
ตัวอย่าง 
 

(ตราประจ ากระทรวง) 
 
 

กระทรวง………………… 
 
 

เอกสารประกอบการชี้แจง 
 

เสนอ 
 

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศึกษา 
ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
วุฒิสภา 

 
 
 

******************************* 
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สารบัญ 
  หน้า 
1. รายนามผู้ชี้แจง  
2. วิสัยทศัน์ และโครงสรา้งหน่วยงาน  
3. งบประมาณภาพรวมทีไ่ด้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น งบบุคลากร  
(งบด าเนินงาน งบเงินอดุหนุน และงบรายจ่ายอื่น) แผนงานพื้นฐาน  
แผนงานยทุธศาสตร ์และแผนงานบูรณาการ 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2562 จ าแนกระดับหน่วยงาน 

 

6. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญและผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

7. ความเชือ่มโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแมบ่ท) แผนการปฏิรูปประเทศ 
(11 ด้าน รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการศึกษา) ยุทธศาสตร์
การจัดสรร และแผนปฏิบัติราชการ (ระบุวงเงนิงบประมาณ) 

 

8. แผนงาน/โครงการที่เปน็การด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศทีไ่ด้มีการเสนอขอตัง้งบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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1. รายนามผู้ชี้แจง 
 

กระทรวง……...........……. 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นาย/นาง/นางสาว....... ปลัดกระทรวง…………………… 
2. นาย/นาง/นางสาว....... อธิบดีกรม.............................. 
3. นาย/นาง/นางสาว....... อธิบดีกรม.............................. 
4. นาย/นาง/นางสาว....... อธิบดีกรม.............................. 
5. นาย/นาง/นางสาว....... อธิบดีกรม.............................. 
6. นาย/นาง/นางสาว....... อธิบดีกรม.............................. 
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2. วิสัยทัศน์และโครงสร้างกระทรวง 
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3. งบประมาณภาพรวม 
กระทรวง.............................................................................. 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2562 - 2563 
 ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม      
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง      
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร      

1) งบด าเนินงาน      
2) งบเงินอุดหนุน      
3) งบรายจ่ายอื่น      

3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ      
1) แผนงานพ้ืนฐาน.............................      
2) แผนงานยุทธศาสตร์.......................      

4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ      
1) แผนงานบูรณาการ.......................      
2) แผนงานบูรณาการ.......................      

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน      
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ      
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง      
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย      
      

หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่  30 กันยายน  2562     
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4. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหา  
อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแกไ้ข 
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2562 จ าแนกระดับหน่วยงาน 
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6. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
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7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

กระทรวง.......................................... 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
6 ด้าน 

ด้านที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ด้านที่ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ด้านที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
       

แผนแม่บท 
23 แผน 

(ระบุแผนท่ีเกีย่วข้อง) 
 

(ระบุแผนท่ีเกีย่วข้อง) (ระบุแผนท่ีเกีย่วข้อง) (ระบุแผนท่ีเกีย่วข้อง) (ระบุแผนท่ีเกีย่วข้อง) (ระบุแผนท่ีเกีย่วข้อง) 

       

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

(ระบุด้านที่เกีย่วข้อง) (ระบุด้านที่เกีย่วข้อง) (ระบุด้านที่เกีย่วข้อง) (ระบุด้านที่เกีย่วข้อง) (ระบุด้านที่เกีย่วข้อง) (ระบุด้านที่เกีย่วข้อง) 

       

แผนปฏิบัติราชการ 
(ยุทธศาสตร์) 

(ระบุยุทธศาสตร์ของกรม 
ที่เกี่ยวข้อง) 

(ระบุยุทธศาสตร์ของกรม 
ที่เกี่ยวข้อง) 

(ระบุยุทธศาสตร์ของกรม 
ที่เกี่ยวข้อง) 

(ระบุยุทธศาสตร์ของกรม 
ที่เกี่ยวข้อง) 

(ระบุยุทธศาสตร์ของกรม 
ที่เกี่ยวข้อง) 

(ระบุยุทธศาสตร์ของกรม 
ที่เกี่ยวข้อง) 

       

แผนงาน/โครงการ 1. แผนงาน....................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
2. แผนงาน.......................
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
3. โครงการ...................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ)  
วงเงินรวม...................... 

1. แผนงาน....................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
2. แผนงาน.......................
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
3. โครงการ...................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ)  
วงเงินรวม...................... 

1. แผนงาน....................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
2. แผนงาน.......................
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
3. โครงการ...................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ)  
วงเงินรวม...................... 

1. แผนงาน....................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
2. แผนงาน.......................
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
3. โครงการ...................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ)  
วงเงินรวม...................... 

1. แผนงาน....................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
2. แผนงาน.......................
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
3. โครงการ...................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ)  
วงเงินรวม...................... 

1. แผนงาน....................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
2. แผนงาน.......................
(ระบุวงเงินงบประมาณ) 
3. โครงการ...................... 
(ระบุวงเงินงบประมาณ)  
วงเงินรวม...................... 
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8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
8.1 กระทรวง................................................ 

แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง) 

แผนแม่บท 
(ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง) 

งบประมาณที่ต้ัง 
(ล้านบาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 

(หากไม่ได้รับให้ระบุว่า 
“ไม่ได้รับ”) 

ผลกระทบ 
(กรณีไม่ได้รับ/
ได้รับน้อยกวา่

ที่ตั้งไว)้ 

แนวทางแก้ไข 

1. แผนงาน...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

2. แผนงาน...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

3. แผนงาน...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

4. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

5. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

6. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

7. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

8. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

 
 


