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1. แนวทางการชี้แจงงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 
 ก. ระดับกระทรวง 

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณในสังกัด มาชี้แจง 

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ด้วยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อประธาน

คณะกรรมาธิการฯ 
- ในกรณีที่มีเรื่องส าคัญของกระทรวง อาจจะมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการฯ มาชี้แจง  

(เป็นรายกรณี) 

2. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม  
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ข้อ 1. สรุปสาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย  

ภายใน 5 นาท ีโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือประกอบการชี้แจง และควรประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น 

2.1 วิสัยทัศน์  
2.2 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  
2.4 แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.5 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 

3. เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการฯ  
การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลของกระทรวง ให้จัดท าสรุปสาระส าคัญตามล าดับรายชื่อเอกสาร 

และตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการต่อไปนี้ 
3.1 รายนามผู้ชี้แจง ระดับปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

ในสังกัด 
3.2 วิสัยทัศน์ และโครงสร้างกระทรวง 
3.3 งบประมาณภาพรวม 
3.4 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 

และแนวทางการแก้ไข 
3.5 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  

จ าแนกระดับหน่วยงาน 
3.6 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.7 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

จ าแนกระดับหน่วยงาน 
3.8 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
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ข. ระดับหน่วยงาน 

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

งบประมาณฯ ด้วยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อประธาน

คณะกรรมาธิการฯ 

2. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม  
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ข้อ 1. สรุปสาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย  

ภายใน 3 นาที โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือประกอบการชี้แจง และควรประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
2.2 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564   
2.4 แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.5 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 

3. เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการฯ  
การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลของหน่วยงานให้จัดท าสรุปสาระส าคัญตามล าดับรายชื่อเอกสาร 

และตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการต่อไปนี้ 
3.1 รายนามผู้ชี้แจงระดับหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ และคณะ 
3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน 
3.3 งบประมาณภาพรวม 
3.4 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 

และแนวทางการแก้ไข 
3.5 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  

จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ 
3.6 รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  (ขอให้แสดงงบการเงินเพ่ือประกอบการพิจาณา) 
3.7 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุ่ม) (แบบฟอร์ม ก. 1) 

3.8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ) (แบบฟอร์ม ก. 2) 

3.8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (แบบฟอร์ม ก. 3) 
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3.8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  จ าแนกตามงบรายจ่าย  

3.8.5  โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (ไม่รวมเงินกู้ตาม พรก./พรบ. เฉพาะกิจ) (แบบฟอร์ม ก. 4) 

3.8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก. 5) 

3.9 ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(แบบฟอร์ม ก. 6) 

3.10 ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(แบบฟอร์ม ก. 7) 

3.11 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์ม ก. 8) 
3.12 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ  
(แบบฟอร์ม ก. 9) 

3.13 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
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2. แนวทางการชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการ 

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ มาชี้แจงต่อ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด้วยตนเอง 
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อประธาน

คณะกรรมาธิการฯ 

2. การน าเสนอข้อมูลภาพรวม  
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงตาม ข้อ 1. สรุปสาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย  

ภายใน 5 นาท ีโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเตรียมไว้ 
เพ่ือประกอบการชี้แจง และควรประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น 

2.1 วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแผนภาพความเชื่อมโยง 
2.2 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.3 แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.4 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
 

3. เอกสารที่น าเสนอคณะกรรมาธิการฯ  
การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ จัดท าสรุปสาระส าคัญของ

แผนงานบูรณาการ ตามล าดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการ
ต่อไปนี้ 

3.1 รายนามผู้ชี้แจงระดับหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของ 
แผนงานบูรณาการ และคณะ 

3.2 วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแผนภาพความเชื่อมโยง 
3.3 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  

และแนวทางการแก้ไข 
3.4 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.5 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามหน่วยงาน 
3.6 การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

3. การจดัเตรยีมข้อมูลเพ่ิมเติมของรัฐวสิาหกิจ   
ส าหรับรัฐวิสาหกิจ (ที่ได้รับและไม่ได้รับงบประมาณ) นอกจากจัดเตรียมข้อมูลตาม  

ข้อ ข. ระดับหน่วยงานในข้อ 3.1 - 3.13 แล้วขอให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) แผนการลงทุน ปี 2563 - 2565 (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) 
2) การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 
3) ผลการด าเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 
4) งบการเงิน (ข้อมูลล่าสุด) 
5) แผนและผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี) 

4. การจดัท าเอกสาร ก าหนดเวลาการส่งเอกสาร และสถานที่จัดส่งเอกสาร 
1) จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม ขนาดกระดาษ A4 และใช้แบบอักษรไทยสารบรรณ (Thai Sarabun PSK) 

ขนาดแบบอักษรไม่ต่ ากว่า 16 พอยท ์(16 Point)  
2) จัดท าเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดท าเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และจัดท า QR Code 

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5*1.5 เซนติเมตร เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว 
3) ก าหนดเวลาการส่งเอกสาร วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นกระทรวงการคลังและ

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาในล าดับแรก ขอให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564)  
4) จ านวนเอกสารที่จัดส่ง จ านวน 80 ชุด 
5) จัดส่งเอกสาร ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร     

5. การน าเสนอข้อมูล  
1) จัดท า Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้แบบอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) 

และเป็นโปรแกรม PowerPoint ที่ม ีversion ไม่ต่ ากว่า 2013 
2) รูปแบบและวิธีการน าเสนอควรมีความกระชับ ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามที่หน่วยรับงบประมาณ

เห็นสมควร 

6. การเชิญหน่วยงานที่เกีย่วข้อง   
เชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกลาง ระดับหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมประชุม 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและตอบข้อซักถามของ ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 

7. ตัวอย่างรูปเล่มเอกสารพร้อมแบบฟอร์มค าชี้แจงต่อ 
หน่วยรับงบประมาณ สามารถเรียกดูข้อมูลตัวอย่างรูปเล่มเอกสารพร้อมแบบฟอร์มค าชี้แจงได้ทีเ่ว็บไชต์

ส านักงบประมาณ www.bb.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 
 

 


