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ขอบเขตกำรบรรยำย

 กำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงยทุธศำสตร์

 ยุทธศำสตร์ระดับตำ่งๆ และควำมเชื่อมโยงสู่ยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่

 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกำรแปลงยุทธศำสตร์สูแ่ผนงบประมำณ

 กำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda, Area)

 ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชงิยุทธศำสตร์เชิง
พื้นที่

 แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรและกำรจดัท ำค ำของบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยทุธศำสตร์

 ขั้นตอนและแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชงิพื้นที่

 แนวทำงกำรบรรจุข้อเสนองบประมำณในแผนงำนเชิงพืน้ทีร่ะดับต่ำงๆ

 ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 หลักเกณฑ์กำรพจิำรณำจัดสรรงบประมำณ / กำรบริหำรงบประมำณ
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

แผนพัฒนำภำค

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนำจังหวัด

แผนพัฒนำท้องถิ่น

แผน อบจ. แผนเทศบำล/อบต.

เช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาภาค
เฉพาะส่วนท่ี
เป็นประเด็น 
และพื้นท่ี
เป้าหมายท่ี
ก าหนดใน
ทิศทางภาค

ยุทธศำสตร์
เชิงพื้นที่ระดับ

ต่ำงๆ

 ยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ และควำมเชื่อมโยงสู่ยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่

กำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์
เฉพาะพื้นท่ี
ระดับต่างๆ
(ปัญหา/ทิศ
ทางการพัฒนา
เฉพาะพื้นท่ี)

ประเด็นในกำรบูรณำกำร
- ส่วนราชการ /จังหวัด กลุ่มจังหวัด/อปท. ต่างมีกฎหมาย
เฉพาะ  และภารกิจตามอ านาจหนา้ทีข่องตนเอง
- ท าอย่างไรแผนงานของหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งแตล่ะระดบั
จะมีการบูรณาการ สนับสนุนและมีความสอดคล้องซึง่กนั
และกัน ลดความซ้ าซอ้น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ
สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 
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กำรบูรณำกำรงบประมำณ 3 มิติ ที่มีประสิทธิภำพ และใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำเกิดประสิทธิผล

Agenda Function Area

กำรจัดท ำงบประมำณเพื่อพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด /ท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภำพ โดยใช้แนวคิดกำรจัดกำรงบประมำณแบบประชำชนมีส่วนร่วม

2

1

กำรจัดสรรงบประมำณโดยเน้น
Agenda และ Function เป็นหลัก

กำรบูรณำกำรงบประมำณทั้ง 3 มิติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

ควำมสอดคล้อง

ปัจจุบัน อนำคต

AreaFunction

Agenda

AreaFunction

Agenda

กำรบูรณำกำร
งบประมำณ

กำรบูรณำกำร
งบประมำณ

4

เป้ำหมำยกำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงพื้นที่ (3 มิต)ิ
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ทิศทำงกำรพัฒนำภำค 
6 ภำค

กำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ (ต่อ)
 ยุทธศำสตร์ระดับต่ำงๆ และควำมเชื่อมโยงสู่ยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ (ต่อ)

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ภำค /จังหวัด฿กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น

(แผนงำนบูรณำกำร 3 แผนงำน)

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

(ค าขอ งปม.)
งบพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด
งบส่วนราชการ งบท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

แผนส่วน
ราชการ

แผน
ท้องถิ่น

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12

ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(6 ด้ำน)

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ/ แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ
แผนพัฒนำภำค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

• แผนงำนบูรณำกำรส่งเสิรมกำรพัฒนำจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร

• แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
• แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

แผนพัฒนำภำค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/ท้องถิ่น (บูรณำ
กำร 3 มิติ)

ประเด็นในกำรบูรณำกำร
- ส่วนราชการ /จังหวัดและกลุ่มจังหวัด/อปท. ต่างมี
กฎหมายเฉพาะ  และภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
- ท าอย่างไรแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ
จะมีการบูรณาการ สนับสนุนและมีความสอดคล้องกัน ลด
ความซ้ าซ้อน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุทธศาสตร์
เชิงพ้ืนที่

5

แผนปฏิรูป



กำรบูรณำกำรงบประมำณเชงิยุทธศำสตร์ (ต่อ)
 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่แผนงบประมำณ

- ใช้นโยบำยน ำ
- เน้นประโยชน์ของประชำชนเป็น

ศูนย์กลำง
- มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญที่ชัดเจน
- ค ำนึงถึงควำมต่อเนื่อง
- เน้นผลงำน

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

เป้ำหมำยหน่วยงำน/
กลยุทธ์และแผนงบประมำณ

กำรจัดสรรงบประมำณ

หลักกำรขั้นตอน

6

ยุทธศำสตร์ชำต์ 20 ปี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ  ฉ.12

นโยบำยรัฐบำล

แผนปฏิรูป



ประโยชน์ที่ประชำชนไดร้ับ

กำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ (ต่อ)
 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่แผนงบประมำณ (ต่อ)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

แผน
ปฏิรูป

นโยบำย
รัฐบำล

นโยบำยควำม
ม่ันคงแห่งชำติ

แผนหลัก/
แผนแม่บท

อื่นๆ

20 ปี

5 ปี

1 ปี เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง - หน่วยงำน

เป้ำหมำย
แผนปฏิบัติ
รำชกำร

กระทรวง กรม 
Function

เป้ำหมำยแผน
บูรณำกำร/ 

แผนยุทธศำสตร์
Agenda
20 แผน

เป้ำหมำย
แผนปฏิบัติ

รำชกำรจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

อปท.
Area
3 แผน

เป้ำหมำย
งบกลำง

เป้ำหมำยแผน
บริหำรจัดกำร

หนี้ภำครัฐ

1.น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติ

2. สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในระดับพื้นที่

3. ประชำชน/ประเทศได้รับ
ประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำร

ของรัฐ

นโยบำยรัฐบำล Agenda

กระทรวง
Function พื้นท่ี Area

กรอบงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว 20 ปี
(Long-Term Fiscal Framework : LTEF)

กรอบงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ระยะปำนกลำง 5 ปี

(Medium-Term Fiscal Framework : MTEF)

ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-64 ปี 75-79

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

แผนปฏิบัติ
รำชกำร

กระทรวง-กรม
(function)

แผนบูรณำกำร/
แผนยุทธศำสตร์

(Agenda)

งบแหล่งเงินอ่ืน

ประเทศไทยได้
ประโยชน์อย่ำงไร

20 แผนบูรณำกำร Agenda /3 แผนบูรณำกำรพืน้ที่ Area

แผนปฏิบัติรำชกำร จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/อปท./อ ำเภอ/

หมู่บ้ำน
(Area)

งบ
กลำง

แผน
บริหำร

จัดกำรหนี้
ภำครัฐ

20 กระทรวง/503 หน่วยงำน/23 แผนบูรณำกำร

1. ควำมมั่นคง
2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำก
ภำยใน
5.กำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
6.กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ปี
62

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด KPI

จะต้องมีกำรถ่ำยทอด
เป้ำหมำยจำกระดับชำติ

สู่ระดับกำรปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร 
งปม.เพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่
ระดับภำค +

ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่ำงไร ประชำชนได้ประโยชนอ์ยำ่งไร

7

หน่วยงำนของรัฐ น ำงบประมำณไปใช้ในกำรพัฒนำประเทศ



 ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่
กำรบูรณำกำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ (ต่อ)

กฎหมำย ระเบียบและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
o ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่แบบ

บูรณำกำร พ.ศ.2560 
o พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร

พ.ศ. 2551
o พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 
o พรบ.เกี่ยวกับกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ. /เทศบำล/ อบต./กทม./เมือง

พัทยำ)
o มติคณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำภำค
o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณำกำร
o ทิศทำงกำรพัฒนำภำค 6 ภำค
o ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และยุทธศำสตร์กำรจัดสรร

งบประมำณเพื่อกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค ประจ ำปีงบประมำณ
o พรบ.แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
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แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรและกำรจัดท ำค ำของบประมำณ
ในลักษณะบูรณำกำรเชงิยุทธศำสตร์

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณำกำร
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน เน้นจัดท ำข้อเสนอโครงกำรใน

ลักษณะบูรณำกำร มีควำมเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบห่วงโซ่
คุณค่ำ (Value Chain) 

3. ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมตำมอ ำนำจหน้ำท่ีที่สอดคล้องและ
ส่งผลส ำเร็จต่อเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของแผนฯ และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี

4. กำรบริหำรงบประมำณตำมแผนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
ต้องขอควำมเห็นชอบแผน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ประธำนฯ ผ่ำนหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก
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ขั้นตอนและแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงพื้นที่
 จะต้องมีเวทีให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องมำพูดคุยเพื่อร่วมกันก ำหนด
 ประเด็นยุทธศำสตร์พื้นท่ี ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ระดับชำติ

(ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี /แผนปฏิรูป/แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ/ทิศทำงพัฒนำภำค/นโยบำย
ส ำคัญของรัฐบำล)

 ประเด็นยุทธศำสตร์เฉพำะพ้ืนที่ (แก้ปัญหำ, พัฒนำ)
 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์เชิงพ้ืนที/่ตัวชี้วัดเป้ำหมำย
 แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ตัวชี้วัดแนวทำง
 ข้อเสนอโครงกำรเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แต่ละแนวทำงในลักษณะบูรณำกำร มีควำมเบ็ดเสร็จ

สมบูรณ์ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่ำ 

(Value Chain) และมีควำมครบถ้วน ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่
ต้นทำง-กลำงทำง-ปลำยทำง

 แนวทำงจัดท ำข้อเสนอโครงกำรในลักษณะบูรณำกำร

 ข้อมูลโครงกำรมีควำมสมบูรณ์ครบถ้วน (เน้นข้อมูลเชิงคุณภำพ/ทั้งต้นทำง/กลำงทำง/ปลำยทำง)

 มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่

 มีต้นทุนโครงกำรที่เหมำะสม ประหยัด ไม่ซ้ ำซ้อน

 มีวิธีกำรที่ชัดเจนน ำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภำพ และมีควำมพร้อม
(เน้นศักยภำพของบุคลำกร เทคโนโลยี รูปแบบ และสถำนท่ี)

 กิจกรรมมีควำมครอบคลุมและครบถ้วน 

 ก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบที่มีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 10



น ำข้อเสนอโครงกำรในลักษณะบูรณำกำร มำวิเครำะห์ว่ำแต่ละแผนงำน/
โครงกำร ควรจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนำพื้นที่ระดับใด โดย
o ด ำเนินกำรเฉพำะส่วนที่ยังขำดอยู่ และมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

ให้สอดคล้องกับงบประมำณที่มีอยู่จ ำกัด
o พิจำรณำว่ำเป็นภำรกิจของหน่วยงำนในพื้นที่ระดับใดและมีศักยภำพใน

กำรด ำเนินงำนหรือไม่ เช่น กิจกรรมที่มีขนำดไม่ใหญ่ ใช้งบประมำณไม่
มำก สำมำรถด ำเนินกำรในระดับท้องถิ่นได้ (อบต./เทศบำล/อบจ.) 
ก็บรรจุไว้ในแผนของท้องถิ่น

o กรณีเกินศักยภำพท้องถิ่น ก็พิจำรณำบรรจุในแผนพัฒนำจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

o หำกเป็นกำรด ำเนินงำนที่เกินศักยภำพพื้นที่ก็ให้บรรจุไว้ในแผนของส่วน
รำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ซึ่งอำจจะอยู่ภำยใต้กรอบแผนงำน
บูรณำกำรระดับภำค กรณีสอดคล้องกับประเด็นของภำค หรือบรรจุไว้แผน
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรกรณีเป็นประเด็นเฉพำะพื้นที่และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน โดยจะต้องมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกัน

แนวทำงกำรบรรจุข้อเสนองบประมำณในแผนงำนเชิงพืน้ที่ระดับต่ำงๆ
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พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนสังคม พัฒนำคน ยกระดับคุณภำพชีวิต

โครงกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตภำคเหนือ
พื้นที่เป้ำหมำย : 17 จังหวัดภำคเหนือ

1. อำรยสถำปัตยต้์นแบบสู่กำรท่องเท่ียว
ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยและคนพิกำร
2. 1 ต ำบลซ่อม 1 ต ำบลสร้ำง สำนพลัง
ประชำรัฐ
5. สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน และนโยบำย
ของรัฐบำล

1. พัฒนำระบบดูและและยกระดับกำร
ให้บริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ

1.ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุครบ
วงจร Senior Complex

2. สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ เพ่ิมมูลค่ำ 
เดินหน้ำสู่ OTOP
3. วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มี
คุณภำพมำตรฐำนภูมิภำคเหนือ

Value Chain

กิจกรรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณ

เป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด

• ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• มหาวิทยาลัยแมโ่จ้

XXX ลบ. XXX ลบ. XXX ลบ.

• ม.นเรศวร / ม.แม่ฟ้าหลวง / ม.พะเยา
• ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
• กรมการแพทย์
• ล าพูน/พะเยา/ก าแพงเพชร/พิจิตร/อุทัยธานี

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ฯลฯ

กลุ่มโครงกำร/
พ้ืนที่เป้ำหมำย

ด้ำนสังคมได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 1 

“ตัวอย่ำง” 
งบประมำณ พ.ศ. 2561
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พัฒนำระบบดูแลและ
ยกระดับกำรให้บริกำร พัฒนำศักยภำพคน ยกระดับคุณภำพชีวิต

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนยำกจนภำคเหนือ
พื้นท่ีเป้ำหมำย : 17 จังหวัดภำคเหนือ

1.กำรพัฒนำระบบฟื้นฟูสุขภำพ
และท่องเท่ียวผู้สูงอำยุ  แบบครบ
วงจร เพื่อคุณภำพชีวิตและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. จัดตั้งศูนย์บริกำรสุขภำพแบบ
ครบวงจรแห่งภำคเหนือและอนุ
ภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง
3. ภำคเหนือเมืองท่ีเป็นมิตรกับ
ผู้สูงอำยุแบบครบวงจรสู่คุณภำพ
ชีวิตที่ดี

1. พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
และคนยำกจนภำคเหนือ

2. พัฒนำศูนย์ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ

Value Chain

กิจกรรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณ

เป้ำหมำย/
ตัวช้ีวัด

• ม.นเรศวร / ม.แม่ฟ้าหลวง /
ม. พะเยา

• ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข

XXX ลบ. XXX ลบ. XXX ลบ.

• มรภ.ล าปาง
• ส านักงานปลัดกระทรวง

พัฒนาสังคมฯ

กลุ่มโครงกำร/
พ้ืนที่เป้ำหมำย

1. สัดส่วนคนจนลดลง...  2. สัดส่วนผู้สูงอำยุที่เข้ำถึงระบบสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น 

“ตัวอย่ำง” 
งบประมำณ พ.ศ. 2562
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ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (เทียบเคียงจำกปี 2562)

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

มิ.ย. 61 ครม.เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำ
และปฏิทินปีงบประมำณ 2563

ส.ค. 61 ครม.เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณปี 2563 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 แผนพัฒนาภาค (Top-down)
ส.ค. 61 นำยกรัฐมนตรีมอบนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณปี 2563

ส.ค.61
- พ้ืนท่ี (Area) : ภำค จังหวัด และท้องถิ่น จัดท ำ
แผนฯ
- กระทรวง/หน่วยงำน (Function) : จัดท ำแผนฯ

ร่วมกับพื้นท่ี โดยวิเคราะห์ศักยภาพและความ
ต้องการ ของพ้ืนที่ (Bottom-Up)     

1 - 29 ก.ย. 61
- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค
- กนจ. : เห็นชอบแผนของจังหวดั
- ผู้บริหารท้องถิ่น : เห็นชอบแผนของท้องถิ่น
- คณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เห็นชอบ

ขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน แผนงานบูรณาการ
- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการ

ของหน่วยงาน

สัปดำห์สุดท้ำย ต.ค. 61
นำยกรัฐมนตรีรับทรำบ
ข้อเสนองบประมำณปี 2563 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

สัปดำห์สุดท้ำย ธ.ค.61 2560 
ครม. เห็นชอบนโยบำย
งบประมำณ
วงเงิน โครงสร้ำงงบประมำณ

สัปดำห์แรก ก.พ.62
กระทรวง/หน่วยงำน ภำค จังหวัดและ 
ท้องถิ่น จัดท ำค ำขอให้ส ำนักงบประมำณ 

สัปดำห์ท่ี 2 เม.ย. 62
ครม. เห็นชอบรำยละเอียดง
บประมำณ 

สัปดำห์ท่ี 2-4 เม.ย. 62
ส ำนักงบประมำณรับฟังควำม
คิดเห็น กำรจัดท ำร่ำง พรบ. งปม. 

สัปดำห์แรก พ.ค. 62 ครม.เห็นชอบ
ข้อเสนอร่ำง พรบ.งบประมำณฯ 
สัปดำห์สุดท้ำย พ.ค. 62 
ครม.ให้ควำมเห็นชอบร่ำง พรบ.
งบประมำณฯ ส่งให้ฝ่ำยนิติบัญญัติฯ 

สัปดำห์แรก มิ.ย. 62
ฝ่ำยนิติบัญญัติพิจำรณำ
ในวำระท่ี 1

สัปดำห์สุดท้ำย ส.ค.62
ฝ่ำยนิติบัญญัติพิจำรณำในวำระท่ี 2 - 3

สัปดำห์แรก ก.ย.62
สสค. น ำร่ำง พรบ.
ขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำย 

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ
ทบทวนเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติบประมาณ
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1) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ดังนี้
1.1 ด้านกายภาพ มีความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ โดยจะต้องมีเอกสารการ
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ประกอบการ
เสนอขอโครงการ
1.2 ด้านงบประมาณ มีความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณที่ใช้กับประโยชน์
ที่ได้จากการด าเนินโครงการ
1.3 ด้านระยะเวลา ควรมีการด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

2) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทีส่ามารถพจิารณาความ
เหมาะสมของราคาได้ 

3) โครงการที่มีลักษณะการด าเนินงานทุกปี ควรมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้สามารถมองเห็นความ
ต่อเนื่องและการพิจารณาต่อยอดอยา่งมีประสิทธภิาพและยั่งยืน

เพิม่เตมิ 15

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ Do



4) โครงการจะต้องมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน รวมทั้งวิธีการด าเนินงานและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5) โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับ
โครงการของหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการอยู่แล้ว

6) โครงการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานหรือเป็นกิจกรรม
ย่อยๆ ซึ่งไม่สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนงานได้

7) โครงการควรประกอบด้วยกิจกรรมหลักต่างๆ ซึ่งมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับชื่อโครงการและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายโครงการ            
มีหลายโครงการพบว่ามีการน ากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการน าไปสู่
เป้าหมายผลส าเร็จของโครงการสอดแทรกเข้าไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ   
การติดตามและประเมินผล

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ Do

เพิม่เตมิ 2



1) ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะจัดซื้อวัสดุหรือคุรุภัณฑเ์พื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนโดยตรง

2) ไม่เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3) ไม่เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ

4) ไม่เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ของส่วนราชการ

5) ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะการแบ่งหารงบประมาณหรือเป็นโครงการที่
จัดท าขึ้นในลักษณะหลีกเลี่ยงการด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เพิม่เตมิ 17

โครงกำรจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้  DON’T



1) หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ด าเนินการ/ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
- เปลี่ยนหน่วยงานด าเนินการ
- เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการ

2) มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจาก
- มีหน่วยงานอื่นด าเนินโครงการนั้นแล้ว
- ไม่สามารถด าเนินโครงการได้เนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาต
- ผู้บริหารหน่วยงานประสงค์จะขอเปลี่ยนโครงการ

3) มีข้อทักท้วง/ข้อสังเกตจาก สตง.
- ผิดระเบียบ/กฎหมาย
- ไม่มีความคุ้มค่า
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สำเหตุกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรต่ำงๆล่ำช้ำ



1) การจัดท าโครงการของจงัหวดัไม่มีการระบุกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด          
และผลสัมฤทธิ์ หรือกรณีมีการระบุไว้ก็ไม่มีความถูกต้องหรือมีความชัดเจน 
ส่งผลท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประเมินผลโครงการได้

2) การจัดท าโครงการในลักษณะสิ่งก่อสรา้งไม่มีการระบุไว้ในโครงการ          
ว่าเมื่อโครงการแล้วเสรจ็ จะมอบหมายหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ         
ในการดูแลและบ ารุงรักษา

3) ไม่มีการขออนุญาตการใช้ที่ดินส าหรับการก่อสรา้ง โดยเฉพาะการเปลี่ยน
สภาพที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรบัพลเมืองใช้รว่มกัน  
จากการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ถมคลอง
เปลี่ยนสภาพเป็นถนนจะต้องมีการยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อจังหวัด          
(ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพ
ที่ดินฯ พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2551)
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โครงกำรที่เป็นประเด็นข้อทักท้วงหรือมีข้อสังเกตจำก สตง.



4) โครงการที่มีผลกระทบต่อวิธชีีวติของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับชุมชนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการที่มีผลตอ่คุณภาพสิง่แวดล้อม ควรมีการ
สอบถามความเห็นจากประชาชนและควรผ่านความเหน็ของสภาทอ้งถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนและท้องถิ่นใหค้วามร่วมมือกับการด าเนินการโครงการ

5) การจัดท าเอกสารสัญญาเพื่อด าเนินโครงการตามที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณไม่
ชัดเจน/ไม่รัดกุม อาจส่งผลให้ทางราชการได้รบัความเสียหาย

6) ขาดการประเมินความคุ้มค่าหรือผลส าเร็จของโครงการ

7) โครงการที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาพื้นที่ ควรมีการจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมี
ความต่อเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
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โครงกำรที่เป็นประเด็นข้อทักท้วงหรือมีข้อสังเกตจำก สตง.


