กรอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความชื่อมยงงบประมาณ
31/07/63
กับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ
฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
ลาดับ

กระทรวง/หนวยงาน

ประชุมครัๅงรกพืไอกำหนดนวทำงกำรพิจำรณำ
1.
กระทรวงกำรคลัง (16 หนวย 2 กองทุน)
2.
กระทรวงพำณิชย์ (11 หนวย)
3.
กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (6 หนวย)
4.
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม (15 หนวย)
5.
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (19 หนวย 2 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
6.
กระทรวงคมนำคม (13 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร)
7.
กระทรวงกำรตำงประทศ (1 หนวย)
8.
กระทรวงอุตสำหกรรม (7 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร)
9.
กระทรวงพลังงำน (5 หนวย)
10. กระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ (7 หนวย 1 ผนงำนบูรณำกำร)
11. กระทรวงสำธำรณสุข (16 หนวย 3 กองทุน)
12. กระทรวงรงงำน (6 หนวย)
13. กระทรวงวัฒนธรรม (9 หนวย 4 กองทุน)
14. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ (8 หนวย 4 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
15. สภำกำชำดเทย (1 หนวย)
16. กระทรวงศึกษำธิกำร (10 หนวย 1 กองทุน)
*17. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย ละนวัตกรรม (100 หนวย 1 กองทุน)
18. กระทรวงยุติธรรม (12 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
19. กระทรวงกลำหม (6 หนวย)
20. กระทรวงมหำดเทย (13 หนวย 2 กองทุน)
**21. จังหวัดละกลุมจังหวัด (94 หนวย)
***22. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (292 หนวย)
23. สำนักนำยกรัฐมนตรี (25 หนวย 2 กองทุน 6 ผนงำนบูรณำกำร)
24. สวนรำชกำรเมสังกัดฯ (9 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
25. หนวยงำนของรัฐสภำ (3 หนวย 1 กองทุน)
26. หนวยงำนของศำล (3 หนวย)
****27. หนวยงำนขององค์กรอิสระละองค์กรอัยกำร (6 หนวย 1 กองทุน 1 ผนงำนบูรณำกำร)
28. สวนรำชกำร฿นพระองค์ (1 หนวย)
29. หนวยงำนอืไนของรัฐ (2 หนวย 1 กองทุน)
30. รำยกำรตกคຌำง
- พิจำรณำรำงรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
- ดำนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
- คณะกรรมำธิกำรสงรำยงำนตอประธำนวุฒิสภำพืไอบรรจุขຌำระบียบวำระกำรประชุม
- วุฒิสภำจะพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบรำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยฯ
หมายหตุ : วันวลำประชุม วันจันทร์ – ศุกร์ วลำ 09.00 - 18.00 น.
* (17) ชีๅจงฉพำะบำงหนวยงำนตำมทีปไ รำกฏ฿นอกสำรตอทຌำยหมำยหตุ
** (21) ฉพำะ 1. สำนักงำนสภำพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
2. สำนักงำน ก.พ.ร. ละ 3. สำนักพัฒนำละสงสริมกำรบริหำร
รำชกำรจังหวัด (มท.)

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการ
วัน/ดือน/ปี
วัน/ดือน/ปี
อ. 14 ก.ค. 63
ศ. 31 ก.ค. 63
จ. 20 (บำย) – อ. 21 ก.ค. 63
จ. 10 ส.ค. 63
พ. 22 ก.ค. 63
อ. 11 ส.ค. 63 (ชຌำ)
พฤ. 23 ก.ค. 63
อ. 11 ส.ค. 63 (บำย)
พ. 29 – พฤ.30 ก.ค. 63
พฤ.13 ส.ค. 63
ศ. 31 ก.ค., จ. 3 ส.ค. 63
ศ. 14 ส.ค. 63
อ. 4 พ. - 5 ส.ค. 63
จ. 17 ส.ค. 63 (ชຌำ)
พฤ. 6 ส.ค. 63 (ชຌำ)
จ. 17 ส.ค. 63 (บำย)
พฤ. 6 ส.ค. 63 (ชຌำ)
จ. 17 ส.ค. 63 (บำย)
พฤ. 6 ส.ค. 63 (บำย)
อ. 18 ส.ค. 63 (ชຌำ)
ศ. 7 ส.ค. 63
อ. 18 ส.ค. 63 (บำย)
จ. 10 - อ. 11 ส.ค. 63
พ. 19 ส.ค. 63 ()
พฤ. 13 ส.ค. 63 (ชຌำ)
พฤ. 20 ส.ค. 63 (ชຌำ)
พฤ. 13 ส.ค. 63 (บำย)
พฤ. 20 ส.ค. 63 (บำย)
ศ. 14 ส.ค. 63
ศ. 21 ส.ค. 63 (ชຌำ)
ศ. 14 ส.ค. 63
ศ. 21 ส.ค. 63 (ชຌำ)
จ. 17 - อ. 18 ส.ค. 63
ศ. 21 ส.ค. 63 (บำย)
พ. 19 - พฤ. 20 ส.ค. 63
จ. 24 ส.ค. 63
ศ. 21 ส.ค. 63
อ. 25 ส.ค. (ชຌำ)
จ. 24 ส.ค. 63
อ. 25 ส.ค. (บำย)
อ. 25 ส.ค. 63
พ. 26 ส.ค. 63
พ. 26 - พฤ. 27 ส.ค. 63
พ. 26 ส.ค. 63
ศ. 28, จ.31 ส.ค. 63
พ. 26 ส.ค. 63
อ. 1 ก.ย. 63
พฤ. 27 – ศ. 28 ส.ค. 63
พ. 2 ก.ย. 63
จ. 31 ส.ค. 63
พ. 2 ก.ย. 63
อ. 1 ก.ย. 63
พ. 2 ก.ย. 63
อ. 1 ก.ย. 63
พ. 2 ก.ย. 63
อ. 1 ก.ย. 63
พ. 2 ก.ย. 63
อ. 1 ก.ย. 63
พฤ. 3 – 4 ก.ย. 63
พ. 2 ก.ย. 63
จ. 7 – ศ. 11 ก.ย. 63
อ. 8 ก.ย. 63/สนอรำยงำนตอ กมธ.
จ. 14 ก.ย. 63
ศ. 18 ก.ย. 63
จ. 21 ก.ย. 63

*** (22) ฉพำะกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน ทีไดำนินกำรตำมหนังสือ ดวนทีไสุด
ทีไ มท 0810.8/ว7857 ลว. 27 ธ.ค. 62 ละ อปท. รูปบบพิศษ (กทม. ละมืองพัทยำ)
**** (27) ฉพำะ 1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง 2. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันละ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ 3. สำนักงำนผูຌตรวจกำรผนดิน ละ 4. สำนักงำนอัยกำร
สูงสุด

อกสารตอทຌายหมายหตุ
ลาดับที่ 17 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ละนวัตกรรม (100 หนวย 1 กองทุน) วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
- ฿หຌขຌำชีๅจงกับคณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำควำมชืไอมยงงบประมำณกับผนมบทภำย฿ตຌยทุ ธศำสตร์ชำติ
ฉพำะหนวยงำน ดังตอเปนีๅ
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรม
มหำวิทยำลัยของรัฐ (ในระบบ)
2. มหำวิทยำลัยนรศวร
3. มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
4. สถำบันวิทยำลัยชุมชน
5. มหำวิทยำลัยรำมคำหง
6. มหำวิทยำลัยสุขทัยธรรมำธิรำช
7. สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
มหำวิทยำลัย฿นกำกับของรัฐ (นอกระบบ) ฿นสวนภูมภิ ำค
8. มหำวิทยำลัยทคนลยีสุรนำรี
9. มหำวิทยำลัยบูรพำ
10. มหำวิทยำลัยชียง฿หม
11. มหำวิทยำลัยขอนกน
12. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัย฿นกำกับของรัฐ (นอกระบบ) ฿นสวนกลำง
13. มหำวิทยำลัยทคนลยีพระจอมกลຌำธนบุรี
14. มหำวิทยำลัยมหิดล
15. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
16. สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคุณทหำรลำดกระบัง
17. มหำวิทยำลัยกษตรศำสตร์
18. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
19. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรกษม
20. มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
21. มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ
22. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
23. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

24. สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ
25. สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมวิทยำศำสตร์วิจัยละ
นวัตกรรม
กองทุนละงินทุนหมุนวียน
- กองทุนสงสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
26. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
27. สำนักงำนกำรวิจัยหงชำติ
28. สำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ
29. สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ
30. สำนักงำนสภำนยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรมหงชำติ
องค์กำรมหำชน
31. ศูนย์ควำมป็นลิศดຌำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน)
32. สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ (องค์กำรมหำชน)
33. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ (องค์กำรมหำชน)
34. สถำบันวิจัยสงซินครตรอน (องค์กำรมหำชน)
35. สถำบันสำรสนทศทรัพยำกรนๅำ (องค์กำรมหำชน)
36. สำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ (องค์กำรมหำชน)
37. สำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ
(องค์กำรมหำชน)
รัฐวิสำหกิจ
38. สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย
39. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์หงชำติ

นวทางการตรียมความพรຌอม
รืไอง อกสารประกอบการชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาความชืไอมยงงบประมาณกับผนมบท
ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ
฿นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐
วุฒิสภา

-๎-

นวทางการชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความชืไอมยงงบประมาณ
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
รายจา ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ของหน ว ยรั บ งบประมาณ฿นสั ง กั ด กระทรวง ฿ชຌ  วลา
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) จานวนผูຌชีๅจง : ฿หຌตละหนวยมีผูຌชีๅจงละผูຌสนับสนุนขຌอมูลเดຌ เมกิน ํ๑ คน
(เมนับรวม ป.ย.ป. กระทรวง) ขຌาชีๅจงหนวยงานละ ๏ คน ทัๅงนีๅ สามารถ฿ชຌบัต รผูຌชีๅจงดียวกัน
กับ การขຌ าชีๅ จงคณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญพิจ ารณาศึกษารา งพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ วุฒิสภา
(๒) ฿หຌผูຌชีๅจงขຌาชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.)
หมายเลข ๔ํ์ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ตามกรอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
วຌนตจะมีการปลีไยนปลงปຓนอยางอืไน สาหรับหຌองรับรองผูຌชีๅจง คณะอนุกรรมาธิการตรียมรองรับเวຌ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
๎. หัวหนຌาสวนราชการทีไ ขຌาชีๅจง
(ํ) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง
(๎) ระดับกรม : อธิบดีหรือทียบทา
(๏) ระดับหนวยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ละอืไน โ : ผูຌบริหารสูงสุด
฿นกรณีทีไมีหตุสุดวิสัยซึไงผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการชีๅจงตอคณะอนุกรรมาธิการ เมสามารถ
มาชีๅจงเดຌ ขอ฿หຌทาหนังสือขออนุญาตตอประธานคณะอนุกรรมาธิการ

-๏๏. อกสารขຌอมูลทีไนาสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ
อกสารทีไนาสนอตอคณะอนุกรรมาธิการ (พรຌอม CD บันทึกขຌอมูลปຓนเฟล์ Word ละ
PDF จานวน ๎ ผน ละจัดทา QR code ละสารบัญอกสาร) ฿หຌ ทุกหนวยงานจัดทารายการสรุป
สารบั ญ ตามล าดั บ รายชืไ อ อกสารละตรวจสอบ฿หຌ มี ขຌ อ มู ล ทีไ ค รบถຌ ว นสมบู ร ณ์  ละถู ก ตຌ อ ง
ตามรายการตอเปนีๅ (฿หຌทุกหนวยงาน รวมถึงหนวยงานทีไเมเดຌขຌาชีๅจง จัดทาป็นอกสารนาสง
จานวน ๏๑ ชุด) ดังนีๅ
(ํ) รายนามผูຌชีๅจง
(๎) ความชืไ อ มยงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ผนม บ ทภาย฿ตຌ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ผนย อ ย
กับงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ระดับกระทรวง (อกสารหมายลข ํ)
(๏) ความชืไ อ มยงของงบประมาณ฿นผนงานพืๅ น ฐาน ผนงานยุ ท ธศาสตร์ ละ
ผนงานบูรณาการ ทีไสวนราชการเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ดย฿หຌระบุป้าหมาย
การดานิ น การละตั วชีๅวั ด ทียบกับ ผนม บทภาย฿ตຌยุ ทธศาสตร์ ชาติ ละผนย อยภาย฿ตຌ มบ ท
ละนวทาง฿นการพัฒนา ตามตารางความชืไอมยง สว.์์๎-อ (อกสารหมายลข ๎)
(๐) ความชืไอมยงของผนการปฏิรูปประทศ ประดในการปฏิรูปประทศ ละประดในยอย
กับงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ระดับกระทรวง (อกสารหมายลข ๏)
(๑) รายละอี ยดงบประมาณภาย฿ตຌผนงาน/ครงการ ของสว นราชการทีไปຓ นการ
ดานินการ฿นผนการปฏิรูปประทศ (ระบุดຌาน ประดในปฏิรูป ละประดในปฏิรูปยอย) (อกสาร
หมายลข ๐)
(๒) การจัดสงอกสาร : ฿หຌทุกหนวยงานจัดสงอกสารเดຌทีไ
- หຌองรับอกสาร (สว.) ชัๅน ๐ อาคารรัฐสภา (กียกกาย)
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ วุฒิสภา รัฐสภากียกกาย (ฝัດงวุฒิสภา) ลขทีไ ํํํํ ถนนสามสน
ขวงนครชัยศรี ขตดุสิต กทม. ํ์๏์์
๐. การนาสนอขຌอมูล (Presentation) ตามหัวขຌอ ดังนีๅ
(ํ) ความชืไ อ มยงของงบประมาณ฿นผนงานพืๅ น ฐาน ผนงานยุ ท ธศาสตร์ ละ
ผนงานบูรณาการ ทีไสวนราชการเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ดย฿หຌระบุป้าหมาย
การดานิ น การละตั วชีๅวั ด ทียบกับ ผนม บทภาย฿ตຌยุ ทธศาสตร์ ชาติ ละผนย อยภาย฿ตຌ  มบ ท
ละนวทาง฿นการพัฒนา
(๎) รายละอียดงบประมาณภาย฿ตຌผนงาน/ครงการ ของสวนราชการทีไปຓนการ
ดานินการ฿นผนการปฏิรูปประทศ (ระบุดຌาน ประดในปฏิรูป ละประดในปฏิรูปยอย)
*******************************************

