1. รายนามผูชี้แจงระดับหัวหนาสวนราชการ รัฐวสิาหกิจและหนวยงานอ่ืน และคณะ 
3.2. วิสัยทัศน พนัธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน และโครงสรางของหนวยงาน 
3.3. งบประมาณภาพรวม 
3.4. ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน   

และแนวทางการแกไข 
3.5. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  

จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ 
3.6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได เงนิสะสมคงเหลือ  

และเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561   
3.7. แผนการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
3.8. สรุปงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เอกสาร 

 
เอกสาร 
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ขั้นตอน - รายละเอียดการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ 
สิ่งท่ีตองนําเสนอ 

เอกสาร/แบบฟอรม 

2) แผนการปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3) รายการภาระผูกพนังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามงบ

รายจาย (ขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลาง blue - book ทุกแผนงาน) 
5) โครงการ/รายการทีไ่ดรับเงินกูในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถามี) ไมรวมเงินกู          

ตาม พรก./พรบ. เฉพาะกิจ ใหจัดทําขอมูลแหลงที่มาของเงินกู ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ ตลอดจนคาใชจายและแผนการ
ดําเนินงานจําแนกเปนเงินกูและเงินบาทสมทบ (ถามี) 

6) เงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ (ถามี) 
3.9. ขอมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3.10. ขอมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ ขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ปดังกลาวขางตน แบงประเภท ดังนี ้
- ยุบเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม 
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว  
  (สําหรับงบลงทุนใหแสดงเฉพาะคาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท  
  และคาที่ดนิและสิ่งกอสรางทีม่ีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)  
- เปลี่ยนแปลงสถานทีด่ําเนนิงานจากที่กําหนดไวเดิม 

3.11. การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.12. คาใชจายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแสดงรายละเอียด 

รายการคาใชจายรวมทั้งเหตุผลความจําเปน 
3.13. คาใชจายในการจางที่ปรึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

ใหระบุอัตราการจาง จํานวนที่ปรึกษา งบประมาณ รายละเอียด รวมทั้งเหตุผลความจาํเปน
ในการจาง โดยจําแนกตาม งาน/โครงการ และงบรายจาย 

3.14. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยจําแนกเปนหลักสูตร จาํนวนคร้ัง จํานวนผูเขารวมสัมมนาและฝกอบรม คาใชจาย  
และผลที่คาดวาจะไดรับ โดยจําแนกเปน งาน/โครงการ และงบรายจาย 

3.15. คาใชจายการโฆษณาและประชาสัมพันธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแสดงรายละเอียด 
รวมทั้งเหตุผลความจาํเปน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

3.16. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายในการเจรจา 
และประชุมนานาชาต ิปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแสดงรายละเอียด คร้ัง/รุน คน วัน  
อัตราคาใชจาย ประเภทการประชุม ประเทศ รวมทัง้เหตุผลความจําเปน และประโยชน 
ที่คาดวาจะไดรับ 

3.17. รายงานผลการดําเนนิงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฟอรม ก. 2 
ฟอรม ก. 3 

เอกสารงบประมาณ 
จําแนกตามงบรายจาย 

ฟอรม ก. 4 
 
 

 
ฟอรม ก. 5 
ฟอรม ก. 6 
ฟอรม ก. 7 

 
 
 
 
 
 

ฟอรม ก. 8 
ฟอรม ก. 9 

 
ฟอรม ก. 10 

 
 

ฟอรม ก. 11 
 
 

ฟอรม ก. 12 
 

ฟอรม ก. 13 
 
 
 

เอกสาร 
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แนวทางการชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
 แผนงานบูรณาการ (ยกเวนแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค) 

 

ขั้นตอน - รายละเอียดการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ 
สิ่งท่ีตองนําเสนอ 

เอกสาร/แบบฟอรม 

1. ผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ 
หัวหนาสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักของแผนงานบูรณาการ และหัวหนาสวนราชการหรือผูแทน

หนวยงานที่เก่ียวของ มาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยตนเอง 

- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาชี้แจงได ขอใหทําหนังสือขออนุญาตทานประธาน  
   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

2. การนําเสนอขอมูลภาพรวม (Presentation ดวย PowerPoint) 
ขอใหผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ขอ 1. สรุปสาระสาํคัญของงบประมาณรายจาย         

ภายใน 5 - 8 นาที โดยอาจใชสือ่คอมพิวเตอรที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดเตรียมไว           
เพื่อประกอบการชี้แจงได และควรประกอบดวยสาระสาํคัญ เชน 

2.1. วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนนิงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ และแผนภาพความเชื่อมโยง 
2.2. ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

และแนวทางการแกไข 
2.3. การดําเนินการตามขอสังเกตคณะกรรมาธิการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.4. แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
2.5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามหนวยงาน 

3. เอกสารที่นําเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พรอม CD บันทึกขอมูลเปนไฟล PDF  
และจัดทาํ QR code และสารบัญเอกสาร) 
การจัดเตรียมเอกสารขอมูลใหจัดทํารายการสรุปสารบญัตามลาํดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบ

ใหมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและถูกตองตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามรายการตอไปนี ้
3.1. เจาภาพแผนงานบูรณาการ 

1) รายนามผูชี้แจงระดับหัวหนาสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักของแผนงานบูรณาการ
หัวหนาสวนราชการหรือผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของและคณะ 

2) วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน หนวยงานที่รับผิดชอบและแผนภาพความเชื่อมโยง 
3) ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน และแนวทางการแกไข 
4) แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
5) งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามงบรายจาย 
6) รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามหนวยงาน 
7) เปาหมาย แนวทางการดําเนนิงานและตัวชี้วดั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จําแนกตามกระทรวง – หนวยงาน – โครงการ 
3.2. หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) รายนามผูชี้แจงระดับหัวหนาสวนราชการหรือผูแทน 
2) ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

และแนวทางการแกไข 
3) แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
4) รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เอกสาร 

 
เอกสาร 
เอกสาร 

 
เอกสาร 
เอกสาร 
เอกสาร 
เอกสาร 
เอกสาร 

 
 

เอกสาร 
เอกสาร 

 
เอกสาร 
เอกสาร 
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แนวทางการชี้แจงงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

 

ขั้นตอน - รายละเอียดการนําเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ สิ่งท่ีตองนําเสนอ 
เอกสาร/แบบฟอรม 

1. ผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ 
หัวหนาสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักของแผนงานบูรณาการ และหัวหนาสวนราชการหรือ

ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ มาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยตนเอง 

- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมสามารถมาชี้แจงได ขอใหทําหนังสือขออนุญาตทานประธาน  
   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

2. การนําเสนอขอมูลภาพรวม (Presentation ดวย PowerPoint) 
ขอใหผูที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ขอ 1. สรุปสาระสาํคัญของงบประมาณรายจาย         

ภายใน 8 - 10 นาที โดยอาจใชสื่อคอมพิวเตอรที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดเตรียมไว           
เพื่อประกอบการชี้แจงได และควรประกอบดวยสาระสาํคัญ เชน 

2.1. ยุทธศาสตรในการพัฒนาภาค : วิสัยทัศน/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/ประเด็น 
2.2. วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนนิงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ และแผนภาพความเชื่อมโยง 
2.3. ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน

และแนวทางการแกไข 
2.4. การดําเนินการตามขอสังเกตคณะกรรมาธิการฯ ป 2562 
2.5. จุดเนนในการพฒันาที่สาํคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
2.6. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกระทรวง/หนวยงาน 

3. เอกสารที่นําเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พรอม CD บันทึกขอมูลเปนไฟล PDF                    
และจัดทาํ QR code และสารบัญเอกสาร) 
การจัดเตรียมเอกสารขอมูลใหจัดทํารายการสรุปสารบญัตามลาํดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบ

ใหมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณและถูกตองตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามรายการตอไปนี ้
3.1. เจาภาพแผนงานบูรณาการ 

1) รายนามผูชี้แจงระดับหัวหนาสวนราชการที่เปนเจาภาพหลักของแผนงานบูรณาการ
หัวหนาสวนราชการหรือผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของและคณะ 

2) ยุทธศาสตรในการพัฒนาภาค : วิสัยทัศน/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/ประเด็น 
3) วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนนิงาน หนวยงานที่รับผิดชอบและแผนภาพ 

ความเชื่อมโยง 
4) ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการ

ดําเนินงานและแนวทางการแกไข 
5) จุดเนนในการพัฒนาทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
6) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามกระทรวง/หนวยงาน 

3.2. หนวยงานที่เกี่ยวของ 
1) รายนามผูชี้แจงระดับหัวหนาสวนราชการหรือผูแทน 
2) ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปญหา อุปสรรคในการ

ดําเนินงานและแนวทางการแกไข 
3) จุดเนนในการพัฒนาทีส่ําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ 
4) รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร 

 
เอกสาร 
เอกสาร 

 
เอกสาร 

 
เอกสาร 
เอกสาร 
เอกสาร 

 
เอกสาร 
เอกสาร 

 
 

เอกสาร 

เอกสาร 
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3. การจัดเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมของรัฐวิสาหกิจ   
สําหรับรัฐวิสาหกิจ (ท่ีไดรับและไมไดรับงบประมาณ) นอกจากจัดเตรียมขอมูลตาม ขอ ข. ระดับหนวยงาน    
ในขอ 3.1 - 3.17 แลวขอใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก 

1) แผนการลงทุน ปงบประมาณ 2561 - 2563 (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) 
2) การใชจายเงินนอกงบประมาณยอนหลงั 3 ป (ปงบประมาณ 2559 - 2561) 
3) ผลการดําเนินงานแตละป  
4) งบการเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีจัดทําเสร็จถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5) แผนและผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ถามี) 

4. การจัดทําเอกสารและกําหนดเวลาการสงเอกสาร   
1) จัดทําเอกสารเปนรูปเลม ขนาดกระดาษ A4 และใชแบบอักษรไทยสารบรรณ (Thai Sarabun SPK) 

ขนาดแบบอักษรไมต่ํากวา 16 พอยท (16 Point)  
2) จัดทําเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยทําเปนเอกสารพรอม CD และบันทึกขอมูลเปนไฟล PDF 

และจัดทํา QR code ขนาดไมนอยกวา 1.5*1.5 ซม. เพ่ือจะไดนําไปรวบรวมไวในระบบ e - Book และนํา file 
บันทึกเขา server ของสภาผูแทนราษฎร เพ่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สามารถศึกษาขอมูลไดจากระบบ 
Intranet   

3) กําหนดเวลาการสงเอกสาร วันจันทรท่ี 21 ตุลาคม 2562 (ยกเวนกระทรวงการคลังและกระทรวง
พาณิชย สงวันศุกรท่ี 18 ตุลาคม 2562) จํานวน 80 ชุด     

5. การนําเสนอขอมูล  
1) จัดทํา Presentation ดวยโปรแกรม PowerPoint โดยใชแบบอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) 

และเปนโปรแกรม PowerPoint ท่ีมี version ไมต่ํากวา 2013 
2) รูปแบบและวิธีการนําเสนอควรมีความกระชับชัดเจน โดยใหเปนไปตามท่ีหนวยรับงบประมาณ

เห็นสมควร 

6. การเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   
เชิญผูบริหารระดับสูงของหนวยงานกลาง ระดับหัวหนาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เขารวมประชุมเพ่ือ
สนับสนุนขอมูลและตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

7. ตัวอยางรูปเลมเอกสารพรอมแบบฟอรมคําช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
หนวยรับงบประมาณ สามารถเรียกดูขอมูลตัวอยางรูปเลมเอกสารพรอมแบบฟอรมคําชี้แจงไดท่ีเว็บไชต

สํานักงบประมาณ www.bb.go.th หรือ http://203.155.122.137/index.php/s/toYcVPQd1PEnp7s      
หรือสแกน QR Code  
 

    

 

 

      


