
ระบบงบประมาณของประเทศไทย

โดย

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี
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1. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์
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• ระบบงบประมาณ แบบแสดงรายการ   
( Line Item Budgeting)2502 - 2523

• ระบบงบประมาณแบบแผนงาน PPBB 
(Planning Programming Budgeting 
System)

2524 - 2540

• ระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงาน PBBS 
(Performance Based Budgeting System)2541 - 2545

• ระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงานตามยทุธศาสตร ์
SPBB ( Strategic Performance Based 
Budgeting)

2545 - ปจัจบุนั

ววิฒันาการของระบบงบประมาณไทย



แนวความคิดหลัก(Concept) ของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ STRATEGIG PERFORMANCE BASED 
BUDGETING : SPBB
• (PURCHASER): รัฐบาล

เป็นผู้ซื้อสินค้า /บริการ
และส านักงบประมาณเป็น
ผู้ช่วยรัฐบาลในการ
พิจารณาตัดสินใจ

• (PROVIDER) : หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นผู้ผลิต

• รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้
ประชาชนเช่ือมั่นว่า ได้ตัดสินใจ
ซื้อสินค้า / บริการที่มีคุณภาพ
และประหยัดเพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์จากสินค้า/บริการ
คุ้มค่ากับงบประมาณ (ภาษีของ
ประชาชน)

• หน่วยงานภาครัฐที่ผลิตสินค้า / 
บริการ ต้องผลิตสินค้า / บริการ
อย่างมีคุณภาพและประหยัดเพื่อ
เสนอขาย
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ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศ

ผู้บริหารประเทศ
Executive

ไม่สามารถใช้งบประมาณ
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารนโยบาย

เป็นระบบรวมศูนย์อ านาจ ระบบไม่เอื้ออ านวยให้มีการ
บริหารและรับผดิชอบอย่างจริงจัง
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ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

โครงสร้างระบบงบประมาณ SPBB ตวัชีว้ัด
ยุทธศาสตร์ระดบัชาต/ิรัฐบาล Major

KeySuccess
Factors
Key Success

ยุทธศาสตร์กระทรวง Factors
GFMIS

Keyแผนกลยุทธ์ระดบัหน่วยงาน Performance
Indicators

การก าหนดทางเลือก
ในการผลิตและ ผลผลิต Outputการใช้ทรัพยากร

Performanceผลลัพธ์ ผลลัพธ์ QQTC

Ev MISกระบวนการจดัท าผลผลิต
PART

ทรัพยากร Evaluation



รัฐบาล

กระทรวง

ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวงเป้าหมายกระทรวง

เป้าหมายระดับชาติ

หน่วยงาน กลยุทธ์

ผลผลติแผนงาน/งาน

1

3

2

ตัวช้ีวดัQ,Q,T,C

ตัวช้ีวดั

ตัวช้ีวดั

งบประมาณ

กจิกรรม

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายหน่วยงาน
ตัวช้ีวดั

ต้นทุนผลผลติ ต้นทุนกจิกรรม
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ตวัอย่างแนวทางการก าหนดผลผลติและผลลพัธ์
ดุลบญัชีเดนิ
สะพดัเกนิดุล

ยานพาหนะอายุ
การใช้งานยาวขึน้

คุณภาพชีวติดขีึน้

ประหยดัเงนิตรา
ต่างประเทศ

สุขภาพแขง็แรง

ประหยดัน า้มัน ลดมลภาวะ

ขยายถนน
การบริหาร

จัดการถนนที่ดี

ผลลพัธ์ระยะยาว

ผลลพัธ์ระยะ
ปานกลาง

ส้ัน

ผลลัพธ์หลัก

ผลผลิต

ปัจจัยน าเข้า งบประมาณ นโยบาย และกฎระเบียบจราจร

ประหยดัค่าใช้จ่าย

จ านวน
ยานพาหนะ

การจราจรมีความคล่องตัว
ระบบขนส่ง
มวลชน



ส ำนกังบประมำณ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์:
องคป์ระกอบท่ีส าคญั

มุ่งเน้นผลส าเรจ็ของงาน
ตามผลผลิต ผลลพัธ์
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ระดบัชาติ

เป้าหมายการให้บริการ
ระดบักระทรวง

ผลผลิตและตวัช้ีวดั

การมอบอ านาจการบริหาร
จดัการงบประมาณ
เน้นให้กระทรวงมีอ านาจในการ
บริหารจดัการงบประมาณเพ่ือให้
บรรลผุลส าเรจ็มากกว่าเน้น
กฎระเบียบ

ระบบการติดตามและ
ประเมินผลความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

การเพิม่ขอบเขต
ความครอบคลุมของ
งบประมาณ

การประมาณการงบประมาณ
รายจา่ยลว่งหน้าระยะปาน
กลาง-ยาว (M-LTFF)

เน้นหลกัการธรรมาภิบาล
- การแบ่งหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบในแต่ละระดบั
- มีระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงาน
ผลการด าเนินงานท่ีโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 10



กระบวนการงบประมาณและ
โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

2.



กระบวนการ
งบประมาณ

กระบวนการงบประมาณ

การวางแผน
งบประมาณ

 ประมาณการรายได้
 ก าหนดวงเงินโครงสร้าง งปม.
 ก าหนดยุทธศาสตร์จัดสรร
 ทบทวนผลผลิต
 ปรับปรุงฐานข้อมูล MTEF

1

การจัดท างบประมาณ
 จัดท าโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์
 จัดท า ค าขอ งปม.
 พิจารณาค าขอ งปม.
 จัดท าร่าง พรบ. งบประมาณ
 เสนอร่าง พรบ. งบประมาณ

2

การอนุมัติงบประมาณ

พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ 
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ

 การตราพระราชบัญญัติ

3การบริหารงบประมาณ
 จัดท าแผนปฏิบัติงาน
 จัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณ
 จัดสรรงบประมาณ

4

การประเมินผล
 ก่อนการด าเนินงาน
 ระหว่างการด าเนินงาน
 หลังการด าเนินงาน

5

4
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ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ทบทวน

อนุมตัิ วางแผน

จดัท า

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.2561
16-23 พ.ย. 59

 คณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบแนวทางและปฏิทินงปม.รายจ่ายประจ าปี
11 ต.ค. 59

สรก.จัดท ารายละเอยีดวงเงนิและค าของปม.61เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรมต.ให้ความเห็นชอบและส่ง
สงป.

24พ.ย.59-27ม.ค.609

สงป.พจิารณารายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.2561

1ก.พ.-5พ.ค. 60

 ครม.เห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วง
รายจ่ายปีงปม. 2561

ครม.พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายละเอียดงปม.61พรอ้มหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงง

ปม.

9 พ.ค.60

15 พ.ย. 59
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ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ทบทวน

อนุมตัิ วางแผน

จดัท า

ครม.ให้ความเห็นชอบร่างพรบ.งปม.รายจ่ายประจ าปี61

30 พ.ค.60

ส านักงบประมาณจดัพมิพ์ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเอกสารประกอบ
9-26 พ.ค.60

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 วาระที่ 1

8 ม.ิย. 60

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 วาระที่ 2-3

31 ส.ค.60

ส านักเลขาธิการครม.น ารา่งพรบ.งปม.61ข้ึนทูลเกลา้ถวายเพื่อประกาศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย

7 ก.ย. 60



ส านักงบประมาณให้หน่วยราชการจัดท าค าขอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณากรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การจัดท าข้อเสนอวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (Pre–Ceiling) 61

15

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

FUNCTION
1,555,645 ล้านบาท

AGENDA
1,108,309 ล้านบาท

AREA
366,677 ล้านบาท

งบกลาง
ฉุกเฉิน

จ าเป็น /
ภัยพิบัติ / 
เร่งด่วน

ชดใช้
เงินกู้/
คงคลัง

108,900
ล้านบาท

272,191
ล้านบาท

แผนบูรณาการ
778,122 ล้านบาท

ล้านบาท
แผนยุทธศาสตร์

330,187 ล้านบาท

แผนบุคลากร
1,070,314 ล้านบาท

แผนพื้นฐาน
485,331 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อเสนอเบ้ืองต้น (Pre-Ceiling)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
68,341 ล้านบาท

อปท.
298,336  ล้านบาท

กรอบค าขอ Pre-Ceiling ปี 2561

3,411,724 ล้านบาท

ครม. อนุมัติวงเงิน61

2,900,000 ล้านบาท



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
(เบ้ืองต้น)

ปี 2561

รวมทั้งประเทศ 2,575,000.0 2,775,996.2 2,923,000.0 3,411,724.2 2,900,000.0

1.  งบกลาง 375,708.1 477,368.0 448,880.5 457,622.1 394,326.1

2.  ส านกันายกรัฐมนตรี 33,417.6 35,152.5 35,507.2 38,321.9 34,104.4

3.  กระทรวงกลาโหม 192,949.1 206,428.1 213,544.0 233,708.9 222,436.6

4.  กระทรวงการคลงั 185,852.2 196,949.1 217,713.6 251,684.5 238,356.1

5. กระทรวงการต่างประเทศ 8,567.4 8,003.9 8,709.6 10,794.9 8,780.4

6.  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 7,931.8 6,463.8 6,695.2 7,495.0 6,794.8

7.  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์

9,511.8 9,726.1 11,692.5 17,721.5 13,905.9

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 80,999.5 85,621.9 94,417.9 155,162.9 102,559.7

9.  กระทรวงคมนาคม 110,722.5 133,506.4 157,389.9 232,175.4 172,876.3

10.  กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม

5,590.6 20,158.0 7,703.7 8,713.9 6,700.5
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 ปี 2561
(เบ้ืองต้น)

ปี 2561

รวมทั้งประเทศ 2,575,000.0 2,775,996.2 2,923,000.0 3,411,724.2 2,900,000.0

11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม

30,245.4 33,077.1 34,180.0 38,852.3 34,706.4

12.  กระทรวงพลงังาน 1,976.1 1,990.2 2,053.0 2,651.6 2,273.7

13.  กระทรวงพาณิชย์ 7,247.2 7,191.4 7,092.4 9,565.6 7,151.8

14.  กระทรวงมหาดไทย 340,171.6 338,674.7 335,145.5 396,567.0 355,995.3

15.  กระทรวงยติุธรรม 22,021.5 22,175.1 23,550.9 29,886.9 24,818.2

16.  กระทรวงแรงงาน 33,638.3 33,827.3 47,190.9 79,156.2 49,636.8

17.  กระทรวงวฒันธรรม 7,047.4 7,466.6 7,891.4 8,562.3 8,179.0

18.  กระทรวงวิทยาศาสตร์ 8,896.5 9,722.1 11,515.3 20,710.1 14,623.1

19.  กระทรวงศึกษาธิการ 501,326.2 515,516.6 513,961.6 541,725.8 510,961.8

20.  กระทรวงสาธารณสุข 109,658.3 123,158.2 131,101.6 160,305.9 136,168.8
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
(เบ้ืองต้น)

ปี 2561

รวมทั้งประเทศ 2,575,000.0 2,775,996.2 2,923,000.0 3,411,724.2 2,900,000.0

21.  กระทรวงอุตสาหกรรม 5,856.5 5,928.8 5,782.9 7,487.2 5,332.8

22.  ส่วนราชการไม่สงักดัส านกั
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

105,419.7 118,543.7 120,574.9 142,959.2 126,543.8

23.  หน่วยงานของรัฐสภา 6,613.4 4,729.7 4,154.0 7,663.7 5,791.5

24.  หน่วยงานของศาล 20,022.4 20,821.7 20,715.3 22,605.5 21,735.1

25.  หน่วยงานอิสระของรัฐ 13,387.6 13,931.5 14,815.3 23,995.6 15,805.6

26.  จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 17,782.2 22,545.9 82,671.4 68,341.1 32,653.5

27.  รัฐวิสาหกิจ 147,569.3 142,245.5 140,263.1 275,751.7 152,787.5

28.  ส่วนราชการในพระองค์ - - - - 4,196.3

29.  สภากาชาดไทย 5,981.3 5,222.3 7,023.0 9,109.0 8,451.3

30.  รายจ่ายเพ่ือชดใชเ้งินคงคลงั 41,965.3 21,975.1 27,078.3 - -

31.  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 136,923.9 148,074.8 183,985.3 152,426.3 181,346.7

18
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งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ จ านวน 29 เร่ือง (หน่วย:ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.2561 ตามแผนบูรณาการ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 505.4

2. การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 13,295.4

3. การจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 832.6

4. การป้องกนั ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพย์ตดิ 4,930.0

5. การพฒันาอตุสาหกรรมศักยภาพ 2,544.0

6. การส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 3,825.1

7. การพฒันาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 10,599.5

8. การพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 8,444.7

9. การพฒันาด้านคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 113,735.3

10. การพฒันาเศรษฐกจิดจิิทลั 4,470.6



20

งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ จ านวน 29 เร่ือง (หน่วย:ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.2561 ตามแผนบูรณาการ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561
11. การวจิัยและนวตักรรม 17,188.8

12. การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วและบริการ 8,712.5

13. การพฒันาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 9,698.1

14. การเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ

577.8

15. การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวยั 8,474.8

16. การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 92,820.8

17. การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 5,293.2

18. การพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 207,099.6

19. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 1,218.8

20. การจดัการปัญหาทีด่นิท ากนิ 267.7



21

งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ จ านวน 29 เร่ือง (หน่วย:ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.พ.ศ.2561 ตามแผนบูรณาการ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561

21. การบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม 779.0

22. การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 841.7

23. การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 64,462.0

24. การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 882.0

25. การปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 837.7

26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 290.2

27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 263,400.0

28. การส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 25,632.0

29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ 84,412.1



แนวทางการจัดท าและเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถขับเคลื่อนยทุธศาสตร์และ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่ ครม. จะพิจารณาก าหนด
แนวทางการจัดท าและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังน้ี

1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบ้ืองต้น 
(Pre-ceiling) จ านวน 3,411,724.1 ล้านบาท ที่นายกฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีภารกิจที่เป็นเรื่องส าคัญต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและไม่ได้จัดเตรียมกรอบวงเงินรองรับไว้ เช่น การ
ด าเนินงานตามแผนบูรณาการ เป็นต้น ก็สามารถเสนอขอเพิ่มเติมได้ภายในกรอบวงเงินของกระทรวงตามข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น โดยต้องพิจารณาปรับลดวงเงินค าขอในส่วนที่มีล าดับ
ความส าคัญน้อยของแผนงานพื้นฐานและ / หรือแผนงารนยุทธศาสตร์ในวงเงินที่เท่ากัน

2 ให้ความส าคัญกับการด าเนินภารกิจที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2558-2564) นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว จุดเน้น
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 มิติ 
ได้แก่ มิติกระทรวง / หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติบูรณการเชิงพื้นที่ (Area)



แนวทางการจัดท าและเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

3 ให้กระทรวง/หน่วยงาน จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ภายในกระทรวง/หน่วยงาน 
และระหว่างกระทรวง/หน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการกับมิติพื้นที่ โดยให้ความส าคัญกับความต้องการของประชนในพื้นที่ 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอยา่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว

4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดล าดับความส าคัญการด าเนินภารกิจตามกรอบ
วงเงินข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น ความเร่งด่วน 
ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน และความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อยา่ง
สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือและเงินกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน พิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยงาน โดยให้แจ้งแหล่งเงินและจ านวนเงินที่น ามาใช้
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยอาจก าหนด
เป็นสัดส่วนต่อเงินงบประมาณก็ได้

6 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของแต่ละภารกิจที่ผ่าน
มา เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินภารกิจที่หมดความจ าเป็น ท าแล้วไม่เกิดผลหรือไม่คุม้ค่า หรือมีความส าคัญใน
ล าดับต่ า เพื่อน า งปม. ดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีล าดับความส าคัญสูงและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง งปม. ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่



การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
หลักการตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องการให้มีการกระจายอ านาจ
เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บ
เองเพิ่มขึ้น เพ่ือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาน าเงินสะสมมาใช้สมทบกับ งปม. รายจ่ายประจ าปีเพื่อด าเนิน
โครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น โดยอาจก าหนดเป็นสัดส่วนต่อเงิน งปม. จึง
เห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละ 29.4 
ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู)้ เป็นจ านวน 720,300 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 
งปม. พ.ศ.2560 จ านวน 32,408.4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 263,400 ลบ. เพ่ิมขึ้นจ านวน 
17,308.4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 7



แนวทางการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561
การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการประเมินและการจัดล าดับ

ความส าคัญของผลผลิต/โครงการ ที่ค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล รวมทั้งความพร้อมและความสามารถในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้

1. มีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มีล าดับความส าคัญสูงในเชิงนโยบาย 
ส่งผลส าเร็จต่อยุทธศาสตร์การจัดสรร และจุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2. มีการก าหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และแนวทางการด าเนินงานมีความเป็นไปได้ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย

3. ผลประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ/เกิดขึ้นจากการด าเนินการมี
ความเหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง

4. มีการตรวจสอบและยืนยันอย่างชัดเจนว่าสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย โดยขอบเขตงานที่ท ามีความเหมาะสม



แนวทางการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 (ต่อ)

5. เป็นพันธกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน หรือมีมติ ครม.รองรับ/
มอบหมายให้ด าเนินการ โดยมีแผนของหน่วยงานรองรับชัดเจน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ในลักษณะเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในไม่ซ้ าซ้อน

6. หน่วยงานและบุคลากรมีศักยภาพและจ านวนที่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้อง
ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมมีความพร้อมและความเหมาะสมทางเทคนิค/กายภาพ 
พื้นที่ด าเนินการ เครื่องมือและอุปกรณ์

7. การด าเนินงานไม่ก่อให้เกิดภาระของภาครัฐมากเกินสมควร ทั้งในมิติของ
วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะภาระงบประจ า เช่น การเพิ่ม
บุคลากร การบ ารุงรักษา เป็นต้น

8. กรณีเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดิม ให้ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพ ผล
การด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาและอุปสรรค เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง



โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย  :  ล้านบาท

รายการ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
ไม่รวมงบเพิ่มเติม รวมงบเพิ่มเติม 

(ประมาณการ)
งบประมาณ

+เพิ่ม/-ลด จากปี 60
(ไม่รวมงบเพิ่มเติม)

+เพิ่ม/-ลด จากปี 60 (รวม
งบเพิ่มเติม)

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. งบประมาณรายจ่าย 2,733,000.0 2,923,000.0 2,900,000.0 167,000.0 6.1 -23,000 -0.8

- สัดส่วนต่อ GDP 18.3 19.5 18.3

1.1 รายจ่ายประจ า 2,102,941.3 2,156,525.6 2,146,000.0 43,058.7 2.0 -10,525.60 -0.5

- สัดส่วนต่องบประมาณ 76.9 73.8 74.0

1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - 27,078.3 - - - -27,078.30 -100.0

- สัดส่วนต่องบประมาณ - 0.9 -

1.3 รายจ่ายลงทุน 548,871.9 658,209.3 667,000.0 118,128.1 21.5 8,790.7 1.3

- สัดส่วนต่องบประมาณ 20.1 22.5 23.0

1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 81,186.8 81,186.8 87,000.0 5,813.2 7.2 5,813.2 7.2

- สัดส่วนต่องบประมาณ 3.0 2.8 3.0

2. รายได้ 2,343,000.0 2,370,078.3 2,450,000.0 107,000.0 4.6 79,921.7 3.4

- สัดส่วนต่อ GDP 15.7 15.8 15.5

3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 390,000.0 552,921.7 450,000.0 60,000.0 15.4 -102,921.70 -18.6

- สัดส่วนต่อ GDP 2.6 3.7 2.8

4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย 611,549.4 649,549.4 649,600.0 38,050.6 6.2 50.6 0.0

การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารระ

5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 14,958,600.0 14,958,600.0 15,826,200.0 867,600.0 5.8 867,600.0 5.8

หมายเหตุ : มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560



วงเงินงบประมาณในมิติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย  :  ล้านบาท

รายการ
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 +เพ่ิม/-ลด จากปี 60

จ านวน ร้อยละ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย 2,923,000.0 2,900,000.0 -23,000.0 -0.8

1. บุคลากรภาครัฐ 1,008,007.6 1,057,474.6 49,467.0 4.9

2. รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 27,078.3 - -27,078.30 -100.0

3. รายจ่ายช าระหนี้เงินกู้ 243,481.4 267,837.3 24,355.9 10.0
- รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 81,186.8 87,000.0 5,813.2 7.2
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 162,294.6 180,837.3 18,542.7 11.4

4. รายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล 1,644,432.7 1,574,688.1 -69,744.60 -4.2
4.1 เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกฉินหรือจ าเป็น 113,907.6 100,000.0 -13,907.60 -12.2

4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ)

246,091.6 263,400.0 17,308.4 7.0

4.3 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจตามกฎหมาย 1,284,433.5 1,211,288.1 -73,145.4 -5.7
- รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สัญญา + ม.23) 204,737.8 189,000.0 -15,737.8 -7.7
- วงเงินท่ีจัดสรรตามนโยบายและภารกิจตามกฎหมาย 1,079,695.7 1,022,288.1 -57,407.6 -5.3

หมายเหตุ : 1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จ านวน 190,000 ลบ.
2. รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบ

รายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว



กำรจดัท ำงบประมำณในลกัษณะบูรณำกำร
เชิงยทุธศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วตัถุประสงค์

• เพื่อใหส่้วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนน ำไปใชป้ระกอบ ใน
กำรพิจำรณำจดัท ำ งบประมำณ โดยทบทวนเป้าหมายแนวทางและ
ตัวช้ีวดัใหเ้ช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
(2560 – 2579) แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบั ท่ี 12
(2560 – 2564) นโยบำยควำมมัน่คงแห่งชำติ (2558-2564)  นโยบำย
รัฐบำล และแผนแม่บทกระทรวง/หน่วยงำนรวมถึงแผนแม่บทดำ้นต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วตัถุประสงค์

• ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ี ประชำชน และประเทศชำติจะไดรั้บทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยำวรวมทั้งสำมำรถประเมินผลสมัฤทธ์ิของ ส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนในแต่ละระดบัไดอ้ยำ่งชดัเจน  
อนัเป็นปัจจยัส ำคญัประกำรหน่ึง ของระบบงบประมำณแบบมุ่งเนน้
ผลงำนตำมยทุธศำสตร์และเอ้ือต่อกำรจดักำรงบประมำณและกำร
ตดัสินใจเชิงนโยบำยต่อไป 
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน

• พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ ์วตัถุประสงค ์ขอบเขตภำรกิจ เป้ำหมำย แนว
ทำงกำรด ำเนินงำน ตวัช้ีวดั หน่วยงำนเจำ้ภำพ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเดน็กำรจดัท ำงบประมำณในลกัษณะบูรณำกำรเชิงยทุธศำสตร์

• ใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัท ำแผนแม่บทระยะปำนกลำงและระยะยำว 
แผนกำรปฏิบติังำน แผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณ กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กิจกรรมท่ีมีกำรบูรณำกำรใน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติงำนตำมยทุธศำสตร์พื้นท่ี 
(Area) มิติงำนตำมยทุธศำสตร์กระทรวง/ หน่วยงำน (Function)
และมิติยทุธศำสตร์ส ำคญัของรัฐบำล(Agenda)
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน

• จดัท ำแผนแม่บทระยะปำนกลำงและระยะยำว แผนกำรปฏิบติังำน และ
แผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณส่งส ำนกังบประมำณ

• ก ำกบัดูแลติดตำมประเมินผลสมัฤทธ์ิ และตรวจสอบกำรใชจ่้ำย
งบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรรวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนในทุก
มิติ  
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

• ก ำหนดขอบเขต หลกักำร วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ตวัช้ีวดั หน่วยงำนด ำเนินกำร

• ก ำหนดโครงกำร กิจกรรมของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำ
งบประมำณในลกัษณะ บูรณำกำรเชิงยทุธศำสตร์ ใหช้ดัเจนพร้อม
รำยละเอียดประกอบ

• ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลสมัฤทธ์ิของแผนงำนบูรณำ
กำร
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

• ใหส้ำมำรถแสดงผลกำรบูรณำกำรภำรกิจและงบประมำณไดอ้ยำ่ง
ครบถว้น และน ำไปสู่เป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำกำรไดอ้ยำ่งชดัเจน มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

• โครงกำร - กิจกรรม ในแผนงำนบูรณำกำรตอ้งเป็นไปตำมภำรกิจและ
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของหน่วยงำน และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
รัฐวิสำหกิจ สะทอ้นและส่งผลต่อกำร บรรลุเป้ำหมำยของแผนงำนบูรณำ
กำร เช่ือมโยงกบัยทุธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2561 และนโยบำยส ำคญัของรัฐบำล  
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวคดิการเช่ือมโยงและการประสานแผนงานในลกัษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

• กำรจดักำรงบประมำณในเชิงบูรณำกำรนั้น เป็นกำรบูรณำกำรโดยใช้
กระบวนการงบประมาณเป็นเคร่ืองมือ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง โดยใหก้ำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเป็นไปอยำ่ง
ส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และเป็นไปอยำ่งสมดุล และมีกำร
รวบรวมรำยจ่ำยในลกัษณะองคร์วมก่อใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผลสูงข้ึนกวำ่กำร
ด ำเนินภำรกิจอยำ่งเป็นอิสระจำกกนั
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวคดิการเช่ือมโยงและการประสานแผนงานในลกัษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

• หลกักำรในกำรด ำเนินกำรคือ หน่วยงำนเจำ้ภำพมีหนำ้ท่ีในกำรก ำหนด
เป้ำหมำย ตวัช้ีวดั ขอบเขตงำน ระยะเวลำ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
งบประมำณเชิงบูรณาการโดย เนน้กำรจดัท ำเป็น Project Base
มีควำมเป็นไปได ้คุม้ค่ำ และไม่ซ ้ำซอ้น 
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การจัดท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวคดิการก าหนดตัวช้ีวดัผลส าเร็จ

• สำมำรถวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม มีควำมชดัเจน โดยมีกำรระบุเป็นค่ำของ
ตวัเลขท่ีชดัเจน

• เป็นท่ีเขำ้ใจตรงกนัและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำย
• ควำมครอบคลุมภำรกิจตำมแผนงานบูรณาการอยำ่งครบถว้น
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สรุปแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2561

1. ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังแก้ไขถ้อยค าให้มีความชัดเจน โดยให้มี
ความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร

2. ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแนวทาง ให้มีความเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ

3. จัดล าดับความส าคัญของโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณของแผนงานบูรณาการ

4. สรุปแผนภาพความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการ

5. จ าแนกงบประมาณตามภาค

6. เจ้าภาพหลักของส่วนราชการร่วมกับกองจัดท างบประมาณ ส านักงบประมาณ

-สรุปแผนภาพความเชื่อมโยง

-สรุปตารางตามตัวอย่างแบบฟอร์มแผนงานบูรณาการ

ส่งประธานแผนงานบูรณาการ ส านักงบประมาณ  ภายในวันท่ี 3 มีนาคม 2560 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2561

ของ
กระทรวงศึกษาธิการ



1. วิสยัทศัน์

มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มคีวามรู้คู่คุณธรรม มคุีณภาพชีวติทีด่ี มคีวามสุขในสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 517,076.7030 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 513,410.0333 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 507,947.7283 ล้านบาท
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2. พนัธกิจ

1. ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั/ประเภทสู่สากล

2. เสริมสรา้งโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทัว่ถึง 

เท่าเทียม

3. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
33

กระทรวงศึกษาธิการ



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

3.1 ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

ตวัช้ีวดั - ค่าคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาต ิ(O-NET, V-NET, N-NET) 

เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 3

- จ  านวนผูเ้รียนท่ีเขา้รว่มการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

(ทวิภาคี/สหกิจศึกษา) 300,800 คน

- รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษาได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี รอ้ยละ 80

กระทรวงศึกษาธิการ
34

กระทรวงศึกษาธิการ



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

- รอ้ยละความพึงพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการท่ีมีตอ่ผูส้  าเร็จการศึกษา 

ระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษา รอ้ยละ 85

- รอ้ยละของผูผ่้านการฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะอาชีพระยะสั้น สามารถน า

ความรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันางาน (60 ชม. ข้ึนไป) รอ้ยละ 65

- จ  านวนผูเ้รียนมีความสามารถพิเศษ ไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

13,800 คน

- รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการส่งเสริมพฒันาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ รอ้ยละ 100

- รอ้ยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม 

รอ้ยละ 85

กระทรวงศึกษาธิการ
34

กระทรวงศึกษาธิการ



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

- รอ้ยละของสถานศึกษาขนพ้ืนฐานท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินระดบัดีข้ึนไป

จาก สมศ. รอ้ยละ 85

- รอ้ยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 85

- สดัส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาทุกระดบัของรฐัตอ่เอกชน สดัส่วน 74/26

- สดัส่วนผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอ่

สามญัศึกษา (ปวช.1 : ม.4) สดัส่วน 40/60

- รอ้ยละของก าลงัแรงงาน (15-59ปี) ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 60

กระทรวงศึกษาธิการ
34

กระทรวงศึกษาธิการ



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

3.2 การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทุกระดบัใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถึง และ

เสมอภาค

ตวัช้ีวดั - อตัราการเขา้เรียนสุทธิในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รวม กศน.) 

รอ้ยละ 82

- อตัราการเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 รอ้ยละ 65

- จ  านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กพิการ ไดร้บัโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและการพฒันาสมรรถภาพ (นกัเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ,

เด็กพิการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ,นกัเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห,์ 

นกัเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นกัเรียนยากจนในโรงเรียนปกต)ิ

2,710,000 คน

กระทรวงศึกษาธิการ
34

กระทรวงศึกษาธิการ



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

- จ  านวนประชาชนท่ีเขา้ถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรูท่ี้จัดการศึกษาใน

รูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต (life long learning) 18,000,000 คน

- รอ้ยละของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดร้ับการส่งเสริมการเรียนรู ้

และพฒันาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

รอ้ยละ 80

- รอ้ยละของผูเ้รียนไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

รอ้ยละ 100

- รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบ

สวสัดิการและการบริหารงานบุคคล รอ้ยละ 80

- รอ้ยละของความส าเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการมีผลสัมฤทธ์ิตาม

เป้าหมายของแผนปฏิบตัริาชการ รอ้ยละ 80

กระทรวงศึกษาธิการ
34



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

3.3 ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละงานสรา้งสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชนเ์ชิง

สาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั - รอ้ยละขององคค์วามรูแ้ละสิ่งประดิษฐท่ี์น าไปใชห้รือแกไ้ขปัญหาชุมชน 

ทอ้งถ่ินและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รอ้ยละ 70

กระทรวงศึกษาธิการ
34



1. วิสยัทศัน์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยช้ัีนน าด้านการผลติบัณฑิตมืออาชีพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,093.6363 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 961.8087 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 917.5317 ล้านบาท
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2. พนัธกิจ

1. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

2. สรา้งงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสรา้งมูลค่ าเพ่ิม

ใหแ้ก่ภาคการผลิตและภาคบริการ

3. บริหารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

กรมการแพทย์
33

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

3.1 เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหมี้ความรู ้

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศ

ตวัช้ีวดั –ผูเ้ขา้รบัการบริการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์รอ้ยละ 86

- ความพึงพอใจของผูร้บับริการและวิชาชีพต่อประโยชนจ์ากการบริการ 

รอ้ยละ 85

- โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ในเวลา 1 ปี รอ้ยละ 15

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
35

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

3.2 เพ่ือผลิตก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท่ี์มีคุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

ตวัช้ีวดั - ผูส้  าเร็จการศึกษาที่ไดง้านท าตรงสาขาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง รอ้ยละ 78

- ความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีตอ่ผูส้  าเร็จการศึกษา รอ้ยละ 85

- ผูส้  าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 85

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
35

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน (ตอ่)

3.3 ปลูกฝังค่านิยมใหน้ักศึกษาและชุมชนในการอนุรกัษท์  านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย

ตวัช้ีวัด – จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      

รอ้ยละ 85

- ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ่

ประโยชนข์องการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 90

- จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 85

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
35

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



4. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

4.1 ผลผลิต : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์86.8125 ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั - จ  านวนผูส้  าเร็จการศึกษา  1,605 คน

- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่  1,755 คน

- จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่ 5,392 คน

- ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ 90

- ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด

รอ้ยละ 85

-ค่าใชจ้า่ยการผลิตตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 27.0966 ลา้นบาท

36
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



4. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (ตอ่)

4.2 ผลผลิต : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี238.0642 ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั - จ  านวนผูส้  าเร็จการศึกษา  1,859 คน

- จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่  2,580 คน

- จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ 8,230 คน

- ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ 90

- ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด

รอ้ยละ 85

-ค่าใชจ้า่ยการผลิตตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 159.4428 ลา้นบาท

36
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



4. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (ตอ่)

4.3 ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 5.0000 ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั   - จ  านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการแก่สงัคม 50 โครงการ/กิจกรรม

- ความพึงพอใจของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 90

- งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนด รอ้ยละ 95

- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    

8.1732 ลา้นบาท

36
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



4. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (ตอ่)

4.4 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3.0000 ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั   - จ  านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม 27 โครงการ

- โครงการที่บรรลผุลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ รอ้ยละ 90

- โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่  าหนด รอ้ยละ 96

- ค่าใชจ้า่ยของการใหท้  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 

3.0000 ลา้นบาท

36
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหว่างพ้ืนที่

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนฯ 12

2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

แผนฯ 12

กระทรวงศึกษาธิการ (513,680.0333 ล้านบาท)

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ าในสังคม

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงาน
สร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ

2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของผลงานท้ังหมด

เป้าหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมาย
กระทรวง

1. อันดับความสามารถในการแข่งขันดา้นการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน IMD 2017 ดี
ขึ้นอย่างน้อย (2 อันดับ)

2. ผลการประเมินระดับชาตใินระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน จากการทดสอบระดบัชาต ิ(NT) มี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) 

3. ผลการประเมินระดับชาตใินกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ 
ม.6) (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น (ร้อยละ 3)

4. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา (สัดส่วน 
60 : 40)

5. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจ
ศึกษา) ไม่ต่ ากว่า (197,800 คน)

6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1ปี (ร้อยละ  76) 

7. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผูป้ระกอบการ ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอดุมศึกษาไดง้านท า (ร้อยละ 80)

8. ร้อยละของผู้ผ่านการฝกึอบรมและการพฒันาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม.ขึ้นไป) (ร้อยละ 60)

1. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
(ร้อยละ 100) 

2. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี (ร้อยละ 80)
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รวม กศน.) (ร้อยละ 80) 
4. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ  65) 
5. จ านวนผู้เรียนท่ีด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน เพ่ิมพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ,นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม) ไม่น้อยกว่า  
(410,000 คน)

6. จ านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (900 คน)
7. จ านวนประชาชนท่ีเข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning (8,000,000 คน)
8. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ร้อยละ 80) 
9. จ านวนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า  (7,000,000 คน)
10. จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (3,000,000 คน)
11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินตนเองระดับดีมาก (ร้อยละ 85) 
12. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ. (ร้อยละ 85)
13.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสรมิ พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการและ

การบริหารงานบุคคล  (ร้อยละ 80)

1. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการ
เผยแพร่/ตีพิมพ์ (ร้อยละ 65)  

2. ร้อยละขององค์ความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน (ร้อยละ 65)  

งบประมาณรวม 3 แผน

130,429.7933

8,844.7429
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพืน้ฐาน

แผนงายุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ

4,381.4060

4,463.3369
-

59,915.1700

45,886.1912
196.9380 

13,832.0408

312,424.1206
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

(ล้านบาท) 513,680.0333

-
2,066.2065

132,495.9998

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สป.,(กศน.,สช.), สพฐ., สอศ., สกอ., สทศ., สกสค.   สอศ. สกอ. สคพ.สป.,(กศน.,สช.), สกศ., สพฐ., สอศ., สกอ., สสวท., มวส., สคพ., สกสค., กคส. 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กระทรวง

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน

26 กันยายน 2559



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

๓.



วงเงนิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

หลกัการ  เพ่ือให้มงีบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการและขบัเคล่ือนนโยบาย

• การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิให้มกีารขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

• การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างยัง่ยืน

วงเงนิงบประมาณรายจา่ย

เพิม่เติม 

150,000 ล้าน
บาท

เงนิกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
100,358.1 ล้านบาท

ภาษแีละรายได้อ่ืน 49,641.9 ล้านบาท

แหลง่เงนิ

(กรอบวงเงนิกูค้งเหลอื 199,553.8 ลา้นบาท)



วงเงนิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หลกัการ  เพ่ือให้มงีบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการและขบัเคล่ือนนโยบาย

• การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิให้มกีารขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

• การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศอย่างยัง่ยืน

วงเงนิงบประมาณรายจา่ย

เพิม่เติม 

150,000 ลา้นบาท

แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ประมาณการกรอบ

วงเงนิ
1. พฒันาเศรษฐกจิฐานราก ยกระดบัสวสัดกิาร
ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ สร้างโอกาสใน
อาชีพและการจ้างงาน

กค. / รง. / มท. /พม. 35,000.0

2. พฒันาเชิงพืน้ที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุน สนับสนุนวสิาหกจิชุมชนที่มีความ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน

มท. / กก. / กองทุนหมู่บ้านฯ 35,358.1

3. ปฏิรูปโครงสร้างการผลติภาคเกษตรทั้งระบบ กษ. / อก. / มท. / พณ. 30,000.0

4. รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงนิคงคลงั กค. 49,641.9

รวมทั้งส้ิน 150,000.0



มาตรการพฒันาคุณภาพชีวติผู้มบัีตรสวสัดกิารแห่งรัฐ

1. การมีงานท า : จดัหางานที่
เหมาะสมและส่งเสริมการประกอบ

สัมมาชีพ

3. การเข้าถงึแหล่งเงนิทุนใน
ระบบ : เข้าถงึสินเช่ือและแก้ไข
ปัญหาหนีน้อกระบบแบบบูรณา

การ

4. การเข้าถงึส่ิงจ าเป็นพืน้ฐาน : 
สนับสนุนให้เข้าถงึส่ิงจ าเป็นในชีวติ 
เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดนิท ากนิ การออม

เพ่ือการเกษยีณ เป็นต้น

2. การฝึกอาชีพและการศึกษา : 
ฝึกทักษะ ให้ความรู้ และท าให้
เข้าถงึการศึกษาอย่างเท่าเทียม



ปฏิทนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค. เม.ยมี.ค.ก.พ. ส.ค.ก.ค.มิ.ย.พ.ค. ก.ย.
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ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ ขั้นจัดท างบประมาณ ข้ันอนุมัติงบประมาณ

13 ม.ิย.60 ครม.เห็นชอบแนวทำงกำรจดัท ำและปฏิทินงบประมำณปี 2562

26-28 ก.ค.60 - นำยกรัฐมนตรีมอบนโยบำยกำรจดัท ำงบประมำณปี 2562
25 ก.ค.60 - ครม.เห็นชอบยทุธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณปี 2562

ตามกรอบแนวทางการพฒันาพืน้ที ่(Top down)

28 พฤษภาคม 2561
ครม.ใหค้วำมเห็นขอบร่ำง พรบ.
งบประมำณฯ ส่งฝ่ำยนิติบญัญติัฯ

7 มถุินายน 2561
ฝ่ำยนิติบญัญติัพิจำรณำ
ในวำระท่ี 1

7 กนัยายน 2561
สลค. น ำร่ำงพรบ.
ข้ึนทูลเกลำ้ฯ ถวำย

10 เม.ย.61 ครม.เห็นชอบรำยละเอียดงบประมำณ
8 พ.ค.61ครม.เห็นชอบขอ้เสนอร่ำง พรบ.งบประมำณฯ

1-29 ก.ย.60
-คณะกรรมกำรฯ : เห็นชอบแผนภำค
-กนจ. : เห็นชอบแผนของจงัหวดั
-ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน : เห็นชอบแผนของทอ้งถ่ิน
-คณะกรรมกำรจดัท ำงบประมำณในลกัษณะบูรณำกำร เห็นชอบ
ขอบเขต เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน แผนงำนบูรณำกำร
- คณะกรรมกำรบูรณำกำรของกระทรวงพิจำรณำแผนบูรณำกำรของหน่วยงำน
คณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองโดยหน่วยงานกลางและหน่วยงานในพืน้ท่ี เจรจาให้ได้ข้อสรุป

สิงหาคม 2560
-พ้ืนท่ี (Area) : 
ภำค จงัหวดัและ
ทอ้งถ่ิน จดัท ำแผนฯ
-กระทรวง/หน่วยงำน (Function):
จดัท ำแผนฯ ร่วมกบัพ้ืนท่ี

โดยวเิคราะห์ศักยภาพและความ
ต้องการของพืน้ที ่(Bottom-Up)

31 ตุลาคม 2560
นำยกรัฐมนตรีรับทรำบ
ขอ้เสนองบประมำณปี 2562
เบ้ืองตน้ (Pre-Ceiling)

26 ธันวาคม 2560
ครม.เห็นชอบนโยบำยงบประมำณ
วงเงิน โครงสร้ำงงบประมำณ

1 กมุภาพนัธ์ 2561
ภำค จงัหวดั และทอ้งถ่ิน
กระทรวง/หน่วยงำน จดัส่งค ำขอ
ใหส้ ำนกังบประมำณ

11-27 เม.ย. 2561
ส ำนกังบประมำณรับฟังควำมคิดเห็น
กำรจดัท ำร่ำง พรบ.งบประมำณฯ

30 สิงหาคม 2561
ฝ่ำยนิติบญัญติัพิจำรณำ
ในวำระท่ี 2-3



ปฏทิินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 ม.ค. 61

ครม. ใหค้วามเหน็ชอบ 

นโยบาย วงเงนิ และโครงสรา้ง

งบประมาณ

25 ม.ค. 61

กระทรวง/หน่วยงาน ภาค 

จงัหวดั และทอ้งถิน่ จดัส่งค า

ขอใหส้  านกังบประมาณ

1

สงป. พจิารณาและ

จดัท ารายละเอยีด

งบประมาณ

11 เม.ย. – 4

พ.ค. 61

สงป. รบัฟงัความ

คิดเหน็

การจดัท า

งบประมาณปี 62

10 เม.ย. 61 ครม. 

เหน็ชอบรายละเอยีด

งบประมาณ

30 เม.ย. – 4

พ.ค. 61

สงป. สรุปผลการ

รบัฟงัความคิดเหน็

การจดัท า

งบประมาณ เสนอ 

ครม.

8 พ.ค. 61 ครม. เหน็ชอบ

ขอ้เสนอร่าง พรบ.

งบประมาณฯ

28 พ.ค. 61

ครม. ใหค้วามเหน็ชอบร่าง 

พรบ. 

และเอกสารประกอบ

งบประมาณฯ

ส่งฝ่ายนิตบิญัญตัิ

7 ม.ิย. 61

ฝ่ายนิตบิญัญตัพิจิารณาใน

วาระที ่1

คณะกรรมาธิการฯ 

พจิารณา

รายละเอยีดงบประมาณ

30 ส.ค. 61

ฝ่ายนิตบิญัญตัิ

พจิารณา

ในวาระที ่2-3

7 ก.ย. 61

สลค. น าร่าง 

พรบ.

ขึ้นทูลเกลา้ฯ 

ถวาย

ข ัน้จดัท างบประมาณ ข ัน้อนุมตังิบประมาณ

3

2

7

6

5

4

8



โครงสรา้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย  :  ล้านบาท

รายการ

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
+เพิ่ม/-ลด จากปี 60

งบประมาณ
+เพิ่ม/-ลด จากปี 61   

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. งบประมาณรายจ่าย 2,900,000.0 
-

23,000.0 -0.8 3,000,000.0 100,000.0 3.4
- สัดส่วนต่อ GDP 17.6 17.1

1.1 รายจ่ายประจ า 2,153,276.8 
-

4,409.2 -0.1 2,255,000.0 101,723.2 4.7
- สัดส่วนต่องบประมาณ 74.2 75.2

1.2 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง
คลัง - -27,078.3 -100.0 - - -

- สัดส่วนต่องบประมาณ
1.3 รายจ่ายลงทุน 659,780.9 732.0 0.1 666,500.0 6,719.1          1.0

- สัดส่วนต่องบประมาณ 22.8 22.2

1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 86,942.3 5,755.5 7.1 78,500.0 -8,442.3          -9.7
- สัดส่วนต่องบประมาณ 3.0 2.6

2. รายได้ 2,450,000.0 79,921.7 3.4 2,550,000.0 100,000.0 4.1
- สัดส่วนต่อ GDP 14.9 14.5

3. วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 450,000.0 -102,921.7          -18.6 450,000.0 - -
- สัดส่วนต่อ GDP 2.7 2.6

4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชย 649,553.8 4.4           0.0 662,800.0 13,246.2 2.0
การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้

สาธารณะ



วงเงินงบประมาณในมิติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย  :  ล้านบาท

รายการ
ปีงบประมาณ 

2561
ปีงบประมาณ 

2562
+เพิ่ม/-ลด จากปี 61        

จ านวน ร้อยละ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย 2,900,000.0 3,000,000.0 100,000.0 3.4

1. บุคลากรภาครัฐ 1,021,590.9 1,067,899.7 46,308.8 4.5

2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - -

3. รายจ่ายช าระหนี้เงินกู้ 260,819.9 260,001.7 -817.2 -0.3
- รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 86,942.3 78,500.0 -8,442.3 -9.7
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 173,876.6 181,501.7 7,625.1 4.4

4. รายจ่ายตามนโยบายรัฐบาล 1,617,590.2 1,672,098.6 54,508.4 3.4
4.1 เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกฉินหรือจ าเป็น 91,423.5 75,000.0 -16,423.5 -18.0
4.2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ

ฯ)

263,922.0 276,900.0 12,978.0 4.9

4.3 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจ
ตามกฎหมาย 

1,262,244.7 1,320,198.6 57,953.9 4.6

- รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สัญญา + ม.23) 237,643.8 236,500.0 -1,143.8 -0.5
- วงเงินที่จัดสรรตามนโยบายและภารกิจตาม

กฎหมาย 1,024,600.9 1,083,698.6 59,097.7 5.8



หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุล คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยันยืน

2. แสดงความเชื่อมโยง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)  แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทอืน่ 
ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการจัดท าแผนและจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยให้มีการบูรณาการ 3 มิติ ได้แก่

(1) มิติกระทรวง หน่วยงาน (Function) ประกอบด้วย กลุ่มแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

(2) มิติบูรณาการ (Agenda) ประกอบด้วย กลุ่มแผนงานบูรณาการ

(3) มิติพื้นที่ (Area) ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  แผนงานบูรณาการการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

4. น าผลการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ซึ่งได้ด าเนินการ
ปรับปรุงให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของหนว่ยงาน และเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ



5. ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น  ปรเทศไทย 4.0 การพัฒนาวิสาหกิจ และ Startup ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  พัฒนาเกษตร อุตสากรรมและภาคบริการในกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างความเข้มแขง็ผ่าน 6 ภาค 
18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด เป็นต้น

6. หน่วยรับงบประมาณ สนับสุนนครุภัณฑ์และสินค้าจากผู้ผลิตที่เป็น SMEs และกลุ่ม Startup โดยเฉพาะรายการตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในอัตราส่วน
ร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหนหน่วยงาน

7. หน่วยรับงบประมาณ  จัดท างบประมาณโดยค านึงถึงความเสมอภาคมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : 
GRB) 

8. การจัดท าค าของบประมาณ หน่วยงรับงบประมาณต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของปรระชาชน  ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ภาค เมือง จังหวัดและท้องถิ่น

9. การจัดสรรงบประมาณลงพิ้นที่ หน่วยรับงบประมาณต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ประกอบกับความเป็นธรรม โดยมี
การกระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม และระบุพื้นที่ด าเนินงาน

10. การจัดท าค าของบประมาณต้องเป็นไปตามความจ าเป็น และเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)



11. ให้หน่วยรับงบประมาณน ารายได้หรือเงินอื่นใดที่มีอยู่และสามารถน ามาใช้จ่ายได้ มาสมทบหรือประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ
12. การขอรับจัดสรรงบประมาณรายการใด ต้องค านึงถึงความพร้อมในการด าเนินงานโดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณและก่อหนี้
ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น 
13. หน่วยรับงบประมาณ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยการลดภาระรายจ่ายประจ า และน าไปเพิ่มสัดส่วนรายจ่ายลงทุน
14. งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องขอรับจัดสรรอย่างพอเพียง  
15. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ ซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้ หรือค้ าประกัน ต้องขอรับจัดสรร
งบประมาณเพื่อการช าระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
16. ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชย เพื่อการใด ๆ หน่วยรับงบประมาณต้องขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งค่าใช้จ่ายชดเชยการสูญเสียรายได้ ที่เกิดจากที่รัฐบาลมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการใด ๆ โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดังกล่าว ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณใน
โอกาสแรกที่กระท าได้  
17. การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการใด ๆ ที่มีวงเงินงบประมาณสูง และก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระทางการ
คลังในอนาคต ให้หน่วยงานของรัฐ น าเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนจัดท าค าของบประมาณ 

หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)



18. ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

19. ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) หน่วยงานเจ้าภาพและ
หน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ
ที่มีความชัดเจน

20. ให้ความส าคัญกับการจัดระบบงบประมาณแบบคู่ขนาน คือ ระบบงบประมาณตามมิติภารกิจของหน่วยงานคู่ขนานกับ
ระบบงบประมาณตามมิติพื้นที่ โดยหน่วยรับงบประมาณบูรณาการ การจัดท างบประมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนพัฒนาภาค เมือง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21. รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนขอตั้งงบประมาณ

22. หน่วยรับงบประมาณต้องท าการวิเคราะห์กิจกรรมใดควรด าเนินการก่อนหลัง และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม 
โครงการในแบบค าของบประมาณ

23. หน่วยรับงบประมาณบันทึกแบบฟอร์มค าของบประมาณทีก่ าหนดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมลูส าคัญทีก่ฎหมาย หรือ
คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้   เช่น  

หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)



(1) จัดท าค าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

(2) แสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และผลประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับ

(3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(4) หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินนอกงบประมาณ ให้รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ และแผนการใช้จ่าย
โดยรวม

หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ

1.1 ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 
- แผนการปฏิรูปประเทศ
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
- แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
- ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ หรือที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการฯ  ผู้ขอรับการจัดสรร

งบประมาณเป็นผู้ด าเนินการ
- แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอื่น ๆ ที่มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ
- ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
1. การเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ต่อ)

1.2 การแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในแบบค าขอฯ
1.2.1 โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามที่คณธรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ

(2) แผนงาน  หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านัก
งบประมาณจัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงบประมาณได้มีการปรับปรุงโครงสร้างแผนงาน  ดังนี้
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  หมายถึง  แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

ภาครัฐที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร  งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว   



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
1. การเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ต่อ)

2.1.1 งบบุคลากร  ได้แก่  เงินเดือน   ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างช่ัวคราว  
ค่าตอบแทนพนักงาชการ

2.1.2 งบด าเนินงาน  ได้แก่  ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย  
2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง  แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น

ปกติตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ 

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง  แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องผลักดันหรือเห็น
ความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
1. การเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ต่อ)

2.4 แผนงานบูรณาการ หมายถึง  แผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและวังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดย
ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพือ่ลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า 

(3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสาตร์  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลพัธ์) ที่ต้องการจะ
ให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

(4) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน

2.1 ข้อมูลพื้นฐานระดับกระทรวง หน่วยงาน

(1) วิสัยทัศน์
(2) พันธกิจ
(3) ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(4) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวช้ีวัด

(4.1) การก าหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์)
(4.2) การก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

(5) ยุทธศาสตร์กระทรวง
(6) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด

(6.1) การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์)
(6.2) การก าหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

(7) กลยุทธ์หน่วยงาน 



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน (ต่อ)

2.2 ข้อมูลพื้นฐานระดับผลลิต / โครงการ

2.2.1 ผลผลิต
(1) การก าหนดผลผลิต
(2) การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ มี 4 มิติ คือ

(2.1) ปริมาณ
(2.2) คุณภาพ
(2.3) ระยะเวลา
(2.4) ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน

(3) การก าหนดผลผลิตใหม่ของหน่วยรับงบประมาณ



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน (ต่อ)

2.3 ข้อมูลระดับกิจกรรม - รายการ

2.3.1 การจัดท าข้อมูลค าขอฯ ในระดับกิจกรรม
(1) ประเภทกิจกรรม
(2) นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่
(3) ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
(4) ที่มาของกิจกรรม
(5) แนวทางการด าเนินงาน
(6) ผู้รับผิดชอบ
(7) เป้าหมายของกิจกรรม



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน (ต่อ)

2.3 ข้อมูลระดับกิจกรรม – รายการ (ต่อ)

2.3.2 การจัดท าข้อมูลระดับรายการ
การจัดท าและการจ าแนกข้อมูลในระดับรายการ
(1) งบรายจ่าย  หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายงบประมาณ ส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกออกเป็น  5 ประเภทรายจ่าย  ได้แก่ งบบุคลากร
งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น

(2) ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
(3) การผูกพันงบประมาณข้ามปี    
(4) เงินนอกงบประมาณ  



การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย

(1) จัดท ารายจ่ายล่วงหน้า  ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้ควบคุมรายจ่าย
ประจ าอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น

(2) การก าหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วยงบลงทุนและรายจ่ายอื่น ให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย  ดังนี้
- ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด
- ค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ส าหรับหน่วยงานที่จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคานอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ 
(2) ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะของรายการและทีม่าของราคา/ค่าใช้จ่ายในค า
ชี้แจงด้วย
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4. การระบุค่าพิกัด (Global Positioning System) รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4.1 รายการและหน่วยงานท่ีต้องระบุค่าพิกัด
(1) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบ

รายจ่ายใด
(2) ให้จัดท าทุกหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการเฉพาะรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป  

ที่ก าหนดวัตถุประสงค์

5. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

6. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

7. สรุปล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ
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(1) งบกลาง (ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)

(2) ระดับกระทรวง (ถ้ามี)

(3) ระดับหน่วยงาน (หน่วยงานในก ากับ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ) ให้เรียงล าดับหน่วยงานตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ

(4) ระดับผลผลิต/โครงการ ให้เรียงล าดับตามเอกสารงบประมาณ (เล่มแดง) 

(5) แบบแสดงรายละเอยีดกิจกรรม เรียงล าดับตามความส าคัญ

(6) รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

(7) ระดับกองทุน/เงินทุน (ถ้ามี)

(8) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ  (ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 

8. การจัดส่งแบบฟอร์มค าขอฯ
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9. การเตรียมเอกสารชี้แจง

(1) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(2) ผลการวิเคาะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
(3) งบทางการเงินของหน่วยงาน
(4) แผนความต้องการงบลงทุนจ าแนกตามจังหวัดที่ขอจัดสรรงบประมาณทุกรายการ  แบบรูปรายการ

สิ่งก่อสร้าง  ใบเสนอราคา  หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ์และใบสืบราคา  เหตุผล
ความจ าเป็นในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ จากต่างประเทศ และการจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน (ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด)

(5) รายละเอียด และเหตุผลความจ าเป็นในภาพรวมของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสาร (ICT) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาละฝึกอบรม  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์)  ค่าจ้างที่ปรึกษา  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่า
ทรัพย์สิน
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9. การเตรียมเอกสารชี้แจง (ต่อ)

(6) เหตุผลความจ าเป็น และผลประโยชนที่ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน (NGO)
โครงการวิจัย

(7) หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่รายการส าคัญ  เช่น  แหล่งน้ า และทาง  เงินอุดหนุนองค์กร       
กลุ่มต่าง ๆ

(8) แบบรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)



๔. การติดตามประเมินผล

ของ

ส านักงบประมาณ
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การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดส าคัญ
ของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ พร้อมความ
คืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของ
โครงการที่ก าลังด าเนินอยู่ โครงการที่แล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมี
หลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือการประเมินความ
สอดคล้อง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือ
นโยบายนั้นๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผล
การประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และน าไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต 

นิยาม: การติดตาม และการประเมินผล
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ส านักประเมินผล 1
ส านักงบประมาณ



Resource
Cost

Inputs Process Outputs Outcomes

Economy Efficiency

Effectiveness

Value for money/Cost-Effectiveness 

Corporate-Level 
Achievement

กรมบัญชีกลาง
รายจ่ายจริงเปรียบเทยีบเงนิจัดสรร

กพ. ผลติผลต่อคน

สศช.
ความคุ้มค่าของภารกจิ

สงป. 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายโครงการ

กพร.การประเมินผลระดบัองค์การ

ตรวจสอบภายใน และ สตง.
ระบบการควบคุมการเงนิ

ความประหยัด

83



 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

95

 ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (การรับจ่าย, การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน)

 จัดท ารายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน 
 การจัดท ารายงานการเงิน 
 การจัดท ารายงานผลการค านวณต้นทุนผลิต

ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

กรมบัญชีกลาง

 การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี
 ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 
 การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART)
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตาม

นโยบายรัฐบาล
 การติดตามประเมินผลแบบเร่งด่วน (Quick Monitoring)
 การประเมินผล (เชิงลึก)

ส านักงบประมาณ

 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
 การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

หน่วยงานกลาง

หน่วยงานและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/7/75/Seal_Prime_Minister_of_Thailand.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/7/75/Seal_Prime_Minister_of_Thailand.png
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 ตรวจสอบ ประเมินผล สอบทานการปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล
ภาคราชการ (คตป.)

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (กขย.)

ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ

คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบ การใช้จ่าย

งบประมาณภาครัฐ (คตร.)

 ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน
คณะกรรมการขับเคลื่อนและ
เร่งรัดการด าเนินงาน ตาม
นโยบายของรัฐบาล (กขร.)

 ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ของ 
คสช. 9 ด้าน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น

หน่วยงานและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล (ต่อ)

ส านักประเมินผล 1
ส านักงบประมาณ

คณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้านโยบายที่ส าคัญ

ของรัฐบาล (คตน.)
 ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล
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การประเมินผลก่อนการ
จัดสรรงบประมาณ   
• ระบบวิเคราะห์ความ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
• การวิเคราะห์ระดับ

ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART) 

• ระบบติดตามแผน/ผล
การปฏิบัติงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
(BB EvMIS) 

การประเมินผล
สัมฤทธิ์ภายหลังจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ
• ระบบติดตามแผน/ผล

การปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) 

• การประเมินผล

การประเมินผลระหว่าง
การใช้งบประมาณรายจ่าย 
• ระบบติดตามแผน/ผลการ

ปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) 

• การติดตามผลแบบเร่งด่วน 
(Quick Monitoring)

• การประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมนิผลของส านักงบประมาณ

ส านักประเมินผล 1
ส านักงบประมาณ



๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1. เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย จึงเห็นสมควรก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

 ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96
 รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณ เป้าหมายการ
เบิกจ่ายรวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

- ภาพรวม
ประมาณร้อยละ

2,733,000 2,623,680
96

819,900
30

601,260
22

579,419
21

623,101
23

- รายจ่ายประจ า
ประมาณร้อยละ

2,184,128 2,146,161
98

715,614
33

480,508
22

458,667
21

491,372
22

- รายจ่ายลงทุน
ประมาณร้อยละ

548,872 477,519
87

104,286
19

120,752
22

120,752
22

131,729
24

มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559



100

2. เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถด าเนินการตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณา เห็นชอบภายในวันท่ี 12 กันยายน 
2559 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 

รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการด าเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ส าหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ส าหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นส าคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากท่ีสุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 
 รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องมีความพร้อม
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นท่ีรองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องด าเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนพื้นที่ สถานที่ต้ัง 
และราคาของท่ีดิน ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานท่ี/
พื้นท่ีก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

 ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร  รั ฐ วิ ส า หกิ จ  แ ล ะหน่ ว ย ง าน อื่ น  เ ริ่ ม ก ร ะ บว นกา รจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ไ ด้  
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเสร็จ (วันท่ี 25 สิงหาคม 2559) โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหน้ีผูกพันได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้

 รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และ
รายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ



 รายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพัน
รายการใหม่ จะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2

มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น ก าหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง

(2) เมื่อส านักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณท่ี
ด าเนินการในเขตพื้นท่ีจังหวัดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคน้ัน ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ก าหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด มี
งบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว ซึ่งส านักงบประมาณจะร่วมมือกับกรมบัญชีกลางรวบรวมผลการโอนจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป



มติ ครม. เห็นชอบ 23 สิงหาคม 2559 (ต่อ) 
(3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นราย
เดือนและรายไตรมาส เพื่อส านักงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป

(4) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและก ากับดูแล
หน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

(5) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปเีร่งรัดการก่อหน้ีและเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีโดยเร็ว

(6)  กรณีมีความจ า เ ป็นเร่ ง ด่วนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา และ
การกระตุ้นเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น สามารถมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแผนการ ใช้ จ่ า ย งบประมาณ และส่ ง ให้ส า นั ก งบประมาณพิ จ ารณา เ ห็นชอบ
การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป



๖.ร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….
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มติคณะรัฐมนตรีวนัที ่7 มีนาคม 2560

1. เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ (หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่าง พระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. . . . .  และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560) ตามทีส่ านักงบประมาณเสนอ

2. กรณีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
แล้ว หากหน่วยงานได้มีความจ าเป็นเร่งด่วน จะต้องด าเนินโครงการลงทุนที่ไม่
สามารถลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพ่ือเป็นการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและมีความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังส านัก
งบประมาณเพ่ือรวบรวมข้อมูลแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์พิจารณาก่อนน าเสนอ คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนิน
โครงการดงักล่าว



หลกัเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
(มตคิณะรัฐมนตรีวนัที่ 7 มีนาคม 2560)  

1. รายการที่น างบประมาณมาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่าย ที่ไม่สามารถลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้
ภายใน วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่รวมงบกลาง

2. รายการที่ไม่น างบประมาณมาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
1)   เป็นรายการในลกัษณะรายจ่ายประจ า และงบประมาณเหลือจ่ายของรายจ่ายลงทุน
2)   เป็นรายการในลกัษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่ายท่ีมีวงเงนิแต่ละรายการ

เกนิกว่า 1,000 ล้านบาท
3)   เป็นรายการในลกัษณะงบลงทุนที่เป็นงานด าเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดนิ

รายการในงบลงทุนที่มีคุณลกัษณะพเิศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ หรือ
รายการที่คณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา

งงบประมาณทีถู่กน ามาจัดท าร่างพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
จะน าไปตั้งเป็นงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
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๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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วงเงินและโครงสรา้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
งบประมาณ

ปี 2560

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ านวน
เพ่ิม/ลด

จากปี 2560
ร้อยละ

1.  วงเงินงบประมาณรายจ่าย 2,923,000.0 2,900,000.0 -23,000.0 -0.8
สัดส่วนต่อ GDP 19.2 18.0

1.1 รายจ่ายประจ า 2,155,686.0 2,153,276.8 -2,409.2 -0.1

สัดส่วนต่องบประมาณ 73.8 74.2
1.2 รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 27,078.3 - -27,078.3 -100.0

สัดส่วนต่องบประมาณ 0.9 -
1.3 รายจ่ายลงทุน 659,048.9 659,780.9 732.0 0.1

สัดส่วนต่องบประมาณ 22.5 22.8
1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 81,186.8 86,942.3 5,755.5 7.1

สัดส่วนต่องบประมาณ 2.8 3.0
2. รายได้ 2,370,078.3 2,450,000.0 79,921.7 3.4

สัดส่วนต่อ GDP 15.6 15.2
3. วงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 552,921.7 450,000.0 -102,921.7 -18.6

สัดส่วนต่อ GDP 3.6 2.8
4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพ่ือชดเชย 649,549.4 649,553.9 4.5 0.0

การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ
5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) 15,228,600.0 16,111,800.0 883,200.0 5.8

หน่วย : ล้านบาท
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เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ
เป้าหมายการ
เบิกจ่ายรวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม
ประมาณร้อยละ

2,900,000 2,784,000
96.00

878,552
30.29

638,000
22.00

638,000
22.00

629,448
21.71

รายจ่ายประจ า
ประมาณร้อยละ

2,240,219 2,203,393
98.36

739,273
33.00

492,848
22.00

492,848
22.00

478,424
21.36

รายจ่ายลงทุน
ประมาณร้อยละ

659,781 580,607
88.00

139,279
21.11

145,152
22.00

145,152
22.00

151,024
22.89

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

114



แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใชจ้่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ให้จัดท าแผนฯ ส่งให้ส านักงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
รายจ่ายประจ า จะต้องเริ่มด าเนินการและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1

(ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้จัดท าแผนฯ ให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 50% ในไตรมาสที่ 1)

รายจ่ายลงทุน • มีความพร้อม
• คุณลักษณะ (Spec) 
• ราคากลาง
• สถานที่ / พื้นที่ก่อสร้าง

• TOR 
• แบบรูปรายการ 
• ประมาณราคา

รายจ่ายลงทุนปีเดียว
จะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1

รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ 
รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และ
รายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ 
จะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
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2. ให้ส่วนราชการฯ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 รวมทั้งบริหาร 
ก ากับติดตามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

3. ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรรงบประมาณไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคอย่างช้า
ไม่เกินวันที่ 6 ตุลาคม 2560

4. ให้ส่วนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและ
รายไตรมาส และบันทึกในระบบ BB EvMis

5. ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

6. ให้เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใชจ้่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รายจ่ายลงทุนทีเ่ป็นรายการปีเดียวทีย่งัไม่สามารถก่อหนีผู้กพนัได้ตามมาตรการฯ
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่12 กนัยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้รายจ่ายลงทุนปีเดยีวจะต้องก่อหนีผู้กพนัให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที ่1

ยกเว้นรายการทีม่คุีณลกัษณะพเิศษ หรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนทีม่วีงเงนิต่อรายการเกนิ 1,000
ล้านบาท

และรายจ่ายลงทุนผูกพนัรายการใหม่ จะต้องก่อหนีผู้กพนัให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

สถานการณ์ด าเนินการ วงเงนิ (ล้านบาท)

1. อยู่ระหว่างการปรับแผนฯ ปรับปรุงคุณลกัษณะเฉพาะ ปรับ
แบบรูปรายการหรือรายละเอยีด

30,268

2. อยู่ระหว่างประกวดราคา/จดัซ้ือจดัจ้าง 46,574

3. ได้ผลประกวดราคา/จดัซ้ือจดัจ้างแล้ว (รอลงนามในสัญญา) 19,545

รวมทั้งส้ิน 96,687

272,955 ลบ. 176,568 ลบ. 96,387 ลบ.

วงเงินรำยจ่ำยลงทุนปีเดียว
ท่ีตอ้งก่อหน้ีภำยในไตรมำสท่ี 1 ก่อหน้ีผกูพนัแลว้ คงเหลือ

คำดวำ่ก่อหน้ีไดท้นั
บำงส่วนภำยในไตร
มำสท่ี 2คำดวำ่ก่อหน้ีไดท้นั
ไตรมำสท่ี 2
ด ำเนินกำรไดท้นัที



การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ภายใต้มาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ 2561

96,387 ล้านบาท
ก่อหนีผู้กพนัไม่

ทนั

เข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างแล้ว 

หรือได้ผลประกวดราคาแล้ว

1. รายจ่ายลงทุน 
รายการปีเดยีว

2. การปรับแผนฯ / โอน
เปลีย่นแปลง

ให้จัดท าแผนการปฏบิัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และแผนการก่อหนีผู้กพนั

ด าเนินการต่อไปได้

ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั และมต ิครม. ที่เกีย่วข้อง

รายจ่ายประจ า
/ รายจ่ายลงทุน

ทบทวนแล้วหมดความ
จ าเป็น 

หรือ priority ลดลง 
หรือไม่สนองนโยบาย

รัฐบาล

ให้น าไปใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาและบรรเทา
ผลกระทบจากอุทกภยั

ถำ้ไม่ไดรั้บผลกระทบ/แกไ้ขปัญหำเสร็จส้ินแลว้ ให้
น ำไปแกไ้ขปัญหำรองของประชำชนหรือ สนบัสนุน
นโยบำยรัฐบำล (ไม่รวมงบแผนบุคลำกร/แผนหน้ี/งบ
กลำง)

ส่งส ำนกังบประมำณ
ภำยใน 16 ก.พ. 61
ภำยในเดือน มี.ค. 61
รำยงำนรองรำยกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีเจำ้สงักดั
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