
แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาศกึษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา 

...................................................................................... 

 
๑. การชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการ พิจารณาแนวทาง ดังนี ้
    ผู้แทนกระทรวงชี้แจงภาพรวมของกระทรวงและทุกกรมในกระทรวง ใช้เวลา

ประมาณ ๓๐ – ๔๕ นาที รวมทั้งแผนงานบูรณาการที่กระทรวงหรือกรมเป็นเจ้าภาพหลัก 

๒. หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ข้าชี้แจง  
                           (๑) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง  

                 (๒) ระดับกรม : อธิบดีหรือเทียบเท่า 
                 (๓) หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ : ผู้บริหารสูงสุด  

หมายเหตุ : การเข้าชี้แจงให้เข้าเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๑ ท่าน  
และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๑ ท่าน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๓. เอกสารข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะกรรมาธกิารวิสามญั             
                           เอกสารที่น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ (พร้อม CD บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ 
Word และ PDF และจัดท า QR code และสารบัญเอกสาร) ให้จัดท ารายการสรุปสารบัญตามล าดับรายชื่อ
เอกสารและตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ                          
ตามรายการต่อไปนี้ (เอกสารให้จัดส่ง จ านวน ๖๐ ชุด และ CD บันทึกข้อมูล จ านวน ๕ แผ่น)  

(๑) รายนามผู้ชี้แจง 
(๒) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน 
(๓) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดท างบประมาณภาพรวมที่ได้รับ

จัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                   
แยกเป็น งบบุคลากร (งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น)  แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ                      

(๔) สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และสรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(๕) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

(๖) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส าคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(๗) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดท าความเชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  



(๒) 
 

(๒๓ แผนแม่บท) แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๑ ด้าน รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการศึกษา) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรร และแผนปฏิบัติราชการ (ระบุวงเงินงบประมาณ)  

(๘) แผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทในการปฏิรูป
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกรณีที่
เสนอขอตั้งงบประมาณ แต่ไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับจัดสรรบางส่วน ให้ระบุผลกระทบต่อการด าเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ และการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการ 

*** หมายเหตุ : ๑) การจัดท าเอกสารระดับแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยงาน 
ในแผนจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท าเป็นรูปเล่มส่งมายัง
คณะกรรมาธิการ 

๒) การจัดท าเอกสารระดับกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดภายใต้ 
กลุ่มจังหวัดจัดส่งข้อมูลไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดท าเป็นรูปเล่มส่งมายัง
คณะกรรมาธิการ ***  

๔. การน าเสนอขอ้มูล (Presentation) ตามหัวข้อ ดงันี้                         
(๑) วิสัยทัศน์ โครงสร้างหน่วยงาน และพันธกิจภาพรวมของกระทรวง 
(๒) สรปุผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

และสรปุปญัหา อุปสรรคในการด าเนนิงานและแนวทางแก้ไข 
(๓) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๔) แผนการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่ าคัญ                            

และผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
(๕) แผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทในการปฏิรูป

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่ได้รับ
จัดสรรให้ระบุปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(๖) งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ถูกปรับลดหรือตัดออก                     
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการถูกปรับลดงบประมาณ 

 ๕. แนวทางการพิจารณาศึกษางบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
                           (๑) จ านวนวันใน ๑ สัปดาห์ และห้วงเวลาในแต่ละวัน 

   ๑. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญสัปดาห์ละ ๓ วัน โดยประชุมทุกวันจันทร์ 
วันอังคาร และวันพุธ 

                           - ภาคเช้า เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
                           - ภาคบ่าย เริ่มประชมุ ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

 



(๓) 
 

๒. ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒ สัปดาห์  หากประชุมสัปดาห์ละ ๓ วัน                              
จะมีเวลาประชุมจ านวนประมาณ ๒๘ ครั้ง โดยจัดแบ่งระยะเวลาเป็น ดังนี้ 

- สัปดาห์ที่ ๑ เป็นการเลือกต าแหนง่ตา่ง ๆ  
- สัปดาห์ที่ ๒ – ๑๐ เปน็การพิจารณาภาพรวมการจดัท างบประมาณ 
และการพิจารณาโดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาชีแ้จง 

- สัปดาห์ที่ ๑๑ เป็นการพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ 
- วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จดัพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการ 
- วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส่งรายงานของคณะกรรมาธิการ 

ให้ประธานวฒุิสภาเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชมุวุฒสิภา 
- วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
*** หมายเหตุ : วันจันทร์และวันอังคารมีการประชุมวุฒิสภา 
 
   (๒) ก าหนดล าดับของสว่นราชการ 
        ให้ผู้แทนกระทรวงชี้แจงภาพรวมของกระทรวงและทุกกรมในกระทรวงรวมทั้ง

แผนงานบูรณาการที่กระทรวงหรือกรมเป็นเจ้าภาพหลัก และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะเข้าพิจารณาพร้อมกับ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนั้น ๆ 

 
 
 

ล าดับ Function แผนงานบูรณาการ 
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ 

๑. กระทรวงพาณชิย์  
๒. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ

และสังคม 
 

๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. แผนงานบรูณาการจดัการมลพิษและสิง่แวดล้อม  
(กรมควบคุมมลพิษ) 

๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. แผนงานบรูณาการพัฒนาและสง่เสรมิเศรษฐกิจฐานราก 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

๕. กระทรวงการคลัง - แผนงานบริหารจัดการหนีภ้าครัฐ 
๖. กระทรวงคมนาคม ๓. แผนงานบรูณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) 
๗. กระทรวงการต่างประเทศ  

 



(๔) 
 

ล าดับ Function แผนงานบูรณาการ 
๘. กระทรวงอุตสาหกรรม ๔. แผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 

แห่งอนาคต (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
๙. กระทรวงพลงังาน  

 
กลุ่มภารกิจด้านสังคม 

๑๐. กระทรวงการทอ่งเที่ยว 
และกีฬา 

๕. แผนงานบรูณาการสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยว 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

๑๑. กระทรวงสาธารณสุข  
๑๒. กระทรวงแรงงาน  
๑๓. กระทรวงวฒันธรรม  
๑๔. กระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์
๖. แผนงานบรูณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

(กรมกิจการผู้สงูอายุ) 
๑๕. สภากาชาดไทย  
๑๖. กระทรวงศึกษาธิการ ๗. แผนงานบรูณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
๑๗. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์                               
วิจัยและนวตักรรม 

 

กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง 
๑๘. กระทรวงยตุิธรรม ๘. แผนงานบรูณาการปอ้งกนั ปราบปราม และบ าบดัรักษา 

ผู้ติดยาเสพติด (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ) 

๑๙. กระทรวงกลาโหม  
๒๐. กระทรวงมหาดไทย  
๒๑. จังหวดัและกลุม่จังหวดั  
๒๒. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 
๒๓. งบกลาง  
๒๔. ส านักนายกรฐัมนตร ี ๙. แผนงานบรูณาการขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวดั 

   ชายแดนภาคใต้ (ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ                 
    กอ.รมน., ศอ.บต.) 
๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค 
      (ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 



(๕) 
 

ล าดับ Function แผนงานบูรณาการ 
๑๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ) 
๑๒. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ า 

(ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
๑๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 
(ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

๒๕. ส่วนราชการไม่สังกดัส านัก
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง 
หรือทบวง 

๑๔. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ                       
ภาคตะวันออก และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

หน่วยงานอิสระของรัฐ 
๒๖. หนว่ยงานของรัฐสภา  
๒๗. หนว่ยงานของศาล  
๒๘. หนว่ยงานขององคก์รอิสระ

และองค์กรอัยการ 
๑๕. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
แห่งชาติ) 

๒๙. ส่วนราชการในพระองค ์  
๓๐. หนว่ยงานอื่นของรัฐ  

     
หมายเหตุ : รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนจะเข้าพิจารณาพร้อมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนั้น ๆ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


