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สาระสําคัญ

• กระบวนการงบประมาณ
• แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561
• การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
• การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560



กระบวนการงบประมาณ
การทบทวนและ

การวางแผน
งบประมาณ

การจัดทํา
งบประมาณ

การอนุมัติ
งบประมาณ

การบริหาร
งบประมาณ

การติดตามและ
ประเมินผล
งบประมาณ



แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2561

• เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดพิจารณาทบทวน

• รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 2579)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (พ.ศ. 2560-

2564)
• นโยบายดานความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
• นโยบายสําคัญของรัฐบาล
• แผนปฏิรูป/แผนหลักอื่นๆ

การดําเนินงาน
สอดคลอง

• งบกลาง
• งบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function)
• งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda)
• งบประมาณรายจายพืน้ที่ (Area)
• งบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครฐั

จัดทํางบประมาณ
5 กลุม



แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2561
• แผนงานบุคลากรภาครัฐ
• แผนงานพื้นฐาน
• แผนงานยุทธศาสตร

โครงสรางแผนงาน

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแผนบูรณาการจํานวน 28
แผนงาน ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 25 แผนงาน )งบบูรณาการ

• บันทึกขอมูลในระบบ e-Budgeting และจัดสงเอกสารคําขอ
พรอมแผนแมบท 20 ป จํานวน 3 ชุด สงสํานักงบประมาณ
ภายใน 30 พ.ย. 59

• ใชโครงสรางแผนงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• ใหความสําคัญกับแผนงานยุทธศาสตรสงูกวาแผนงานพืน้ฐาน
• จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณางบลงทนุ
• พิจารณาทบทวน ชะลอ ปรับลด ยกเลิกงานที่หมดความ

จําเปนหรือไมคุมคา

Pre - Ceiling

การจัดทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 กุมภาพันธ์ 2560)



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สํานักงบประมาณ

หนวยงานเจาภาพหลัก และ สงป.
กพร. สศช. สมช. ในฐานะฝาย

เลขานุการ
กระทรวง – หนวยงานที่เก่ียวของ

จัดทําแผนแมบท และแผนการปฏิบัติงาน แผนการ
ใชจายงบประมาณ และขอเสนอแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

นําขอเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในมิติ
กระทรวง – หนวยงาน และจัดสงใหสํานักงบประมาณตอไป



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561

การจัดทําโครงการ-กิจกรรม
ตามภารกิจ หนาที่ตามกฎหมายของหนวยงาน
มีความพรอมทั้ง บุคลากร เครื่องมือ พื้นที่ดําเนินการ และการบริหารจัดการ
กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
สอดคลอง สนับสนุน การบรรลุเปาหมายของแผนบูรณาการนั้นอยางแทจริง
โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสมทั้งปริมาณและงบประมาณ
คาใชจาย คิดตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด
โครงการที่สามารถสรางรายไดใหรัฐได มีโอกาสไดรับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

27 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2559
(1 เดือน 10 วัน)

คณะกรรมการฯ พิจารณาและจัดทํา
ขอเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการ และสง

สํานักงบประมาณ

7 ธันวาคม – 11 มกราคม 2560
(1 เดือน 6 วัน)

สํานักงบประมาณพิจารณาและ
สรุปภาพรวมบูรณาการ



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561
ประธานคณะกรรมการ
(รองนายกรัฐมนตร)ี

แผนงานบูรณาการ หนวยงานเจาภาพ

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ 1. การสรางความปรองดองและสมานฉันท 1. กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร
2. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

1. สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ
2. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงฯ
3. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต

3. การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ

4. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ

5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 1. กรมชลประทาน
2. กรมทรัพยากรน้ํา

6. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคา
มนุษย

1. กรมการจัดหางาน
2. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561
ประธานคณะกรรมการ
(รองนายกรัฐมนตร)ี

แผนงานบูรณาการ หนวยงานเจาภาพ

พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวฯ

พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย 1. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

2. การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคม
ผูสูงอายุ

กรมกิจการผูสูงอายุ

3. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

3. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

4. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

5. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561

ประธานคณะกรรมการ
(รองนายกรัฐมนตร)ี

แผนงานบูรณาการ หนวยงานเจาภาพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 1. การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม

5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส

1. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร

6. การพัฒนาฝมือแรงงานไปสูไทยแลนด 4.0 1.สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

7. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เขมแข็ง

กรมการพัฒนาชุมชน



งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2561

ประธานคณะกรรมการ
(รองนายกรัฐมนตร)ี

แผนงานบูรณาการ หนวยงานเจาภาพ

นายวิษณุ เครืองาม 1. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติด

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

2. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวน
ยุติธรรม

สํานักงานกิจการยุติธรรม

3. การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

4. การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

5. การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

6. การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



การบริหารงบประมาณรายจาย ป 2560
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เนนรายการลงทุน)

วงเงินตอรายการ
ไมเกิน 1,000 ลานบาท

กอหนี้ผูกพันแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559)

วงเงินตอรายการ
ไมเกิน 2 ลานบาท

ดําเนินการและเบิกจาย
ใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
ยกเวน รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ตอง
จัดหาจากตางประเทศ

ยกเวน รายการที่มี
คุณลักษณะพิเศษที่ตองจัดหาจาก
ตางประเทศ

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจาย
ใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2560)

:: สําหรับรายการที่ไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดไว อาจมีการจัดทํา พรบ.โอนงบประมาณ ::



การบริหารงบประมาณรายจาย ป 2560

งวดครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559
- จัดสรรใหตามความจําเปนที่ตองใชจายหรือกอหนี้ภายใน 6 เดือน
- ยกเวน รายการที่ตองเชาหรือจางตอเนื่องภายหลังสัญญาสิ้นสดุ
ปงบประมาณ 2559 เชน คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมา
รักษาความปลอดภัย ฯลฯ หรือ รายการที่มีความจําเปนตองดําเนินการ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกราชการ

งวดครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560
- จัดสรรงบประมาณสวนที่เหลอื

การจัดสรร
งบประมาณ



RESEARCH

• ควรจัดทําระบบการเก็บขอมูล เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณ
• พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน

โดยใหความสําคัญของแผนงานยุทธศาสตรสูงกวาแผนงานพื้นฐาน
พิจารณาความจําเปน/ความเรงดวน/ความคุมคา
ศักยภาพของหนวยงาน ความพรอมในการดําเนินงาน

• พิจารณาทบทวน
ชะลอ ปรับลด ยกเลิกการดําเนินภารกิจที่หมดความจําเปน
ทําแลวไมเกิดผล ไมคุมคา มคีวามสําคัญในลําดับต่ํา
เพื่อนํางบประมาณไปดําเนินภารกิจที่มีความสําคัญและประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง

ขอเสนอแนะ



THANK YOU


