
การพัฒนาและการบรหิารจัดการด้านแผนและงบประมาณ            
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ

1มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ 8 ม.ค. 61
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กระบวนการงบประมาณ
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กระบวนการงบประมาณ

กระบวนการ
งบประมาณ

การจัดท างบประมาณ

▪จัดท า ค าขอ งปม.
▪ พิจารณาค าขอ งปม.
▪ จัดท าร่าง พรบ. งบประมาณ
▪ สงป.รับฟังความคิดเห็น

การจัดท าร่างพรบ.งบประมาณ
▪ เสนอร่าง พรบ. งบประมาณ

(มกราคม – พฤษภาคม)

2

การอนุมัติงบประมาณ

▪พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ 
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ

▪ การตราพระราชบัญญัติ
(มิถุนายน – กันยายน)

3

การบริหารงบประมาณ

▪ จัดท าแผนปฏิบัติงาน
▪ จัดท าแผนใช้จ่าย

งบประมาณ
▪ จัดสรรงบประมาณ
▪ การใช้จ่ายงบประมาณ
(ตุลาคม – กันยายน ปีถัดไป)

4

การประเมินผล
▪ ก่อนการด าเนินงาน
▪ ระหว่างการด าเนินงาน
▪ หลังการด าเนินงาน

5

1
การทบทวน
และวางแผน
งบประมาณ

▪ การทบทวนงบประมาณ
▪ การวางแผน

งบประมาณ
(ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
ของปีถัดไป)
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กระบวนการจัดการงบประมาณ

การวางแผน
งบประมาณ

(เดิมต.ค. – ก.พ. ของปีถัดไป)
(ปี 2562 ม.ิย. – ธ.ค.) ▪ จัดท ายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

▪ จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่
▪ จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
▪ จัดท าข้อเสนอวงเงินงบประมาณเบื้องต้น
▪ จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
▪ ก าหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

o การทบทวนงบประมาณ

▪ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา
▪ ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด
▪ ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้าระยะ       
ปานกลาง (MTEF)
o การวางแผนงบประมาณ
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กระบวนการจัดการงบประมาณ

▪ พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ โดย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 วาระ (105 วัน)
▪ การตราพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

▪ จัดท าค าของบประมาณ
▪ พิจารณาค าของบประมาณ
▪ จัดท าร่าง พรบ. งบประมาณ
▪ ส านักงบประมาณรับฟังความคิดเห็นการจัดท า

ร่าง พรบ.งบประมาณ
▪ เสนอร่าง พรบ. งบประมาณ

การจัดท า
งบประมาณ
(เดิมม.ค. – พ.ค.)

(ปี 2562 ธ.ค. – พ.ค. ของปีถัดไป)

การอนุมัติ
งบประมาณ

(มิ.ย. – ก.ย.)
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กระบวนการจัดการงบประมาณ

การบริหาร
งบประมาณ

(ต.ค. – ก.ย. ของปีถัดไป)

▪ การรายงานผลการด าเนินงาน
▪ การติดตามผลการด าเนินงาน
▪ การประเมินผล

▪ จัดท ามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
▪ จัดท าแผนปฏิบัติงาน
▪ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
▪ จัดสรรงบประมาณ
▪ การใช้จ่ายงบประมาณ
▪ (จัดท าร่างพรบ. งบประมาณเพ่ิมเติม)
▪ จัดท าร่างพรบ. โอนงบประมาณ

การติดตาม
ประเมินผล
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ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560



ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.

16 มกราคม 2561

11 – 27 เม.ย. 61
ส ำนักงบประมำณรับฟังควำมคิดเห็น
กำรจัดท ำร่ำง พรบ. งบประมำณฯ

8 พ.ค. 61 ครม.เห็นชอบ
ข้อเสนอรำ่ง พรบ.งบประมำณฯ
28 พ.ค. 2561
ครม.ให้ควำมเห็นชอบร่ำง พรบ.  
งบประมำณฯ ส่งฝ่ำยนิติบัญญตัิฯ

สิงหาคม 2560
- พื้นที่ (Area) : ภำคจังหวัด และท้องถิ่น จัดท ำแผนฯ
- กระทรวง/หน่วยงำน (Function) : จัดท ำแผนฯ
ร่วมกับพื้นที่ โดยวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการ
ของพืน้ที่ (Bottom-Up)

ครม. เห็นชอบนโยบำยงบประมำณ
วงเงิน โครงสร้ำงงบประมำณ

ขั้นจัดท างบประมาณ ขัน้อนุมัติงบประมาณ

1
10

ส.ค. ก.ย.

30 สิงหาคม 2561 
ฝ่ำยนิติบัญญัติพิจำรณำ
ในวำระที่ 2-3

7 กนัยายน 2561
สลค. น ำร่ำง พรบ.
ขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำย

7 มิถุนายน 2561 
ฝ่ำยนิติบัญญัติพิจำรณำ
ในวำระที่ 1

13

27 ธันวาคม2560  
นำยกรัฐมนตรีรับทรำบ
ข้อเสนองบประมำณปี 2562  
เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

1 ส.ค. - 10 พ.ย. 60
หน่วยงานกลางและหนว่ยงานในพ้ืนที่ร่วมกันพิจารณา 
วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของพ้ืนที่ให้ได้ขอ้สรุป 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการฯ คณะต่างๆ พิจารณากลั่นกรอง 
และคณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาบูรณา
การงบประมาณของหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
(AREA)

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง)
13 มิ.ย. 60  ครม.เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำ
และปฏิทินงบประมำณปี 2562

4 10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบ
รำยละเอียดงบประมำณ

8

กระทรวง/หน่วยงำน ภำค จังหวัด และท้องถิ่น
จัดส่งค ำขอให้ส ำนักงบประมำณ

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ
ทบทวนเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน

1 ส.ค. 60 - ครม. เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณปี 2562
ตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ แผนฯ 12 แผนพัฒนาภาค (Top-down)
16 ส.ค. 60 - นำยกรัฐมนตรีมอบนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณปี 2562

25 มกราคม 2561

3
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9
ท่ีมา : ส านักงบประมาณ วันท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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แผนแม่บทระยะ 20 ปี

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี (2560 – 2579)

หลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

(SDGs)

นโยบาย นโยบาย
ความมั่นคงแหง่ชาติ รัฐบาล

นโยบาย
ประเทศไทย 4.0

ประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 20 ปี (LTEF)  

ประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 5 ปี (MTEF)  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6 ภาค
- เหนือ
- ตะวันออกเฉียงเหนือ
- กลาง
- ตะวันออก
- ใต้
- ใต้ชายแดน

1. งบกลาง 2.บุคลากรภาครัฐ 3. Function 4. Agenda 5. Area 6.บริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ

บูรณาการ 3 มติ

ภาค เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
กลาง ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน

Area

Agenda

Function 11
ท่ีมา : ส านักงบประมาณ วันท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านความ
ม่ันคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านการ
สร้างโอกาส

ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12
(2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร

งบประมาณ
รายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ด้านความ
ม่ันคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ า

และสร้างการ
เติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการจัดการน้ า
และสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ (แรงงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศกัยภาพทุนมนษุย์

(ประกันสขุภาพ/ผู้สงูอาย/ุ  
สถาบนัทางสังคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สรา้งความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน
(คมนาคม/Logistics

/มั่นคงพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทย์ฯ/
เทคโน/วิจัย/นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่10  
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่มล้ า

ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ  

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(พลังงานเป็นมิตรกับ สวล.)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหาร

จัดการภาครัฐ
ป้องกันทุจริตฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 9  

พัฒนาภาค
เมือง พ้ืนที่
เศรษฐกิจ

(จังหวัด/อปท.)

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ

12

ท่ีมา : ส านักงบประมาณ วันท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



หลักการส าคัญของการจัดท ายุทธศาสตรก์ารจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

น าแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ให้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้อง
กับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

น ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
มาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และก าหนดนโยบายการจัดสรรฯ
ที่มกีารก าหนดพื้นที่ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมไว้ชัดเจน

ก าหนดยุทธศาสตร์ชีน้ าเพื่อเป็นทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่
อย่างเหมาะสม

13ท่ีมา : ส านักงบประมาณ วันท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

การบูรณาการ 3 มิติ

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก ใต้ ใต้
ชายแดน

Agenda

Area

Function

• ศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเกษตรและอำหำรสุขภำพ

• ศูนย์กลำงธุรกิจข้ำว ศูนย์กลำงกำร
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• กำรค้ำกำรบริกำรสี่แยกอนิโดจีน ประตูสู่
อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและอำเซียน + 3

• Food Innopolis ฐำนอุตสำหกรรม
เกษตรภำคใต้ ประตูสู่อำเซียนตอนใต้

• ฐำนเศรษฐกจิในกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรแขง่ขันและสนับสนุน

• อุตสำหกรรมไฮเทค อุตสำหกรรม
สะอำด และศูนย์กลำงผลไม้ออแกนิค
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

• ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวคุณภำพระดับโลก
• ศูนย์กลำงกำรค้ำยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน

และผลไม้

• ศูนย์กลำงข้ำวหอมมะลิโลก ปศสุัตว์
เมืองนวตักรรมเกษตรอำหำร

• ศูนย์กลำงกำรค้ำอนุภูมภิำคลุ่มน้ ำโขง
ประตูสู่อำเซียนตะวันออกและจนี

• แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
• อำรยธรรมขอม ศูนย์กลำงกีฬำ

นำนำชำติ

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้อ่าวไทย-อันดามัน
“ฐานการสรา้งรายได้ที่

หลากหลาย”

ภาคใต้ชายแดน

“พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อความม่ันคง”

• ศูนย์กลำงกำรค้ำและ
อุตสำหกรรมสีเขยีว ประตู
สู่อำเซียน

• เมืองนวตักรรมอำหำร
ศูนย์กลำงสินค้ำเกษตร
ศูนย์กลำงประมงแปรรูป

ให้ประเทศเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ• ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มรดกโลก
แหล่งท่องเที่ยวนำนำชำติ

ภาคกลาง
“ฐานเศรษฐกิจชั้นน า”

งบประมาณปี 2562
แหล่งเงินอื่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณปี 62

กลไกการพัฒนาภาคเพ่ือบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ
เป้าหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12

1. ความมั่นคง
2. การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

4. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้าง

การจัดการน้ าและ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบริหาร
จัดการภาครัฐ

Area

การเติบโตจากภายใน
5. Agenda

Function

“ฐานเศรษฐกิจชั้นน า”

14
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แผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• คณะกรรมการพิจารณาจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ?
หรือ กนภ.?

แผนพัฒนำภำค

• คณะกรรมการบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการ (กนจ.)แผนพัฒนำจังหวัด

• ผู้บริหารท้องถิ่นแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2562 

1. การพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด และอปท. ให้ชัดเจน

2. การพิจารณาทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงและหน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานในมิติพื้นที่ให้เกิดผลส าเรจ็ตามเป้าหมายในการพฒันาประเทศ
3.1 ก าหนดยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ ให้ครอบคลุมกรอบแนวทางการพัฒนา

พื้นที่โดยเฉพาะก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในระดับภาค จังหวัดและอปท.
3.2 บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ กระทรวง/หน่วยงาน เข้าไปมี

ส่วนร่วมด าเนินการอย่างแท้จรงิ และบูรณาการกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
โดยคณะกรรมการพื้นที ่/ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานกลาง 
หน่วยงานในพื้นที่ 
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2562 

4. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกวงเงินและรายละเอียด ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังน้ี

บุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function)

งบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์ และบูรณาการ (Agenda) ภารกิจยุทธศาสตร์ 
นโยบายเร่งด่วน/แนวทางการปฏิรูป/งบบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น/ภูมิภาค/จังหวัด              
/กลุ่มจังหวัด

งบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย                 
/รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรืองบภัยภิบตัิ/เร่งด่วน

18
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2562 

5. การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น
6. การจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2562 

หมายถึง แผนงานทีด่ าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตัง้ของหน่วยงานนั้นๆ 
หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของรัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

หมายถึง แผนงานที่ด าเนินภารกิจตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ตอ้งการผลักดนัหรือเห็น
ความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้จัดท างบประมาณในลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคงเป็นต้น

แผนงานยุทธศาสตร์

หมายถึง แผนงานที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงาน   
รับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือลดความซ้ าซ้อม มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสมัฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ

องค์ประกอบระดับแผนงาน แบ่งเป็น
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2562 

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบด้วย 
1.1 งบบุคลากร

1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
1.1.2 ค่าจ้างประจ า
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบด าเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ

และข้อก าหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน
หรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีต าแหน่งและจ านวนอัตรา)

1.3 งบเงินอุดหนุน
1.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประกอบด้วย 4 แผนงาน

21

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

❖แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562
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หลักการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
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มีโจทย์ 
• เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน
• มีการด าเนินการตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป

ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย

• อย่างเป็นรูปธรรม
• มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
• มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ก าหนด
กระบวนการท างาน

• เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องซึ่งกันและกัน
• ลดความซ้ าซ้อน
• ประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า

คณะกรรมการพิจารณา
จัดท างบประมาณ
ลักษณะบูรณาการ

• รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน
• มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ
• มีความชัดเจนของขอบเขตเป้าหมาย ตัวชั้วัด แนวทางการด าเนินงาน  และหน่วยงานร่วมด าเนินการ



แผนภาพความเชื่อมโยง ประกอบด้วย 2 ระดับ
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1. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 – 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12/ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ปี 62

เป้าหมายแผนงานบูรณาการ



ยุทธศาสตร์ด้าน:

เป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12
ท่ี 1.1:

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ท่ี 2.1:

เป้าหมายที่1: เป้าหมายที่ 2:

ตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

เป้าหมาย
ของ

แผนงาน
บูรณาการ

ร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 

ปี

แผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์ที:่ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12
ท่ี 1.2:

เป้าหมายท่ี 1 : เป้าหมายท่ี 2 : เป้าหมายท่ี 3 :

แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

25

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรร

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

เป้าหมายท่ี 1 : เป้าหมายท่ี 2 : เป้าหมายท่ี 3 :



แผนภาพความเชื่อมโยง ประกอบด้วย 2 ระดับ

26

2. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

เป้าหมายของแผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

แนวทางการด าเนินงาน

ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ



เป้าหมายที่ 1 : 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................................
...........

แนวทาง
แนวทางที่ 1.1.1 : ………………………………………………
……………………………….……………………………………….

แนวทางที่ 1.1.2 : ………………………………………….
……………………………………………………………………

ตัวชี้วัด

หน่วยงานเจ้าภาพ :
.....................................................
.....................................................

หน่วยงาน
โครงกำร 
กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ



งบประมาณแผ่นดิน

• หลายรายการมีลักษณะเป็นแผนงานพื้นฐานมากกว่าแผนงานบูรณาการ
• หลายแผนงานมีงบประมาณและหน่วยงานเข้าร่วมมากเกินไปท าให้ก ากับดูแลได้ยาก

1. ต้องปรับปรุงวิธีการใหม่

• มีขนาดพอเหมาะที่จะบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

2. ควรก าหนดนิยาม ขอบเขต และเงื่อนไขของแผนงานให้ชัดเจน

• ก าหนดเป้าหมาย ภารกิจ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
• มีผลสัมฤทธิ์ที่สามารถบอกได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อะไร

3. จ านวนแผนงานควรลดให้เหลือเฉพาะที่เป็นประเด็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

28
ที่มา : ข้อสังเกตคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



งบประมาณแผ่นดิน

• ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนว่าใคร ท าอะไร อย่างไร
• ให้หน่วยงานเจ้าภาพมีอ านาจในการควบคุมก ากับดูแล
• ควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแผนงาน
• มีคู่มือการจัดท าแผนงานเชิงบูรณาการ

4. มีการร่วมกันคิดร่วมกันท า

• ไม่น าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานมารวมกันท าให้เป้าหมายมากเกินไป
• ควรเป็นเป้าหมายรวมของแผนงานบูรณาการ
• ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเข้าใจง่าย

5. การก าหนดเป้าหมายควรต้องมีความชัดเจน มีการก าหนดร่วมกัน

• กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ก.มหาดไทย ก.คลัง สตง. ควรร่วมกันเร่งรัดการพิจารณา
แก้ไขปัญหา

6. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดควรมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

29
ที่มา : ข้อสังเกตคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



งบประมาณแผ่นดิน

• เป็นเพียงการน างบประมาณมารวมกันท าให้มีความซ้ าซ้อน
• ควรให้ความส าคัญกับหลักการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

7. แผนงานท่ีเกิดขึ้นใหม่หลายแผนงานขาดการเชื่อมโยงอย่างแท้จริง

• เป็นภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
• ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่แก้ไขปัญหาหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชน
• ก าหนดการบูรณาการในลักษณะการบริหารโครงการ (Project Management)

8. หน่วยงานเจ้าภาพควรพิจารณาเฉพาะโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนงานโดยตรง

• มีการติดตามภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ

9. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพควรก ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องจัดท าแผนงาน 
แผนเงิน และแผนการปฏิบัติงานให้เช่ือมโยง

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

30ที่มา : ข้อสังเกตคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



31

โครงสร้างความเชื่อมโยงของ
แผนงานบูรณาการ

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 
12

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตร์จัดสรรงปบระมาณฯ   
ปี 62

เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนงาน     
บูรณาการ

แนวทางการด าเนินงาน          
ตามแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทางแผนงาน         
บูรณาการ

1. พิจำรณำ ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี

2. พิจำรณำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12

3. เช่ือมโยง ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

4. พิจำรณำ เป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร

5. พิจำรณำ ตัวชี้วัดเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำร

6. พิจำรณำ แนวทำงตำมแผนงำนบูรณำกำร

4. เขียน ในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแนวทำงที่สำมำรถวัดและส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้ำหมำย
แผนงำนบูรณำกำรได้

การทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการพิจารณา



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2562

การจัดท าโครงการ

• เป็นโครงกำรตำมภำรกิจและหน้ำที่ตำมกฎหมำยของหน่วยงำน ซึ่งสอดคล้องกับ  
พันธกิจของกระทรวง และสำมำรถบูรณำกำรได้ทั้ง 3 มิติ (Area / Function / 
Agenda) 

• มีควำมพร้อมทั้งด้ำนอุปกรณ์เคร่ืองมือ พื้นที่ด ำเนินกำร และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด

• ต้องก ำหนดเป้ำหมำยและระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน สำมำรถใช้เป็นแนวทำงติดตำมประเมินผลได้
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แผนงานบูรณาการ............................................................................................
แนวทางการด าเนินงาน : .....................................................................................................................
ตัวชี้วัดแนวทาง : ...............................................................................................................................
1. โครงกำร...........................................................................................................................................
2. เหตุผลควำมจ ำเป็น...........................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์โครงกำร (Outcomes) ................................................................................................
4. เป้ำหมำยโครงกำร (Outputs)..........................................................................................................
5. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร (Target group) (ระบุจ ำนวน/หน่วยนับ)....................................................
6. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร (Outouts) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

(Outcomes)............................................................................................................................ ......
7. กิจกรรม – วิธีด ำเนินกำร (Activity) (ระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทำง – กลำงทำง – ปลำยทำง) 

..........................................................................................................................................................
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม..................................................................................................................................
9. ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร............................................................................................................
10. งบประมำณ.......................................................................................................................................
11. สถำนที/่พื้นที่ด ำเนินกำร....................................................................................................................
12. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร..........................................................................................................
13. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) ...........................................................................................

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบรูณาการ



งบประมาณของโครงการ
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ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง



แนวทางการพิจารณารายจ่ายประจ า

ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา
• กำรจัดกำรฝึกอบรม สัมมนำ ของทุกหน่วยงำนควรก ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อน และค ำนึงถึง

ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ประหยัด ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล)
• พิจำรณำใช้สถำนที่รำชกำร และวิทยำกรควรเป็นบุคลำกรของรัฐเป็นล ำดับแรก
• ควรมีกำรบูรณำกำรแผนหรือหลักสูตรอบรมระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวง ในกรณีที่หลักสูตรมี

ควำมสอดคล้องและมีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน
• หน่วยงำนที่มีกำรฝึกอบรมประชำชนที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน ขอให้มีกำรบูรณำกำรโดยจัดกำร

ฝึกอบรมและท ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อกำรประหยัดงบประมำณ
• กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ ให้แก่บุคลำกรภำยนอกหรือภำคประชำชน ควรให้มีกำรสมทบค่ำใช้จ่ำยตำม

ควำมเหมำะสม
• กำรจัดฝึกอบรมเพื่อให้ควำมรู้ขั้นพื้นฐำน ควรปรับรูปแบบกำรฝึกอบรมให้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยท ำเป็นชุดควำมรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
• หลักสูตรกำรฝึกอบรมที่จัดให้มีกำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ ควรพิจำรณำทบทวนให้เป็นไปอย่ำง

เหมำะสมและประหยัด

35



แนวทางการพิจารณารายจ่ายลงทุน
ครุภัณฑ์
• มีคุณลักษณะเฉพำะ มีประมำณรำคำหรือผลกำรสอบรำคำ มีสถำนที่หรือพื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ 

รวมทั้งมีกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมกฏหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
• ครุภัณฑ์ที่มีรำคำมำตรฐำน ให้ใช้เกณฑ์ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน ครุภัณฑ์นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนให้

เป็นไปตำมรำคำที่ส ำนักงบประมำณเคยอนุมัติ หรือตำมรำคำที่ส่วนรำชกำรเคยจัดหำ หรือตำมผลกำร
สอบรำคำหรือสอดคล้องกับรำคำตลำด

• ครุภัณฑ์ทดแทน รำยกำรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเฉพำะที่มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 7 ปี

36

สิ่งก่อสร้าง
• มีรำยละเอียดแบบรูปรำยกำรและประมำณรำคำ มีสถำนที่หรือพื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีกำร

ตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมกฏหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
• สิ่งก่อสร้ำงที่มีรำคำมำตรฐำน ให้ปรับลดตำมบัญชีมำตรฐำน สิ่งก่อสร้ำงนอกบัญชีรำคำมำตรฐำนให้

เป็นไปตำมรำคำที่ส ำนักงบประมำณเคยอนุมัติ หรือตำมรำคำที่ส่วนรำชกำรเคยจัดหำ หรือตำมผลกำร
สอบรำคำหรือสอดคล้องกับรำคำตลำด

• รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ที่ผูกพันงบประมำณตำมสัญญำ หรือผูกพันงบประมำณตำมมำตรำ 23 ให้ตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำย และเงินที่กันไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปีมำพิจำรณำด้วย



แผนงานบูรณาการปีงบประมาณ 2562 
1. ด้านความมั่นคง

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5.   ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน

6.      ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1. แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกนั ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด

1. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
2. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวและบริกำร
3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร
4. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมสู่สำกล
5. แผนงำนบูรณำกำรด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
6. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ชายแดน
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ภาคตะวันออก
10. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน

1. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
2. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มคุีณภำพ เท่ำเทียมและทัว่ถงึ

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคใต้ชายแดน

1. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำระบบประกนัสุขภำพ
2. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความ
เหล่ือมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

1. แผนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
2. แผนบูรณำกำรพัฒนำเมอืงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจดักำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม

3. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม)
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้     ภาคใต้ชายแดน

1. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนงำนบูรณำกำรปฏิรูปกฎหมำยและกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม
3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 

4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 6 แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่

2

3
4

4

4

4

5

6

1

สีด ำ : แผนงำนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์     สีแดง : แผนบูรณำกำรเชิงพ้ืนท่ี
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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ 2561
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เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายการ
เบิกจ่ายรวม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ภำพรวม 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71

รำยจ่ำยประจ ำ 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36

รำยจ่ำยลงทุน 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89

หน่วย : ร้อยละ



แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ให้จัดท าแผนฯ ส่งให้ส านักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

รายจ่ายประจ า จะต้องเริ่มด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยภำยในไตรมำสท่ี 1 (ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนำให้จัดท ำแผนฯ ให้เบิกจ่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 50% ในไตรมำสท่ี 1)

รายจ่ายลงทุน ● มีควำมพร้อม
● คุณลักษณะ (Spec) 
● รำคำกลำง
● สถำนท่ี/ พื้นท่ีก่อสร้ำง

● TOR
● แบบรูปรำยกำร 
● ประมำณรำคำ

รายจ่ายลงทุนปีเดียว
จ ำต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1

รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก
ต่างประเทศ
รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000
ล้านบาท และ
รายจ่ายลงุทนผูกพันรายการใหม่
จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตร
มาสที่ 2



แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ให้ส่วนราชการฯ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในกรณีที่เป็น
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 รวมทั้งบริหารก ากับติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาส

3. ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคอย่างช้าไม่เกิน วันที่ 6
ตุลาคม 2560

4. ให้ส่วนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส และ
บันทึกในระบบ BB EvMis

5. ให้หัวหน้าส่วนราชการญ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

6. ให้เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบกิเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


