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1. แนวทางการชี้แจงงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 
 ก. ระดับกระทรวง 

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณในสังกัด มำชี้แจง 

ต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณฯ ด้วยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถมำชี้แจงได้ ขอให้ท ำหนังสือขออนุญำตท่ำนประธำน 
- ในกรณีที่มีเรื่องส ำคัญของกระทรวง  อำจจะมีหนังสือเชิญ 

รัฐมนตรีว่ำกำรฯ มำชี้แจง (เป็นรำยกรณี)  

2. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentation ด้วย PowerPoint)   
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรชี้แจงตำม ข้อ 1. สรุปสำระส ำคัญของงบประมำณรำยจ่ำย  

ภำยใน 5 นำท ีโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือประกอบกำรชี้แจง และควรประกอบด้วยสำระส ำคัญ เช่น 

2.1 วิสัยทัศน์ และโครงสร้ำงกระทรวง 
2.2 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

และแนวทำงกำรแก้ไข 
2.3 แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563  

จ ำแนกระดับหน่วยงำน 
2.4 แผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.5 เปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564  

จ ำแนกระดับหน่วยงำน 

3. เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พร้อม CD บันทึกข้อมูล และจัดท ำ QR code)  
กำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลของกระทรวง ให้จัดท ำสรุปสำระส ำคัญตำมล ำดับรำยชื่อเอกสำร 

และตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 
3.1 รำยนำมผู้ชี้แจง ระดับปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณ

ในสังกัด 
3.2 วิสัยทัศน์ และโครงสร้ำงกระทรวง 
3.3 งบประมำณภำพรวม 
3.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

และแนวทำงกำรแก้ไข 
3.5 แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563  

จ ำแนกระดับหน่วยงำน 
3.6 แผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
3.7 เปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564  

จ ำแนกระดับหน่วยงำน 
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ข. ระดับหน่วยงาน 

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
หัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณ มำชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 

งบประมำณฯ ด้วยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถมำชี้แจงได้ ขอให้ท ำหนังสือขออนุญำตท่ำนประธำน 

2. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentation ด้วย PowerPoint) 
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรชี้แจงตำม ข้อ 1. สรุปสำระส ำคัญของงบประมำณรำยจ่ำย  

ภำยใน 3 นำที โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือประกอบกำรชี้แจง และควรประกอบด้วยสำระส ำคัญ เช่น 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน และโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
2.2 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

และแนวทำงกำรแก้ไข 
2.3 กำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2.4 แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563   

จ ำแนกระดับผลผลิต/โครงกำร 
2.5 แผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

3. เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พร้อม CD บันทึกข้อมูล และจัดท ำ QR code) 
กำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลของหน่วยงำนให้จัดท ำสรุปสำระส ำคัญตำมล ำดับรำยชื่อเอกสำร 

และตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 
3.1 รำยนำมผู้ชี้แจงระดับหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณ และคณะ 
3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจตำมกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำน และโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
3.3 งบประมำณภำพรวม 
3.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

และแนวทำงกำรแก้ไข 
3.5 แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563  

จ ำแนกระดับผลผลิต/โครงกำร 
3.6 รำยงำนสถำนะกำรเงิน ทั้งเงินรำยได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมำณ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562   
3.7 แผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
3.8 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

3.8.1 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 งบประมำณ พ.ศ. 2564 (จ ำแนก 8 กลุ่ม) (แบบฟอร์ม ก. 1) 

3.8.2 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์ม ก. 2) 

3.8.3  รำยกำรภำระผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  (แบบฟอร์ม ก. 3) 
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3.8.4  รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

  จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (เอกสำรงบประมำณจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย)  
3.8.5  โครงกำร/รำยกำรที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

  (ไม่รวมเงินกู้ตำม พรก./พรบ. เฉพำะกิจ) (แบบฟอร์ม ก. 4) 
3.8.6  เงินนอกงบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณ (แบบฟอร์ม ก. 5) 

3.9 ข้อมูลแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
(แบบฟอร์ม ก. 6) 

3.10 ข้อมูลแสดงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
 (แบบฟอร์ม ก. 7) 

3.11 กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม ก. 8) 
3.12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรฝึกอบรมและสัมมนำ กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 

 และกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว กำรเจรจำ และประชุมนำนำชำติ  
 (แบบฟอร์ม ก. 9) 

3.13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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2. แนวทางการชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการ 

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
หัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณ ที่เป็นเจ้ำภำพหลักของแผนงำนบูรณำกำร มำชี้แจงต่อ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ ด้วยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถมำชี้แจงได้ ขอให้ท ำหนังสือขออนุญำตท่ำนประธำน 

2. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentation ด้วย PowerPoint) 
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรชี้แจงตำม ข้อ 1. สรุปสำระส ำคัญของงบประมำณรำยจ่ำย  

ภำยใน 5 นำท ีโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือประกอบกำรชี้แจง และควรประกอบด้วยสำระส ำคัญ เช่น 

2.1 วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ และแผนภำพควำมเชื่อมโยง 
2.2 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำภำค : วิสัยทัศน์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็น  

(เฉพาะแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) 
2.3 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

และแนวทำงกำรแก้ไข 
2.4 จุดเน้นในกำรพัฒนำภำค/แผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ  

และผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

3. เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พร้อม CD บันทึกข้อมูล และจัดท ำ QR code) 
กำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลให้หน่วยงำนเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ จัดท ำสรุปสำระส ำคัญ

ตำมล ำดับรำยชื่อเอกสำรและตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 
3.1 รำยนำมผู้ชี้แจงระดับหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณที่เป็นเจ้ำภำพหลักของ 

แผนงำนบูรณำกำร และคณะ 
3.2 วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรด ำเนินงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบและแผนภำพควำมเชื่อมโยง 
3.3 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำภำค : วิสัยทัศน์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็น  

(เฉพาะแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) 
3.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  

และแนวทำงกำรแก้ไข 
3.5 จุดเน้นกำรพัฒนำภำค/แผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ส ำคัญ  

และผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
3.6 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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3. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมของรัฐวสิาหกิจ   
ส ำหรับรัฐวิสำหกิจ (ที่ได้รับและไม่ได้รับงบประมำณ) นอกจำกจัดเตรียมข้อมูลตำม  

ข้อ ข. ระดับหน่วยงำนในข้อ 3.1 - 3.13 แล้วขอให้จัดท ำข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ 
1) แผนกำรลงทุน ปีงบประมำณ 2562 - 2564 (เงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ) 
2) กำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ 2560 - 2562) 
3) ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปี  
4) งบกำรเงินของรัฐวิสำหกิจที่จัดท ำแล้วเสร็จถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
5) แผนและผลกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ (ถ้ำมี) 

4. การจัดท าเอกสารและก าหนดเวลาการส่งเอกสาร   
1) จัดท ำเอกสำรเป็นรูปเล่ม ขนำดกระดำษ A4 และใช้แบบอักษรไทยสำรบรรณ (Thai Sarabun SPK) 

ขนำดแบบอักษรไม่ต่ ำกว่ำ 16 พอยท ์(16 Point)  
2) จัดท ำเอกสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท ำเป็นเอกสำรพร้อม CD และบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF 

และจัดท ำ QR code ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5*1.5 เซนติเมตร เพ่ือจะได้น ำไปรวบรวมไว้ในระบบ e - Book 
และน ำ file บันทึกเข้ำ server ของสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือ สำมำรถศึกษำข้อมูลได้จำกระบบ Intranet   

3) ก ำหนดเวลำกำรส่งเอกสำร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนำยน 2563 (ยกเว้นกระทรวงกำรคลังและกระทรวง
พำณิชย์ ส่งวันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน 263) จ ำนวน 80 ชุด     

5. การน าเสนอขอ้มูล  
1) จัดท ำ Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้แบบอักษรไทยสำรบรรณ (TH Sarabun PSK) 

และเป็นโปรแกรม PowerPoint ที่ม ีversion ไม่ต่ ำกว่ำ 2013 
2) รูปแบบและวิธีกำรน ำเสนอควรมีควำมกระชับชัดเจน โดยให้เป็นไปตำมที่หน่วยรับงบประมำณ

เห็นสมควร 

6. การเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
เชิญผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนกลำง ระดับหัวหน้ำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่ ส ำนักงำน 

กำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เข้ำร่วมประชุม 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและตอบข้อซักถำมของ ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม 

7. ตัวอย่างรูปเล่มเอกสารพร้อมแบบฟอร์มค าชี้แจงต่อ 
หน่วยรับงบประมำณ สำมำรถเรียกดูข้อมูลตัวอย่ำงรูปเล่มเอกสำรพร้อมแบบฟอร์มค ำชี้แจงได้ทีเ่ว็บไชต์

ส ำนักงบประมำณ www.bb.go.th หรอื http://203.155.122.137/index.php/s/GQanV78VhEEu1Dq  
หรือสแกน QR Code ด้ำนล่ำงนี้ 
 

 


