




31/07/63 
กรอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความชื่อมยงงบประมาณ 

กับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 

฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา  
 

ล าดับ กระทรวง/หนวยงาน 
คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 

วัน/ดือน/ป ี วัน/ดือน/ป ี

 ประชุมครัๅงรกพืไอก ำหนดนวทำงกำรพิจำรณำ อ. 14 ก.ค. 63 ศ. 31 ก.ค. 63 

1. กระทรวงกำรคลัง (16 หนวย 2 กองทุน) จ. 20 (บำย) – อ. 21 ก.ค. 63 จ. 10 ส.ค. 63   
2. กระทรวงพำณิชย ์(11 หนวย) พ. 22 ก.ค. 63 อ. 11 ส.ค. 63 (ชຌำ) 
3. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (6 หนวย) พฤ. 23 ก.ค. 63 อ. 11 ส.ค. 63 (บำย) 
4. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม (15 หนวย) พ. 29 – พฤ.30 ก.ค. 63 พฤ.13 ส.ค. 63  
5. กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (19 หนวย 2 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร) ศ. 31 ก.ค., จ. 3 ส.ค. 63  ศ. 14 ส.ค. 63   
6. กระทรวงคมนำคม (13 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร) อ. 4 พ. - 5 ส.ค. 63 จ. 17 ส.ค. 63 (ชຌำ) 
7. กระทรวงกำรตำงประทศ (1 หนวย) พฤ. 6 ส.ค. 63 (ชຌำ) จ. 17 ส.ค. 63 (บำย) 
8. กระทรวงอุตสำหกรรม (7 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร) พฤ. 6 ส.ค. 63 (ชຌำ) จ. 17 ส.ค. 63 (บำย) 
9. กระทรวงพลังงำน (5 หนวย) พฤ. 6 ส.ค. 63 (บำย) อ. 18 ส.ค. 63 (ชຌำ) 
10. กระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ (7 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร) ศ. 7 ส.ค. 63 อ. 18 ส.ค. 63 (บำย) 
11. กระทรวงสำธำรณสุข (16 หนวย 3 กองทุน) จ. 10 - อ. 11 ส.ค. 63 พ. 19 ส.ค. 63 () 
12. กระทรวงรงงำน (6 หนวย) พฤ. 13 ส.ค. 63 (ชຌำ) พฤ. 20 ส.ค. 63 (ชຌำ) 
13. กระทรวงวัฒนธรรม (9 หนวย 4 กองทนุ) พฤ. 13 ส.ค. 63 (บำย) พฤ. 20 ส.ค. 63 (บำย) 
14. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ (8 หนวย 4 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร) ศ. 14 ส.ค. 63 ศ. 21 ส.ค. 63 (ชຌำ) 
15. สภำกำชำดเทย (1 หนวย) ศ. 14 ส.ค. 63 ศ. 21 ส.ค. 63 (ชຌำ) 
16. กระทรวงศึกษำธิกำร (10 หนวย 1 กองทุน) จ. 17 - อ. 18 ส.ค. 63 ศ. 21 ส.ค. 63 (บำย) 
*17. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วจิัย ละนวัตกรรม (100 หนวย 1 กองทุน) พ. 19 - พฤ. 20 ส.ค. 63 จ. 24 ส.ค. 63 

18. กระทรวงยุติธรรม (12 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร) ศ. 21 ส.ค. 63 อ. 25 ส.ค. (ชຌำ) 
19. กระทรวงกลำหม (6 หนวย) จ. 24 ส.ค. 63 อ. 25 ส.ค. (บำย) 
20. กระทรวงมหำดเทย (13 หนวย 2 กองทนุ) อ. 25 ส.ค. 63 พ. 26 ส.ค. 63  

**21. จังหวัดละกลุมจังหวัด (94 หนวย) พ. 26 - พฤ. 27 ส.ค. 63 พ. 26 ส.ค. 63 

***22. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (292 หนวย) ศ. 28, จ.31 ส.ค. 63 พ. 26 ส.ค. 63 

23. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (25 หนวย 2 กองทุน 6 ผนงำนบูรณำกำร) อ. 1 ก.ย. 63 พฤ. 27 – ศ. 28 ส.ค. 63  
24. สวนรำชกำรเมสังกัดฯ (9 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร) พ. 2 ก.ย. 63 จ. 31 ส.ค. 63  
25. หนวยงำนของรัฐสภำ (3 หนวย 1 กองทุน) พ. 2 ก.ย. 63 อ. 1 ก.ย. 63 

26. หนวยงำนของศำล (3 หนวย) พ. 2 ก.ย. 63 อ. 1 ก.ย. 63 

****27. หนวยงำนขององค์กรอิสระละองค์กรอัยกำร (6 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร) พ. 2 ก.ย. 63 อ. 1 ก.ย. 63 

28. สวนรำชกำร฿นพระองค์ (1 หนวย) - - 

29. หนวยงำนอืไนของรัฐ (2 หนวย 1 กองทนุ) พ. 2 ก.ย. 63 อ. 1 ก.ย. 63 

30. รำยกำรตกคຌำง พฤ. 3 – 4 ก.ย. 63 พ. 2 ก.ย. 63 

 - พิจำรณำรำงรำยงำนของคณะกรรมำธกิำร จ. 7 – ศ. 11 ก.ย. 63 อ. 8 ก.ย. 63/สนอรำยงำนตอ กมธ. 
 - ด ำนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนของคณะกรรมำธิกำร จ. 14 ก.ย. 63  

 - คณะกรรมำธิกำรสงรำยงำนตอประธำนวุฒิสภำพืไอบรรจุขຌำระบียบวำระกำรประชุม ศ. 18 ก.ย. 63  

 - วุฒิสภำจะพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบรำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยฯ จ. 21 ก.ย. 63  

หมายหต ุ: วันวลำประชุม วันจันทร์ – ศุกร ์วลำ 09.00 - 18.00 น.  
* (17) ชีๅจงฉพำะบำงหนวยงำนตำมทีไปรำกฏ฿นอกสำรตอทຌำยหมำยหตุ *** (22) ฉพำะกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน ทีได ำนินกำรตำมหนังสือ ดวนทีไสุด                  

 ทีไ มท 0810.8/ว7857 ลว. 27 ธ.ค. 62 ละ อปท. รูปบบพิศษ (กทม. ละมืองพัทยำ) 
** (21) ฉพำะ 1. ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 

 2. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ละ 3. ส ำนักพัฒนำละสงสริมกำรบริหำร  
 รำชกำรจังหวัด (มท.) 

**** (27) ฉพำะ 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละ 

 ปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ 3. ส ำนกังำนผูຌตรวจกำรผนดิน ละ 4. ส ำนักงำนอัยกำร 

 สูงสุด 

 

 



 

 

อกสารตอทຌายหมายหตุ 

 

ล าดับที่ 17 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ละนวตักรรม (100 หนวย 1 กองทุน) วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563  
- ฿หຌขຌำชีๅจงกับคณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำควำมชืไอมยงงบประมำณกับผนมบทภำย฿ตຌยทุธศำสตร์ชำติ  

ฉพำะหนวยงำน ดังตอเปนีๅ 
 

1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรม 

มหำวิทยำลยัของรัฐ (ในระบบ) 
2. มหำวิทยำลยันรศวร  
3. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์
4. สถำบันวิทยำลยัชุมชน 

5. มหำวิทยำลยัรำมค ำหง 
6. มหำวิทยำลยัสุขทัยธรรมำธิรำช 

7. สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
มหำวิทยำลยั฿นก ำกับของรัฐ (นอกระบบ) ฿นสวนภูมภิำค 

8. มหำวิทยำลยัทคนลยสีุรนำร ี
9. มหำวิทยำลยับูรพำ 

10. มหำวิทยำลยัชียง฿หม 
11. มหำวิทยำลยัขอนกน 

12. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
มหำวิทยำลยั฿นก ำกับของรัฐ (นอกระบบ) ฿นสวนกลำง 

13. มหำวิทยำลยัทคนลยีพระจอมกลຌำธนบุร ี
14. มหำวิทยำลยัมหิดล 

15. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

16. สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคุณทหำรลำดกระบัง 
17. มหำวิทยำลยักษตรศำสตร ์
18. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

มหำวิทยำลยัรำชภฏั 

19. มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรกษม 

20. มหำวิทยำลยัรำชภฏัธนบุร ี
21. มหำวิทยำลยัรำชภฏับຌำนสมดใจจຌำพระยำ 
22. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร 
23. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 

24. สถำบันมำตรวิทยำหงชำต ิ

25. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมวทิยำศำสตร์วิจัยละ
นวัตกรรม 

กองทุนละงินทุนหมุนวียน 

- กองทุนสงสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

26. กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร 
27. ส ำนักงำนกำรวิจัยหงชำติ 
28. ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันต ิ

29. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำต ิ

30. ส ำนักงำนสภำนยบำยกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรมหงชำต ิ

องค์กำรมหำชน 

31. ศูนย์ควำมป็นลิศดຌำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 

32. สถำบันทคนลยีนิวคลยีร์หงชำต ิ(องค์กำรมหำชน) 

33. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำต ิ(องค์กำรมหำชน) 

34. สถำบันวิจัยสงซินครตรอน (องค์กำรมหำชน) 
35. สถำบันสำรสนทศทรัพยำกรนๅ ำ (องค์กำรมหำชน) 

36. ส ำนักงำนนวัตกรรมหงชำต ิ(องค์กำรมหำชน) 

37. ส ำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภมูิสำรสนทศ 

(องค์กำรมหำชน)   

รัฐวิสำหกิจ 

38. สถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย  
39. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์หงชำติ 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

นวทางการตรียมความพรຌอม 

รืไอง อกสารประกอบการชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาความชืไอมยงงบประมาณกับผนมบท 

ภาย฿ตຌยุทธศาสตรช์าติ 
฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐  
วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๎ - 
 

 

นวทางการชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาความชืไอมยงงบประมาณ
กับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  

 

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

 
นวทางการชีๅจงงบประมาณของหนวยงานระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหนวยงาน

อิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ละอืไน ๆ 

ํ. การชีๅจงงบประมาณของสวนราชการ พิจารณานวทาง ดังนีๅ 
(ํ) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ชีๅจงภาพรวมสดงความ

ชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ผนยอยของผนมบท รวมถึงความ
ชืไอมยงของผนการปฏิรูปประทศ ประดในการปฏิรูปประทศ ละประดในยอย กับงบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ของหนวยรับงบประมาณ฿นสังกัดกระทรวง ฿ชຌวลา                    
เมกิน ํ์ นาที 

(๎) ระดับกรม : อธิบดี รองอธิบดี หรือทียบทา ชีๅจงความชืไอมยง฿นระดับกรม 
รวมทัๅงผนงานบูรณาการทีไกรมปຓนจຌาภาพหลัก ฿ชຌวลาเมกิน ๑ - ํ์ นาที 

(๏) ระดับหนวยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ละอืไน ๆ : ผูຌบริหารสูงสุด 
ชีๅจงภาพรวมของหนวย ฿ชຌวลาเมกิน ํ์ นาที 

(๐) การชีๅจง฿หຌมีผูຌทน ป.ย.ป. กระทรวง ขຌารวมชีๅจงดຌวย 

(๑) จ านวนผูຌชีๅจง : ฿หຌตละหนวยมีผูຌชีๅจงละผูຌสนับสนุนขຌอมูลเดຌเมกิน ํ๑ คน 
(เมนับรวม ป.ย.ป. กระทรวง) ขຌาชีๅจงหนวยงานละ ๏ คน ทัๅงนีๅ สามารถ฿ชຌบัตรผูຌชีๅจงดียวกัน               
กับการขຌาชีๅจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ วุฒิสภา  

(๒) ฿หຌผูຌชีๅจงขຌาชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) 
หมายเลข ๔ํ์ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ตามกรอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
วຌนตจะมีการปลีไยนปลงปຓนอยางอืไน ส าหรับหຌองรับรองผูຌชีๅจง คณะอนุกรรมาธิการตรียมรองรับเวຌ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   

๎. หัวหนຌาสวนราชการทีไขຌาชีๅจง  
(ํ) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง  
(๎) ระดับกรม : อธิบดีหรือทียบทา 
(๏) ระดับหนวยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ละอืไน โ : ผูຌบริหารสูงสุด 

฿นกรณีทีไมีหตุสุดวิสัยซึไงผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการ เมสามารถ
มาชีๅจงเดຌ ขอ฿หຌท าหนังสือขออนุญาตตอประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
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๏. อกสารขຌอมูลทีไน าสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ  
อกสารทีไน าสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ (พรຌอม CD บันทึกขຌอมูลปຓนเฟล์ Word ละ 

PDF จ านวน ๎ ผน ละจัดท า QR code ละสารบัญอกสาร) ฿หຌทุกหนวยงานจัดท ารายการสรุป
สารบัญตามล าดับรายชืไออกสารละตรวจสอบ฿หຌมีขຌอมูลทีไครบถຌวนสมบูรณ์ละถูกตຌอง                   
ตามรายการตอเปนีๅ (฿หຌทุกหนวยงาน รวมถึงหนวยงานทีไเมเดຌขຌาชีๅจง จัดท าป็นอกสารน าสง 
จ านวน ๏๑ ชุด) ดังนีๅ 

(ํ) รายนามผูຌชีๅจง 
(๎) ความชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ  ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  ผนยอย                     

กับงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ระดับกระทรวง (อกสารหมายลข ํ) 
(๏) ความชืไอมยงของงบประมาณ฿นผนงานพืๅนฐาน ผนงานยุทธศาสตร์ ละ

ผนงานบูรณาการ ทีไสวนราชการเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ดย฿หຌระบุป้าหมาย
การด านินการละตัวชีๅวัดทียบกับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติละผนยอยภาย฿ตຌมบท  
ละนวทาง฿นการพัฒนา ตามตารางความชืไอมยง สว.์์๎-อ (อกสารหมายลข ๎) 

(๐) ความชืไอมยงของผนการปฏิรูปประทศ ประดในการปฏิรูปประทศ ละประดในยอย 
กับงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ระดับกระทรวง (อกสารหมายลข ๏) 

(๑) รายละอียดงบประมาณภาย฿ตຌผนงาน/ครงการ ของสวนราชการทีไปຓนการ
ด านินการ฿นผนการปฏิรูปประทศ (ระบุดຌาน ประดในปฏิรูป ละประดในปฏิรูปยอย)  (อกสาร
หมายลข ๐) 

(๒) การจัดสงอกสาร : ฿หຌทุกหนวยงานจัดสงอกสารเดຌทีไ               
- หຌองรับอกสาร (สว.) ชัๅน ๐ อาคารรัฐสภา (กียกกาย)  
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ วุฒิสภา รัฐสภากียกกาย (ฝัດงวุฒิสภา) ลขทีไ ํํํํ ถนนสามสน 
ขวงนครชัยศรี ขตดุสิต กทม. ํ์๏์์  

๐. การน าสนอขຌอมูล (Presentation) ตามหัวขຌอ ดงันีๅ                         
(ํ) ความชืไอมยงของงบประมาณ฿นผนงานพืๅนฐาน ผนงานยุทธศาสตร์ ละ

ผนงานบูรณาการ ทีไสวนราชการเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ดย฿หຌระบุป้าหมาย
การด านินการละตัวชีๅวัดทียบกับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติละผนยอยภาย฿ตຌมบท  
ละนวทาง฿นการพัฒนา 

(๎) รายละอียดงบประมาณภาย฿ตຌผนงาน/ครงการ ของสวนราชการทีไปຓนการ
ด านินการ฿นผนการปฏิรูปประทศ (ระบุดຌาน ประดในปฏิรูป ละประดในปฏิรูปยอย) 

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

 

 

 


