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แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา 

 

************************ 
 

แนวทางการชี้แจงงบประมาณของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหน่วยงาน
อิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ 

๑. การชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการ พิจารณาแนวทาง ดังนี ้
(๑) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ชี้แจงภาพรวมกระทรวง  

ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที 
(๒) ระดับกรม : อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า ชี้แจงภาพรวมของกรม รวมทั้ง

แผนงานบูรณาการที่กรมเป็นเจ้าภาพหลัก ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที 
(๓) ระดับหน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ  : ผู้บริหารสูงสุด ชี้แจงภาพรวมของหน่วยงาน ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาท ี

๒. หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ข้าชี้แจง  
(๑) ระดบักระทรวง : ปลัดกระทรวง  
(๒) ระดบักรม : อธิบดหีรือเทียบเท่า 
(๓) หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง และอื่น ๆ : ผู้บริหารสูงสุด 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยแจ้งล่วงหน้า
ก่อนวันเข้าประชุมอย่างน้อย ๑ วัน 

๓. เอกสารข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
เอกสารที่น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ (พร้อมจัดท า QR code และสารบัญ

เอกสาร) ให้จัดท ารายการสรุปสารบัญตามล าดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้องตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามรายการต่อไปนี้ (จัดท าเป็นเอกสารน าส่ง
จ านวน ๖๕ ชุด) 

(๑) รายนามผู้ชี้แจง 
(๒) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน 
(๓) ผลการด าเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา 
(๔) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดท างบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรร                 

ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกเป็น                   
งบบุคลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ                      
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(๕) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 
๒๕๖๔ 

(๖) สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(๗) ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
(แบบฟอร์มที่ ๑ จัดท าเฉพาะหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

(๘) ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ
เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ ๒ จัดท าเฉพาะหน่วยงานระดับกรม
หรือเทียบเท่า) 

(๙) ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (แบบฟอร์มที่ ๓ จัดท าทั้งระดับ
กระทรวง และระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

(๑๐) ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) (แบบฟอร์มที่ ๔ จัดท าทั้งระดับกระทรวง และระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

(๑๑) ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน  
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา 

(๑๒) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงสองปี 
ที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการ
ต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจ าไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 

(๑๓) ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี ๒๕๖๔ และเป็นไป
ตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ ๑ หรือไม่เพียงใด 

๔. การน าเสนอข้อมูล  (Presentation) จัดท าเป็นเอกสารน าส่งจ านวน ๕๐ ชุด  
(สีหรือขาวด า) ตามหัวข้อ ดังนี้                        

(๑) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน 
(๒) สรุปผลการด าเนินการประเด็นที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา 

(๓) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดท างบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรร                 
ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกเป็น                   
งบบุคลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ                      

(๔) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี ๒๕๖๔ 
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(๕) สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

(๖) ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
(สรุปจากแบบฟอร์มที่ ๑) 

(๗) ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ
เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (สรุปจากแบบฟอร์มที่ ๒) 

(๘) ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (สรุปจากแบบฟอร์มที่ ๓) 

(๙) ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) (สรุปจากแบบฟอร์มที่ ๔) 

(๑๐) ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน  
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา 

(๑๑) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงสองปี 
ที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการ
ต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจ าไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 

(๑๒) ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี ๒๕๖๔ และเป็นไป
ตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ ๑ หรือไม่เพียงใด 

หมายเหตุ : ส าหรับแผนงานบูรณาการ ๑๑ แผนงาน ให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการ
จัดท าข้อมูลน าส่งไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรวบรวมและสังเคราะห์
ข้อมูลเป็นภาพรวมน าส่งต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จะพิจารณางบประมาณต่อจากงบประมาณของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก) 

 
๕. การจดัเตรยีมข้อมูลเพ่ิมเติมของรัฐวสิาหกิจ 

ส าหรับรัฐวิสาหกิจ (ที่รับและไม่ได้รับงบประมาณ) ให้จัดเตรียมข้อมูลในลักษณะเดียวกบั
ส่วนราชการและขอให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ด้วย 

- แผนการลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ) 

- การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
- ผลการด าเนินงานในแต่ละปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
- งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่จัดท าเสร็จถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- แผนและผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี) 

 
******************************************* 

 


