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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

 รัฐสภาทำหน้าที่ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบไปด้วย
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการตรากฎหมาย การกำกับดูแล
และตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้รัฐบาล
สามารถใช้จ่ายเงินในการจัดบริการสาธารณะและดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ อันเป็นภารกิจตามกฎหมายของรัฐบาล 
นอกจากนี้ รัฐสภายังทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล ภายใต้
กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ โดยมีกลไกการทำงานของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เสนอต่อฝ่าย
นิติบัญญัติหรือการตั้งกระทู้ญัตติสอบถามฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 

 กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน (Budget Process) หรือวิธีการงบประมาณ (Budget Procedure) 
หมายถึงกระบวนการที่เป็นลำดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกำหนดแผนความต้องการในการจัดทำ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา การจัดทํากรอบวงเงิน    
ในระดับมหภาค เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ แหล่งที่มาของรายได้ รายได้ของรัฐบาลประจําปี 
แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงขั้นที่ฝ่ ายบริหาร 
(รัฐบาล) แถลงรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) เพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและ
ตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศเป็นกฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหาร  และติดตามประเมินผลงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

การงบประมาณจะต้องมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  และมีหน่วยงานหลายหน่วยต้องดําเนินการ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงทุกฝ่าย โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทําและนําเสนอฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติแล้วทุกฝ่ายนำไปดำเนินการ โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ได้พิจารณา
อนุมัต ิเพ่ือให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถประกาศใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพื ่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ขั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และบุคลากรภายใน ปส. ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในแต่ละกระบวนงาน ได้รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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 3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และบุคลากรภายใน ปส. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขั ้นการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถเริ่มการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และบุคลากรภายใน ปส. ทราบและเข้าใจการจัดทำ
รายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เมื่อมี
การโยกย้ายตำแหน่งงาน 

3. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และบุคลากรภายใน ปส. สามารถนำแนวทางคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ  

4. ขอบเขตคู่มือ 

 เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขั้นการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และขั้นตอนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กำหนดให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี เพ่ือให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความ
ตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
(๓) กำกับดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 
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(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลความ
ปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

(๖) ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 

 

ภาพที่ 1  โครงสร้างสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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2. ภาระหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   

 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   

 1. พัฒนา จัดทำ และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแปลง
นโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการและคำของบประมาณประจำปี สำหรับแผนงาน และโครงการของสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ 

3. ติดตาม และประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 
และการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตลอดจนศึกษาผลกระทบ และ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค 

4. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้งกล่าวข้างต้น กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ได้เลือกการจัดทำ
แผนปฏิบัติการและคำของบประมาณประจำปี สำหรับแผนงาน และโครงการของสำนั กงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงาน   
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บทที่ 2 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
การจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

1. การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร 

ตารางที่ 1 ตารางขั้นตอนเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1 .  ผู้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ช ี ้ แ จ ง ต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ 

 หัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด้วยตนเอง 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาชี้แจงได้ ให้ทำหนังสือ
ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
 ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญของบางส่วนราชการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ อาจจะมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการฯ มาชี้แจง (เป็น
รายกรณี) 

2 .  ก า ร น ำ เ ส น อ ข ้ อ มู ล ภ า พ ร ว ม 
(Presentation ด้วย PowerPoint) 

 ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 1. สรุปสาระสำคัญของงบประมาณ
รายจ่ายภายใน 3 นาที โดยอาจใช้สื่อคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเตรียมไว้เพ่ือประกอบการชี้แจง
ได้ ควรประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น  
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
และโครงสร้างของหน่วยงาน 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
2.3 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จำแนกระดับผลผลิต/
โครงการ 
2.4 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ที่สำคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3. เอกสารที ่นำเสนอคณะ กรรมาธิการ 
(พร้อม CD บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF 
และจัดทำ QR code และสารบัญเอกสาร) 

 การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลของหน่วยงานให้จัดทำรายการ
สรุปสารบัญตามลำดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถุกต้องตามมติคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
3.1 รายนามผู้ชี ้แจงระดับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น และคณะ (เอกสาร) 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
และโครงสร้างของหน่วยงาน (เอกสาร) 
3.3 งบประมาณภาพรวม (เอกสาร) 
3.4 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (เอกสาร) 
3.5 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จำแนกระดับผลผลิต/
โครงการ (เอกสาร) 
3.6 รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ 
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
(เอกสาร) 
3.7 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ (เอกสาร) 
3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฟอร์ม ก.1) 
      2) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฟอร์ม ก.2)  
      3) รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฟอร์ม ก.3) 
      4) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2563 จำแนกตามงบรายจ ่ าย  (ข ้อม ูลจากระบบ
ฐานข ้ อม ู ลกลาง  blue - book ท ุกแผนงาน ) ( เ อกสาร
งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย) 
      5) โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ถ้ามี) ไม่รวมเงินกู้ ตาม พรก./พรบ. เฉพาะกิจ ให้จัดทำ
ข ้อม ูลแหล ่งท ี ่มาของเง ินกู้  ระยะเวลาการดำเน ินงาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและ
แผนการดำเนินงานจำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ (ถ้ามี) 
(ฟอร์ม ก.4) 
      6) เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ถ้ามี) (ฟอร์ม ก.5) 
3.9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฟอร์ม ก.6) 
3.10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฟอร์ม ก.7) 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
      ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ปีดังกล่าวข้างต้น 
แบ่งประเภท ดังนี้  
      - ยุบเลิกรายการเดิมเพ่ือไปเพิ่มรายการใหม่  
      - รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะค่าครุภัณฑ์
ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  
      - เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม  
3.11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ฟอร์ม ก.8) 
3.12. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้แสดงรายละเอียด รายการค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
เหตุผลความจำเป็น (ฟอร์ม ก.9) 
3.13. ค ่าใช ้จ ่ ายในการจ ้างท ี ่ปร ึกษาชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฟอร์ม ก.10) 
       ให้ระบุอัตราการจ้าง จำนวนที ่ปร ึกษา งบประมาณ 
รายละเอียด รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการจ้าง โดยจำแนก
ตาม งาน/โครงการ และงบรายจ่าย  
3.14. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 โดยจำแนกเป็น
หลักสูตร จำนวนครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม 
ค่าใช ้จ ่ายและผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ  โดยจำแนกเป็น งาน/
โครงการ และงบรายจ่าย (ฟอร์ม ก.11) 
3.15. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้แสดงรายละเอียด รวมทั้งเหตุผลความจำเป็น 
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ฟอร์ม ก.12) 
3.16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
และค ่ า ใ ช ้ จ่ า ย ในการ เจ รจา  และประช ุ มนานาชาติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แสดงรายละเอียด ครั้ง/รุ่น คน 
วัน อัตราค่าใช้จ่าย ประเภทการประชุม ประเทศ รวมทั้งเหตุผล
ความจำเป็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ฟอร์ม ก.13) 
3.17.ร าย ง านผลการดำ เน ิ น ง านตามข ้ อส ั ง เ กตของ
คณะกรรมาธ ิการว ิสาม ัญพิจารณาร ่างพระราชบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 
(เอกสาร) 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
4. การจัดทำเอกสารและกำหนดเวลาการ
ส่งเอกสาร 

4.1 จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม ขนาดกระดาษ A4 และใช้แบบ
อักษรไทยสารบรรณ (Thai Sarabun SPK) ขนาดแบบอักษรไม่
ต่ำกว่า 16 พอยท์ (16 Point)  
4.2 จัดทำเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำเป็นเอกสาร
พร้อม CD และบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์  PDF และจัดทำ QR 
code ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5*1.5 ซม. เพ่ือจะได้นำไปรวบรวม
ไว้ในระบบ e - Book และนำ file บันทึกเข้า server ของสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สามารถศึกษา
ข้อมูลได้จากระบบ Intranet  
4.3 กำหนดเวลาการส่งเอกสาร ............................ (ยกเว้น
กระทรวง การคลังและกระทรวงพาณิชย์ (ส่งก่อน 2 วัน) 
จำนวน 80 ชุด  

5. การนำเสนอข้อมูล 5.1 จัดทำ Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้
แบบอ ักษรไทยสารบรรณ  (TH Sarabun PSK) และเป็ น
โปรแกรม PowerPoint ที่ม ีversion ไม่ต่ำกว่า 2013  
5.2 รูปแบบและวิธีการนำเสนอควรมีความกระชับชัดเจน โดย
ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยรับงบประมาณเห็นสมควร  

6. การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกลาง ระดับหัวหน้าหรือผู้ที่
ได ้ร ับมอบหมาย  ได ้แก่ สำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นดิน 
สำน ักงานสภาพัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาติ  
กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วม
ประช ุมเพ ื ่ อสน ับสน ุนข ้อม ูลและตอบข ้อซ ักถามของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 

7. ต ั ว อย ่ า ง ร ู ป เ ล ่ ม เ อกส า รพร ้ อ ม
แบบฟอร์มคำชี้แจงต่อคณะ กรรมาธิการ
วิสามัญฯ 

หน่วยรับงบประมาณ สามารถเรียกดูข้อมูลตัวอย่างรูปเล่ม
เอกสารพร้อมแบบฟอร์มคำชี้แจงได้ที่เว็บไชต์สำนักงบประมาณ 
www.bb.go.th  
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2. การจัดทำเอกสารประกอบการชี ้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธ ิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาร ่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... วุฒิสภา 

ตารางที่ 2 ตารางขั้นตอนเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... วุฒิสภา 

ขั้นตอน รายละเอียด 
๑. การชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการ พิจารณา
แนวทาง ดังนี้ 

ผู้แทนกระทรวงชี้แจงภาพรวมของกระทรวงและทุก
กรมในกระทรวง ใช้เวลาประมาณ ๓๐ – ๔๕ นาที 
รวมทั้งแผนงานบูรณาการที่กระทรวงหรือกรมเป็น
เจ้าภาพหลัก 

๒. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าชี้แจง ระดับกรม : อธิบดีหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : การเข้าชี้แจงให้เข้าเฉพาะหัวหน้าส่วน
ราชการ จำนวน ๑ ท่าน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ 
ท่าน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการ
ชี ้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่สามารถมา
ชี ้แจงได้ ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๓. เอกสารข้อมูลที ่นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

เอกสารที ่นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการว ิสามัญ
(พร้อม CD บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Word และ PDF 
และจัดทำ QR code และสารบัญเอกสาร) ให้จัดทำ
รายการสรุปสารบัญตามลำดับรายชื่อเอกสารและ
ตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
ตามมติคณะกรรมาธ ิการว ิสามัญ  ตามรายการ
ต่อไปนี้ (เอกสารให้จัดส่ง จำนวน ๖๐ ชุด และ CD 
บันทึกข้อมูล จำนวน ๕ แผ่น)  
(๑) รายนามผู้ชี้แจง  
(๒) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน  
(๓ ) กระทรวงและหน ่วยงานระด ับกรมจ ัดทำ
งบประมาณภาพรวมที ่ได ้ร ับจัดสรรในภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปรียบเทียบวงเงิน
กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกเป็น งบบุคลากร 
(งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื ่น) 
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
บูรณาการ  
(๔) สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 
พ .ศ . ๒๕๖๒  และสร ุปป ัญหา  อ ุปสรรคในการ
ดำเนินงานและแนวทางแก้ไข  
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ขั้นตอน รายละเอียด 
(๕) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
(๖ ) แผนการดำเน ินงานในป ีงบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๖๓ ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
(๗) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดทำความ
เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ กับย ุทธศาสตร ์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ แผนแม่บท) แผนการปฏิรูป
ประเทศ (๑๑ ด้าน รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรม 
และด้านการศึกษา) ยุทธศาสตร์การจัดสรร และ
แผนปฏิบัติราชการ (ระบุวงเงินงบประมาณ)  
(๘) แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผน
แม่บทในการปฏิรูป ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่
ได้มีการเสนอขอตั ้งงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และกรณีที่เสนอขอตั้งงบประมาณ แต่
ไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับจัดสรรบางส่วน ให้ระบุ
ผลกระทบต่อการดำเนินการ ตามแผนแม่บทฯ และ
การแก้ไขปัญหาของส่วนราชการ  
*** หมายเหตุ  : ๑ ) การจ ัดทำ เอกสารระดับ
แผนงานบูรณาการ ให้หน่วยงาน ในแผนจัดส่งข้อมูล
ไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  และให้หน่วยงาน
เจ ้าภาพหล ักจ ัดทำเป ็นร ูปเล ่มส ่งมาย ัง คณะ 
กรรมาธิการ  
๒) การจัดทำเอกสารระดับกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัด
ภายใต้กลุ ่มจังหวัดจัดส่งข้อมูลไปยังหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัด และให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดทำเป็นรูปเล่ม
ส่งมายังคณะกรรมาธิการ *** 

๔. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) ดำเนินการตามหัวข้อ ดังนี้  
(๑) วิสัยทัศน์ โครงสร้างหน่วยงาน และพันธกิจ
ภาพรวมของกระทรวง  
(๒) สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 
พ .ศ . ๒๕๖๒  และสร ุปป ัญหา  อ ุปสรรคในการ
ดำเนินงานและแนวทางแก้ไข  
(๓ ) แผนและผลการ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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ขั้นตอน รายละเอียด 
(๔ ) แผนการดำเน ินงานในป ีงบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๖๓ ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
(๕) แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผน
แม่บทในการปฏิรูป ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่
ได้มีการเสนอขอตั ้งงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่ได้รับจัดสรรให้ระบุปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
(๖) งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ถูกปรับ
ลดหร ื อต ั ด ออก  ใ นช ั ้ น ก า รพ ิ จ า รณ า ข อ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
การถูกปรับลดงบประมาณ 

๕. แนวทางการพิจารณาศึกษางบประมาณของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๑) จำนวนวันใน ๑ สัปดาห์ และห้วงเวลาในแต่
ละวัน  
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญสัปดาห์ละ ๓ วัน 
โดยประชุมทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ  
- ภาคเช้า เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
- ภาคบ่าย เริ ่มประชุม ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
*** หมายเหตุ : ว ันจ ันทร ์และว ันอังคารมีการ
ประชุมวุฒิสภา 
(๒) กำหนดลำดับของส่วนราชการ  
ให้ผู้แทนกระทรวงชี้แจงภาพรวมของกระทรวงและ
ทุกกรมในกระทรวงรวมทั ้งแผนงานบูรณาการที่
กระทรวงหรือกรมเป็นเจ้าภาพหลัก และรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนที่
ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะเข้าพิจารณาพร้อมกับ ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงนั้น ๆ 
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3. การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... เสนอต่อคณะอนุ
กรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบ
รายจ่ายอ่ืน และทุนหมุนเวียน 

ตารางที่ 3 ตารางขั้นตอนเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าชี้แจง ระดับกรม : อธิบดีหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : การเข้าชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบ
ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่สามารถ
มาชี้แจงได้ ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

2. เอกสารข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 

เอกสารที่นำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ขอให้ใส่เลขหน้ากำกับ
เอกสารประกอบการชี้แจง พร้อมติด Index  ตาม
รายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบ (แบบฟอร์มสรุปวงเงิน
งบประมาณฯ ถึง แบบฟอร์มที่ 14.2 รายละเอียด
งบประมาณรายการงบรายจ่ายอื ่น(ที ่ เหลือจาก
รายการ 1-7) ตามรายการต่อไปนี้  
(1) สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา (ใบสรุปวงเงิน-1)  
(2) สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา (ใบสรุปวงเงิน-2) 
(3) สารบัญ 
(4) รายนามผู้ชี้แจง 
(5) สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น จำแนกตาม แผนงาน
บุคลากร แผนงานพื ้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการ 
(6) สรุปค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(7) สรุปค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม
แผนงาน 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
(8) สรุปค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำแนกตามแผนงาน 
(9) สร ุปค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและ
ประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำแนกตามแผนงาน 
(10) สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม
แผนงาน 
(11) สรุปค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(12) สรุปค่าเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำแนกตามแผนงาน 
(13) สรุปข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(14) สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(15) สร ุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบ
ดำเนินงาน (ที ่เหลือจากรายการ 1-7)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(16) สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงิน
อุดหนุน (ที ่ เหลือจากรายการ 1-7)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(17) สร ุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบ
รายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากรายการ 1-7)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน 
(โดยจ ัดส ่งเอกสารให ้คณะอน ุกรรมาธ ิการฯ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเข้าประชุม 
จำนวน 30 ชุด) 

3. แนวทางการพิจารณาศึกษางบประมาณของคณะ
อนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 

ให้ผู ้แทนกรมและผู ้ปฏิบัติงาน เข้าชี ้แจงฯ ตาม
กำหนดลำดับของส่วนราชการ  
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4. การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอก
งบประมาณฯ  

ตารางที่ 4 ตารางขั้นตอนเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณฯ  

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าชี้แจง ระดับกรม : อธิบดีหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : การเข้าชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบ
ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่สามารถ
มาชี้แจงได้ ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

2. เอกสารข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณฯ 

เอกสารที่นำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ขอให้ใส่เลขหน้ากำกับ
เอกสารประกอบการชี้แจง พร้อมติด Index  ตาม
รายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบ ตามรายการต่อไปนี้  
(1) รายนามผู้ชี้แจง  
(2) เอกสารประกอบคำชี ้แจงเสนอต่อคณะอนุ
กรรมาธิการวิสามัญฯ  
- 2.1 ข้อ 4 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญใน
ป ี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 และสร ุปป ัญหา 
อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข  
- 2.2 ข้อ 5 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ . 2561 – 
2562 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ  
- 2.3 ข้อ 9 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
-  2.4 ข ้ อ  10 ส ร ุ ป ข ้ อม ู ล แส ด งก า ร โ อน
เปล ี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- 2.5 ข้อ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการ
ใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566  
(3) สรุปภาพรวมการนำเสนอแผนงานพื้นฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ  
- 3.1 สรุปภาพรวมตามแผนงาน  
- 3.2 สรุปวงเงินปรับลด คณะอนุกรรมาธิการ
คร ุภ ัณฑ์ ที ่ด ิน สิ ่งก ่อสร ้าง และร ัฐว ิสาหกิจ 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 (แผนงาน
พ้ืนฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์)  
- 3.3 สรุปวงเงินปรับลด คณะอนุกรรมาธิการ
คร ุภ ัณฑ์ ที ่ด ิน สิ ่งก ่อสร ้าง และร ัฐว ิสาหกิจ 
ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 (แผนงาน
บูรณาการ)  
4. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงรายละเอียด  
- 4.1 แบบสรุปมิติค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์  
        4.1.1 แบบครุภัณฑ์ปีเดียว  
        4.1.2 แบบครุภัณฑ์ผูกพัน  
- 4.2 แบบสรุปมิติค่าใช้จ่ายด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
        4.2.1 แบบสิ่งก่อสร้างปีเดียว  
        4.2.2 แบบสิ่งก่อสร้างผูกพัน  
(โดยจัดส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมาธิการฯ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเข้าประชุม 
จำนวน 30 ชุด) 

 

3. แนวทางการพิจารณาศึกษางบประมาณของคณะ
อนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 

ให้ผู ้แทนกรมและผู ้ปฏิบัติงาน เข้าชี ้แจงฯ ตาม
กำหนดลำดับของส่วนราชการ  
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของรัฐสภา 

1. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของรัฐสภา  

รัฐสภาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบไปด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการตรากฎหมาย การกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทีฝ่่ายบริหารเสนอ เพ่ือให้รัฐบาลสามารถ
ใช้จ่ายเงินในการจัดบริการสาธารณะและดำเนินกิจกรรมอื ่น ๆ อันเป็นภารกิจตามกฎหมายของรัฐบาล 
นอกจากนี้รัฐสภายังทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล ภายใต้
กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ โดยมีกลไกการทำงานของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เสนอต่อฝ่าย
นิติบัญญัตหิรือการตั้งกระทู้ญัตติสอบถามฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 

ในการจ่ายเงินแผ่นดินนั ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้ต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที ่เกี ่ยวกับงบประมาณแผ่นดินและการเงินการคลัง อาทิ พระราชบัญญัติวิธ ีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2491 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น โดยงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
จะต้องทำเป็นพระราชบัญญัติ และดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของทั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติใดก็ตาม 
ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และเมื่อสภาผู ้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปยังวุฒิสภา จากนั้นเมื่อวุฒิสภาพิจารณา
และลงมติว่าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแล้ว หลังจากนั ้นนายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติขึ ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

ข้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 116 กำหนดให้การพิจารณาร ่าง
พระราชบัญญัติให้กระทำเป็นสามวาระตามลำดับ โดยขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียงลำดับวาระการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 ตารางขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 

วาระการพิจารณา องค์คณะพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
วาระท่ี 1  
การพิจารณา 
รับหลักการแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติ 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

1. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น (ข้อ 117 วรรคหนึ่ง) 
2. สภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ
ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภา   
มีมต ิ(ข้อ 117 วรรคสอง) 
3. ในกรณีท ี ่สภาลงมติในวาระท ี ่หน ึ ่ งไม ่ร ับหลักการแห ่งร ่าง
พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป (ข้อ 134) 

วาระท่ี 2  
(1) การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการ 
 

คณะกรรมาธิการที่
สภาผู้แทนราษฎร
ต้ังขึ้นมาเพ่ือ
พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ 
 

1. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติ
ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) ดอกเบี้ยเงินกู ้(๓) เงิน
ที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 144 วรรคหนึ่ง) 
2. การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผล
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ มีส่วน 
ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำ
มิได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 144 วรรคสอง) 
3. การแปรญัตติต้องแปรเป็นรายมาตรา และการแปรญัตติเพ่ิมมาตรา
ขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้น (ข้อ 125 วรรคสองและสาม) 

 (2) การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

1. เมื ่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว     
ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั ้น โดยแสดงร่างเดิมและการแก้ไข
เพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภา รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง
ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง และถ้ามีการ
แปรญัตติมติของคณะกรรมาธิการเกี ่ยวด้วยคำแปรญัตตินั ้นเป็น
ประการใด หรือมีการสงวนคำแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือมีการ
สงวนความเห็นของกรรมาธิการ และในกรณีที่คณะกรรมาธิการมีการ
รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากร่าง
พระราชบัญญัติ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย (ข้อ 127 วรรคหนึ่ง) 
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วาระการพิจารณา องค์คณะพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
2. ในกรณีที่คณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาล 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรทราบ
หรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั ้นไว้ในรายงานของ
คณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา (ข้อ 127 วรรคสอง 
และข้อ 105) 
3. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที ่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณา
เรียงตามลำดับมาตราและให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำหรือ
ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้แปรญัตติที่มีการสงวนคำแปร
ญัตติ หรือกรรมาธิการที่มีการสงวนความเห็นไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลง
มติเป็นอย่างอ่ืน (ข้อ 131 วรรค 1) 
4. เมื่อได้พิจารณาตามข้อ 3 จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่าง
เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอ
แก้ไขเพิ ่มเติมถ้อยคำได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ ่มเติมเนื ้อความใดไม่ได้ 
นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ (ข้อ 132) 

วาระท่ี 3  
การให้ความ
เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติ 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

1. สภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระที่สามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
โดยไม่มีการอภิปราย (ข้อ 133) 
2. ในกรณ ีท ี ่ สภาลงมต ิลงมต ิ ในวาระท ี ่ สามไม ่ เห ็นชอบร ่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป (ข้อ 134) 
3. ในกรณีท ี ่สภามีมต ิในวาระที ่สามเห ็นชอบ ให ้ประธานสภา
ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั ้นต่อไปยังวุฒิสภา (ข้อ 136 
วรรคหนึ่ง) 
4. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภา
ผู ้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั ้นไม่แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับ  
ร่างพระราชบัญญัตินั ้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว     
ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
143 วรรคหนึ่งและสอง) 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ / 19 

 

 ภายหลังจากการพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร จะมี
การพิจารณาศึกษาร ่างพระราชบัญญัติ ของว ุฒ ิสภาควบคู่ ไปพร ้อมก ันก ับสภาผ ู ้แทนราษฎร โดย
คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. 2562 ข้อ 138 ที ่กำหนดว่า “เมื ่อสภาผู ้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่ างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม หรือร ่า ง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนตามที่
ที่ประชุมวุฒิสภากำหนด เพ่ือพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว” 

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว 
และได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินั้นจะส่งต่อไปยังวุฒิสภา เพ่ือดำเนินการพิจารณาในลำดับถัดไป ทั้งนี้ 
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 118 กำหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้กระทำเป็น
สามวาระตามลำดับ โดยขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
วุฒิสภา ซึ่งเรียงลำดับวาระการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 ตารางขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของวุฒิสภา 

วาระการพิจารณา องค์คณะพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
วาระท่ี 1  
การพิจารณารับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น
ไว้พิจารณา 

วุฒิสภา 
 

1. วุฒิสภาพิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั ้นไว้
พิจารณา หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร (ข้อ 120) 
2. ในกรณีที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง รับร่างพระราชบัญญัติไว้
พิจารณา ให้วุฒิสภาพิจารณาในลำดับต่อไปเป็นวาระท่ีสอง (ข้อ 122) 

วาระท่ี 2  
(1) การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการ 
 

คณะกรรมาธิการที่
วุฒิสภาต้ังขึ้นมา
เพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ 
 

1. เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจากสภาผู ้แทนราษฎร ให ้ประธานว ุฒิสภาส ่งร ่าง
พระราชบัญญัตินั ้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญตามที่ที ่ประชุม
วุฒิสภาตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการ
ด่วน และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นต่อ
ประธานวุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่ว ันที ่ได้ร ับร ่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว การพิจารณาในขั้นคณะกรรมาธิการนี้ไม่มี
การแปรญัตติ (ข้อ 139 วรรคหนึ่ง) 

 (2) การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว 

วุฒิสภา 
 

1. เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการ
ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาตั้งขึ้น ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
เป็นเรื่องด่วน และให้วุฒิสภาพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิก
จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมมิได้ (ข้อ 139 วรรคสอง สาม และสี่) 

วาระท่ี 3  วุฒิสภา 
 

1. ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภา
ผู้แทนราษฎรโดยไม่มีการอภิปราย (ข้อ 132) 
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วาระการพิจารณา องค์คณะพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
การให้ความ
เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติ 

2. ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที    
ถ้าสภาผู ้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที ่ผ่านการพิจารณาจากสภา
ผู้แทนราษฎร หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 137, 
138 และ 143) 
3. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้
ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึง
วุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และ
ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 143 วรรคสามและสี่) 

 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 144 วรรคสองกำหนดว่า “ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ว ุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที ่ม ีผลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้” 

รัฐธรรมนูญได้กำหนดกลไกการตรวจสอบ และบทลงโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง      
ดังมาตรา 144 วรรคสามท่ีกำหนดว่า “ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่    
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระทำ
การดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระทำการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี เป็น
ผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการ หรือรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรี พ้น
จากตำแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรี
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ที่พ้นจากตำแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระทำการดังกล่าว
ต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย” 

นอกจากหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามมาตรา 144 แล้ว ยังมีกลไกในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังมาตรา 148    
ที่กำหนดว่า  

“ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตรยิ์
ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ 

(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั ้งหมดเท่าที ่มีอยู่ของทั ้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว           
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไม่ชักช้า 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย 
และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันตกไป 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณี
ตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๘๑” 

หากไม่มีกรณีที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 148 ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ดังมาตรา ๑๔๕ ที่กำหนดว่า “ร่าง
พระราชบัญญัติที ่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว”  

ท้ายที่สุด เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา และได้ผ่านการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 144 และ 148 แล้ว ให้ดำเนินการ
ต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 81 ที่กำหนดว่า  

“ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดย
คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 
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ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้” 
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 ภาพที่ 2 กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี                      
ของสภาผู้แทนราษฎร 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตารางที่ 7 ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ลำดับ 
 

ขั้นตอนดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก่อนการประชุม 
 

1. การปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามวงเงินที่ได้รับปรับลดจาก
สำนักงบประมาณ (ทุกงบรายจ่าย) 

กนผ. 
 

 1.1 ประสานแจ้งเจ้าของโครงการเพ่ือรับทราบวงเงินที่ถูกปรับลด 
และจัดส่งไฟล์ข้อมูลคำของบประมาณ (ไฟล์คำของบประมาณ+     
2 page) ส่งกลับให้เจ้าของโครงการปรับรายละเอียดตัวคูณตาม
กิจกรรมให้เป็นไปตามวงเง ินที ่ถ ูกปรับลดโดยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที ่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ให้จัดส่งกลับ กนผ. 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กนผ./หน่วยงาน
ใน ปส. 

 
 

 

 1.2 ประสานเจ้าของโครงการกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   
งบลงทุนแต่วงเง ินของรายการถูกปรับลด ให้จ ัดทำรายละเอียด
คุณลักษณะ/ ใบเสนอราคา จำนวน 3 บริษัท/ ร่าง TOR ส่งกลับ กนผ. 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กนผ./หน่วยงาน
ใน ปส. 

 
 

 1.3 เจ้าหน้าที่ กนผ. ตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณและข้อมูล
ประกอบเกี่ยวกับรายการครุภัณฑ์ของโครงการที่ถูกปรับลด จาก
เจ้าของโครงการที่ส่งกลับ กนผ. ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

กนผ. 

 2. รวบรวมประเด็นถาม-ตอบประจำปี .... ที่ผ่านมา เพื่อทบทวน
และจัดส่งกลับให้หน่วยงานใน ปส. ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับประเด็น
ถาม-ตอบ และให้จัดส่งให้ กนผ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือ 
กนผ. จะได้จัดทำประเด็นถาม-ตอบประจำปี .... ให้เป็นปัจจุบัน 
สำหรับใช้ในการเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 

กนผ./หน่วยงาน
ใน ปส. 

 

 3. จัดทำรายละเอียดตัวคูณงบดำเนินงานนอกเหนือจากรายการที่ 
1 – 7 โดยประสานขอรายละเอียดตัวคูณงบดำเนินงานพ้ืนฐานจาก
เจ้าของรายการ เพ่ือนำมาปรับใส่ในฟอร์ม 

กนผ./หน่วยงาน
ใน ปส. 

 4. จัดทำแฟ้มข้อมูลประกอบการชี้แจง เช่น รายการข้อมูลงบลงทุน/ 
รายละเอ ียดโครงการ (2 page)  แผนงานพ ื ้นฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ / จัดทำประเด็นถาม-ตอบประจำปี .... จำนวนอย่างละ 
10 ชุด (โดยให้ ลปส. 1 ชุด+รอง ลปส. 2 ชุด + ผกยผ. 1 ชุด + 
สงป. 4 ชุด + กนผ. 2 ชุด) 

กนผ. 

 5. จัดทำข้อมูลนำเสนอในรูปแบบ power point เพื ่อชี ้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร  

กนผ./หน่วยงาน
ใน ปส. 
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ลำดับ 
 

ขั้นตอนดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 5.1 ประสานขอข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานคลังเกี่ยวกับข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของปีที่ผ่านมา (ณ 30 ก.ย. ....) 
และปีปัจจุบันตามท่ี สงป. กำหนด เพ่ือจัดทำข้อมูลในการนำเสนอ 

กบค. 

 5.2 ประสานขอข้อมูลบุคลากร ปส. จากกองการเจ้าหน้าที่
เพ่ือจัดทำข้อมูลในการนำเสนอ  

กกจ. 

 5.3 ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ปส. หน่วยงานใน ปส. 
 5.4 ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ ปส.  กพร. 
 6. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่างๆ 

ดังนี้   
กนผ./หน่วยงาน

ใน ปส. 
 6.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
 ประสาน กบค. จัดทำข้อมูล 

- ผลการเบิกจ่ายตามฟอร์มแผนและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... จำแนกระดับผลผลิต/
โครงการ 

- รายงานสถานะการเง ิน ทั ้งเง ินรายได้ เง ินสะสม
คงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

- ฟอร์ม ก.8  
- ผลเบิกจ่ายฟอร์ม ก.9 , ฟอร์ม ก.10 , ฟอร์ม ก.12 

และ ฟอร์ม ก.13 
 ประสาน กฝป. จัดทำข้อมูลตามฟอร์ม ก. 12  
 ประสาน กฝป. จัดทำข้อมูลตามฟอร์ม ก. 13 

 
 

กบค. 
 
 

 
 
 
 
 

กฝป. 
กปท. 

 6.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... วุฒิสภา 

กนผ. 

      6.3 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ 
 ประสาน กพด. จัดทำข้อมูล  

- ข้อ (9) สรุปค่าเช่า 
- ข้อ (10) สรุปข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ 

 ประสาน กบค. จัดทำข้อมูล  
- ข้อ (8) สรุปค่าจ้างเหมาบริการ  
- ข้อ (11) ค่าสาธารณูปโภค  
- ข้อ (12) สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบ

ดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-7 ) 

กนผ. 
กพด. 

 
 
 

กบค. 

      6.4 คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอก
งบประมาณฯ 

กนผ. 
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ลำดับ 
 

ขั้นตอนดำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 7. จัดทำหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำงบประมาณ พ.ศ. .... พร้อมจัดส่งตามที่คณะกรรมาธิการ
กำหนด 

กนผ. 

 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าช ี ้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.  .... ขั ้นกรรมาธิการ กับ
หน่วยงานภายใน ปส. วาระท่ี 1 

กนผ.+หน่วยงาน 
ใน ปส. 

 9. ติดตามลำดับตารางการประชุมการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 
แต่ละคณะ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
เตรียมไปชี้แจงที่รัฐสภา 

กนผ. 

ระหว่างการประชุม 
 

วาระท่ี 1 
1. Stand by ฟังอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. .... เพ่ือรับฟังการพิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น ณ รัฐสภาหรือประจำ
หน่วยที่ตั้ง (ตามที่ สป.อว. ประสานแจ้ง)  

 
กนผ. 

 

 2. รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญและการแปรญัตติ 
และประเด็นสาระสำคัญให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ทราบ 

กนผ. 
 

 วาระท่ี 2 
1. Stand by เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. .... แต่ละคณะ (ตามลำดับตารางการประชุม )           
ณ รัฐสภา 

 
กนผ.+หน่วยงาน 

ใน ปส. 

 2. ติดตามระเบียบวาระการประชุมฯ ของแต่ละคณะฯ เพื่อแจ้งให้
ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องทราบในการเตรียมไปชี ้แจง        
ที่รัฐสภา 

กนผ. 
 

 3. รวบรวมประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ แต่ละคณะ กนผ. 
 4. สรุปการพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 

.... เสนอให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติทราบต่อไป 
กนผ. 

 
 วาระท่ี 3 

1. Stand by ติดตามฟังลงมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภา
หรือประจำหน่วยที่ตั้ง (ตามที่ สป.อว. ประสานแจ้ง) เพื่อเข้าสู่วาระ
การพิจารณาของวุฒิสภาในลำดับถัดไป 

 
กนผ. 

 
 

หลังการประชุม 
 

1. สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ แต่ละคณะไว้ เพ่ือ
นำมาปรับปรุงแผนการดำเนินการในปีต่อไป  

กนผ. 
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แจ้งปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามวงเงิน 
ที่ได้รับปรับลดจากสำนักงบประมาณ (ทุกงบรายจ่าย) 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... ขั้นกรรมาธิการ กับหน่วยงานภายใน 

ปส. วาระที่ 1 และติดตามลำดับตารางการประชุมการเข้าช้ีแจงฯ 

 

 

ลำดับ                                             ขั้นตอนก่อนการประชุม 

1 

 

 

2 และ 3  

    

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

  

 

6 

  

 

 

 

 

7 

 

8 และ 9 

 

 

ภาพที่ 3 สรุปขั้นตอนการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

จัดทำเอกสารประกอบการช้ีแจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่างๆ 

โดยประสานขอข้อมลูจากหน่วยงานภายใน ปส. 

 

จัดทำข้อมูลนำเสนอในรูปแบบ power point เพื่อ

ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแ้ทนราษฎร โดย

ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภายใน ปส.  

นำส่งรายละเอียดเอกสารที่ต้องปรบัแก้ไข เช่น ไฟล์คำของบประมาณ+ 
2 page ,รายละเอียดคุณลักษณะ/ ใบเสนอราคา จำนวน 3 บริษัท/ ร่าง TOR 

,ประเด็นถาม-ตอบประจำปี, รายละเอียดตัวคูณงบดำเนินงาน
นอกเหนือจากรายการที่ 1 – 7 

พิจารณา
ความถูกต้อง 

เอกสารไม่ถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

จัดทำแฟ้มข้อมูลประกอบการชี้แจง จำนวนอย่างละ 10 ชุด 
(โดยให้ ลปส. 1 ชุด+รอง ลปส. 2 ชุด + ผกยผ. 1 ชุด + 

สงป. 4 ชุด + กนผ. 2 ชุด) 

 

พิจารณา

ความถูกต้อง 

จัดทำหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำงบประมาณ พ.ศ. ...พร้อมจัดส่งตามที่คณะกรรมาธิการกำหนด 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน 

เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

กนผ. 

กนผ. และหน่วยงานใน ปส. 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. และหน่วยงานใน ปส. 

กนผ. และหน่วยงานใน ปส. 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. และหน่วยงาน 
ใน ปส. 
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วาระที่ 3 Stand by ติดตามฟังลงมติอนุมัติรา่งพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ... ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภาหรือประจำ

หน่วยท่ีตั้ง (ตามที่ สป.อว. ประสานแจ้ง) เพื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาของวุฒิสภา
ในลำดับถัดไป 

 

วาระที ่ 1  Stand by ฟังอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ... ณ รัฐสภาหรือประจำ
หน่วยท่ีตั้ง (ตามที่ สป.อว. ประสานแจ้ง) 

ลำดับ                                             ขั้นตอนระหว่างการประชุม 

 

1 

 

  

2    

 

 

 

 

3  

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

ติดตามระเบียบวาระการประชุมฯ ของแต่ละคณะฯ 
เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องทราบ

ในการเตรยีมไปช้ีแจงที่รัฐสภา 

รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัและการ
แปรญัตติ และประเด็นสาระสำคญัให้เลขาธิการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบ 

รวบรวมประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
แต่ละคณะ 

สรุปการพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
.... เสนอให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบต่อไป 

วาระที่ 2 Stand by เข้าร่วมช้ีแจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ... 
แต่ละคณะ (ตามลำดับตารางการประชุม) ณ รัฐสภา 

 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. และหน่วยงาน 
ใน ปส. 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. 
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สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ แต่ละคณะ
ไวเ้พื่อนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินการในปีต่อไป 

ลำดับ                                             ขั้นตอนหลังการประชุม 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนผ. 
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บทที่ 4 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 จากการปฏิบัต ิงานการชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขั ้นการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.1 ในการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขั้นการพิจารณา
ร ่างพระราชบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หน่วยงานต้องจ ัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์มของ
คณะกรรมาธิการกำหนด ซึ่งในบางครั้งคณะกรรมาธิการส่งแบบแบบฟอร์มมาให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลล้าช้า 
ทำให้การจัดข้อมูลเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ จะต้องรีบดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการ
พิจารณา ดังนั้น การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงฯ อาจมีข้อมูลผิดพลาด หรือดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

1.2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการ
พิจารณา วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งในแต่ละวาระมีการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ อาจทำให้
บุคลากรหรือเจ้าหน้าไม่เข้าใจในขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เมื่อมี
การปฏิบัติงานแทนกันและมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน 

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ 2 
ในระหว่างที่รอการเข้าพิจารณาจะมีการประสานให้ส่วนราชการจัดเตรียมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในการ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมีจำกัด ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลไม่ถูกต้อง เกิดความ
ผิดพลาด  

2. แนวทางการแก้ไข 

 2.1 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขั้นการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์จัดเตรียมข้อมูล
ในการจัดทำเอกสารประกอบการชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ โดยใช้แบบฟอร์มของ
กรรมาธิการในปีที่ผ่านมาจัดทำไว้ก่อน เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูลลงแบบฟอร์มของกรรมาธิการในปีนั้น ๆ เพราะ
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จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเห็นได้ว่าแบบฟอร์มดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่มากซึ่งหากมีการจัดเตรียม
ข้อมูลไว้ก่อนจะทำให้การปฏิบัติงานทันต่อเวลา และลดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูลมากขึ้น 

 2.2 ประสานหน่วยงานใน ปส. เพื ่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำ เอกสารประกอบการชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ โดยใช้แบบฟอร์มของกรรมาธิการในปีที่ผ่านมาจัดทำไว้ก่อน 
เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูลลงแบบแบบฟอร์มของกรรมาธิการในปีนั้นๆ  

 2.3 ในขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าเข้าใจในขั้นตอนการ
พิจารณาฯ กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จึงได้จัดทำคู่มือการการปฏิบัติงานการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณฯ เพื่อเข้าใจในขั้นตอนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ และ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1 แบบฟอร์มการช ี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ ขั ้นการพิจารณาร ่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรเป็นแบบฟอร์มเดิมเหมือนกันทุก ๆ ปี หากมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้แจ้งหน่วยงานล่วงหน้าเพ่ือให้หน่วยงานศึกษาแบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ และให้การจัดทำ
ข้อมูลทันต่อเวลาที่กำหนด 

 3.2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บางครั้งการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนไม่เป็นตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ควรกำหนดเวลาในการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เตรียมการ
ชี้แจงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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