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แผนแมบทระยะ 20 ป

กรอบยทุธศาสตรชาติ 6 ดาน ระยะ 20 ป (2560 – 2579)

หลักการยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

นโยบาย นโยบาย

ความมั่นคงแหงชาติ รัฐบาล

นโยบาย

ประเทศไทย 4.0

ประมาณการรายรับรายจายลวงหนาระยะยาว 20 ป (LTEF)  

ประมาณการรายรับรายจายลวงหนาระยะยาว 5 ป (MTEF)  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6 ภาค

- เหนือ

- ตะวันออกเฉียงเหนือ

- กลาง

- ตะวันออก

- ใต

- ใตชายแดน

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

หนี้ภาครัฐ

บูรณาการ 3 มติ

ภาค เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
กลาง ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน

Area

Agenda

Function
4

ท่ีมา : สํานักงบประมาณ วันท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ยทุธศาสตรที่ 1  
ดานความ

ม่ันคง

ยทุธศาสตรที่ 2  
ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการพัฒนา
และเสรมิสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานการ

สรางโอกาส
ความเสมอภาค

และเทาเทยีมกัน
ทางสังคม

ยทุธศาสตรที่ 5  
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกบั

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6  
ดานการปรับ

สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12

(2560 – 2564)

ยุทธศาสตร  

การจัดสรร

งบประมาณ

รายจายประจํา 

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ยทุธศาสตรที่ 1  
ดานความ

ม่ันคง

ยทุธศาสตรที่ 2  
ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการพัฒนา
และเสรมิสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานการแกไข

ปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา

และสรางการ
เติบโตจากภายใน

ยทุธศาสตรที่ 5
ดานการจัดการนํ้า

และสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6  
ดานการปรับ

สมดุลและ
พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการ

ภาครัฐ

รายการคาดําเนินการภาครัฐ (คาใชจายบุคลากรภาครัฐ รายจายเพ่ือรองรับกรณฉีุกเฉินหรือจําเปน และการบริหารจัดการหน้ีภาครฐั)

ยทุธศาสตรที่ 5  
การเสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาศักยภาพ

ทนุมนุษย (แรงงาน)

ยทุธศาสตรที่ 1  
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนษุย

(ประกันสขุภาพ/ผูสงูอาย/ุ  

สถาบนัทางสังคม)

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางความเขมแขง็
ทางเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตรที่ 7
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
(คมนาคม/Logistics

/มั่นคงพลังงาน

ยทุธศาสตรที่ 8
การพัฒนาวิทยฯ/
เทคโน/วิจยั/นวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมอืง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่10  
ความรวมมอื

ระหวางประเทศ

ยทุธศาสตรที่ 2  
สรางความเปนธรรม

ลดความเหลือ่มล้าํ

ในสังคม

ยทุธศาสตรที่ 4
การเติบโตท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ  

การพัฒนาอยางยั่งยืน

ยทุธศาสตรที่ 7    
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

(พลังงานเปนมิตรกับ สวล.)

ยุทธศาสตรที่ 6  
การบริหาร

จัดการภาครัฐ
ปองกันทุจริตฯ

ยุทธศาสตรที่ 9  
พัฒนาภาค
เมือง พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ

(จังหวัด/อปท.)

ยทุธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
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หลักการสําคัญของการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นาํแนวทางการพัฒนาที่สําคญัของรางกรอบยทุธศาสตรชาต ิ 20  ป

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร มากําหนดเปนกรอบโครงสรางยุทธศาสตรการจดัสรรฯ

กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดของยทุธศาสตรการจัดสรรฯ ใหถกูตอง ชดัเจน สอดคลอง

กับเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื

นาํยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมอืง และพ้ืนที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12  

มากําหนดเปนประเดน็ยุทธศาสตรฯ และกําหนดนโยบายการจดัสรรฯ

ที่มกีารกําหนดพ้ืนที่ดาํเนนิการของโครงการ/กิจกรรมไวชดัเจน

กําหนดยุทธศาสตรชี้นาํเพ่ือเปนทศิทางการดาํเนนิงานการพัฒนาในแตละพ้ืนที่ระดับภาค

เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการเสนอขอจดัสรรงบประมาณลงในแตละภาค/พ้ืนที่

อยางเหมาะสม

6ท่ีมา : สํานักงบประมาณ วนัท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“หลุดพนจากความยากจน
สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง”

การบูรณาการ 3 มิติ

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง  ตะวันออก ใต ใต
ชายแดน

Agenda

Area

Function

• ศูนยกลางเศรษฐกิจสรางสรรค
  นวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพ

• ศูนยกลางธุรกิจขาว   ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

• การคาการบริการส่ีแยกอนิโดจีน ประตูสู
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน + 3

• Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรม
เกษตรภาคใต ประตูสูอาเซียนตอนใต

• ฐานเศรษฐกจิในการเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขนัและสนับสนุน

• อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรม
สะอาด และศูนยกลางผลไมออแกนิค
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

• ศูนยกลางการทองเที่ยวคุณภาพระดับโลก
• ศูนยกลางการคายางพารา ปาลมน้ํามัน

และผลไม

• ศูนยกลางขาวหอมมะลิโลก ปศุสัตว
เมืองนวตักรรมเกษตรอาหาร

• ศูนยกลางการคาอนุภูมภิาคลุมน้าํโขง
ประตูสูอาเซียนตะวันออกและจนี

• แหลงทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม
• อารยธรรมขอม ศูนยกลางกีฬา

นานาชาติ

“ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง”

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใตอาวไทย-อันดามัน

“ฐานการสรางรายไดที่
หลากหลาย”

ภาคใตชายแดน

“พัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือความมั่นคง”

• ศูนยกลางการคาและ
อุตสาหกรรมสีเขยีว ประตู
สูอาเซียน

• เมืองนวตักรรมอาหาร
ศูนยกลางสินคาเกษตร
ศูนยกลางประมงแปรรูป

ใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ• ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มรดกโลก
แหลงทองเที่ยวนานาชาติ

ภาคกลาง

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนาํ”

งบประมาณป 2562งบประมาณป 2562

แหลงเงินอื่น

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณป 62

กลไกการพัฒนาภาคเพ่ือบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

เปาหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12

1. ความมั่นคง
2. การสราง

ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน

4. การแกไขปญหาความ
ยากจนลดความ
เหลื่อมล้ําและสราง

การจัดการนํ้าและ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบรหิาร
จัดการภาครัฐ

Area

การเติบโตจากภายใน
5. Agenda

Function

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนาํ”

7
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แผนพัฒนาพ้ืนท่ี (Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

• คณะกรรมการพิจารณาจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ? 
หรอื กนภ.?

• คณะกรรมการพิจารณาจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ? 
หรอื กนภ.?

แผนพัฒนาภาค

• คณะกรรมการบริหารจังหวดั
แบบบูรณาการ (กนจ.)

• คณะกรรมการบริหารจังหวดั
แบบบูรณาการ (กนจ.)แผนพัฒนาจังหวัด

• ผูบริหารทองถ่ิน• ผูบริหารทองถ่ิน
แผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น



แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562
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แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2562 

1. การพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่น ภาค จังหวัด และอปท. ใหชดัเจน

2. การพิจารณาทบทวนเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงและหนวยงาน และแผนงานบูรณาการ

3. ขับเคลื่อนการดําเนินงานในมิติพื้นที่ใหเกิดผลสําเรจ็ตามเปาหมายในการพฒันาประเทศ

        3.1 กําหนดยุทธศาสตรจดัสรรงบประมาณ ใหครอบคลุมกรอบแนวทางการพัฒนา

             พ้ืนที่โดยเฉพาะกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วดัในระดบัภาค จังหวัดและอปท.

        3.2 บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาพื้นท่ีในทุกระดับ กระทรวง/หนวยงาน เขาไปมี

             สวนรวมดําเนนิการอยางแทจรงิ และบูรณาการกับนโยบายสาํคัญของรัฐบาล   

             โดยคณะกรรมการพื้นที ่/ ผูวาราชการจังหวัด หนวยงานกลาง 

             หนวยงานในพื้นที่ 
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แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2562 

4. การจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป จําแนกวงเงินและรายละเอียด ออกเปน 6 กลุม ดงัน้ี

งบกลาง รายการเงนิสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเปน หรืองบภยัภิบัต/ิเรงดวนงบกลาง รายการเงนิสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเปน หรืองบภยัภิบัต/ิเรงดวน

บุคลากรภาครัฐบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function)งบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function)

งบประมาณรายจายยุทธศาสตร และบูรณาการ (Agenda) ภารกิจยุทธศาสตร 
นโยบายเรงดวน/แนวทางการปฏิรูป/งบบูรณาการ

งบประมาณรายจายยุทธศาสตร และบูรณาการ (Agenda) ภารกิจยุทธศาสตร 
นโยบายเรงดวน/แนวทางการปฏิรูป/งบบูรณาการ

งบประมาณรายจายพ้ืนท่ี (Area) ภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน/ภมูิภาค/จังหวัด              
/กลุมจังหวัด

งบประมาณรายจายพ้ืนท่ี (Area) ภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน/ภมูิภาค/จังหวัด              
/กลุมจังหวัด

งบประมาณบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ รายจายชดใชเงินกูและดอกเบี้ย                 
/รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง

งบประมาณบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ รายจายชดใชเงินกูและดอกเบี้ย                 
/รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง

11
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แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2562 

5. การจดัทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เบื้องตน

6.   การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2562

12



แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2562 

หมายถึง แผนงานทีด่ําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบเปนปกตปิระจําตามกฎหมายจดัต้ังของหนวยงานน้ันๆ                    

หากหยุดดําเนินงานอาจกอใหเกิดความเสียหายในการใหบริการสาธารณะของรัฐ

แผนงานพ้ืนฐาน

หมายถึง แผนงานที่ดําเนินภารกิจตามหนาทีค่วามรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ตองการผลักดันหรือเห็น

ความสําคัญในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยกําหนดใหจัดทํางบประมาณในลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เชน 

นโยบายสําคัญของรัฐบาล ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคงเปนตน

แผนงานยุทธศาสตร

หมายถึง แผนงานที่ตองดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ หรือยุทธศาสตรสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกาํหนดใหหนวยงาน   

รับงบประมาณตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป รวมกันวางแผนกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใชจาย

งบประมาณ เพ่ือลดความซํ้าซอม มีความประหยัดและคุมคา สามารถบรรลุเปาหมายและเกิดผลสมัฤทธิ์ ตามวัตถุประสงคของ 

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ

องคประกอบระดับแผนงาน แบงเปน

13



แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2562 

     เปนคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบดวย 

       1.1 งบบุคลากร

1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน)

1.1.2 คาจางประจํา

1.1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบดําเนินงาน

1.2.1 คาตอบแทน : เฉพาะที่จําเปนตองจัดสรรใหตามสิทธิ

         และขอกําหนดตามกฎหมาย และจายใหในลักษณะเงินเดือน

         หรือจายควบกับเงินเดือน (มีตําแหนงและจํานวนอัตรา)

1.3 งบเงินอุดหนุน

1.3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประกอบดวย 4 แผนงาน

14

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ

    แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาํเปน 

    แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 

    แผนงานรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลงั



การจัดทํางบประมาณในลักษณะบรูณาการ

เชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2562

15



งบประมาณแผนดิน

• หลายรายการมีลักษณะเปนแผนงานพ้ืนฐานมากกวาแผนงานบูรณาการ

• หลายแผนงานมีงบประมาณและหนวยงานเขารวมมากเกินไปทําใหกํากับดูแลไดยาก

1. ตองปรับปรุงวิธีการใหม

• มีขนาดพอเหมาะที่จะบริหารจัดการรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

2. ควรกําหนดนิยาม ขอบเขต และเง่ือนไขของแผนงานใหชัดเจน

• กําหนดเปาหมาย ภารกิจ ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน

• มีผลสัมฤทธิ์ที่สามารถบอกไดวาประชาชนไดรับประโยชนอะไร

3. จํานวนแผนงานควรลดใหเหลือเฉพาะที่เปนประเด็นนโยบายสําคัญเรงดวน

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

16

ที่มา : ขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญติังบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



งบประมาณแผนดิน

• กําหนดแผนปฏิบัติงาน ใหชัดเจนวาใคร ทําอะไร อยางไร

• ใหหนวยงานเจาภาพมีอํานาจในการควบคุมกํากับดูแล

• ควรมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการแผนงาน

• มีคูมือการจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการ

4. มีการรวมกันคดิรวมกันทํา

• ไมนําเปาหมายของแตละหนวยงานมารวมกันทําใหเปาหมายมากเกินไป

• ควรเปนเปาหมายรวมของแผนงานบูรณาการ

• ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความเขาใจงาย

5. การกําหนดเปาหมายควรตองมีความชัดเจน มีการกําหนดรวมกัน

• กรณีการเบิกจายงบประมาณมีความลาชา ก.มหาดไทย ก.คลัง สตง. ควรรวมกันเรงรัดการพิจารณา
แกไขปญหา

6. จังหวัด/กลุมจังหวัดควรมีการเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

17
ที่มา : ขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญติังบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



งบประมาณแผนดิน

• เปนเพียงการนํางบประมาณมารวมกันทําใหมีความซํ้าซอน

• ควรใหความสําคัญกับหลักการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

7. แผนงานท่ีเกิดข้ึนใหมหลายแผนงานขาดการเช่ือมโยงอยางแทจริง

• เปนภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมมีคาใชจายที่เปนภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน

• ควรเปนคาใชจายที่แกไขปญหาหรือเพ่ือประโยชนของประชาชน

• กําหนดการบูรณาการในลักษณะการบริหารโครงการ (Project Management)

8. หนวยงานเจาภาพควรพิจารณาเฉพาะโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองตอตัวช้ีวัด
และเปาหมายของแผนงานโดยตรง

• มีการติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ

9. หนวยงานที่เปนเจาภาพควรกํากับหนวยงานที่รับผิดชอบ จะตองจัดทําแผนงาน 
แผนเงิน และแผนการปฏิบัติงานใหเช่ือมโยง

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

18
ที่มา : ขอสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญติังบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภาพความเชื่อมโยง ประกอบดวย 2 ระดับ

19

1. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบบัที่ 12

          รางกรอบยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (2560 – 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12/ตัวชี้วัดเปาหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณฯ ป 62

เปาหมายแผนงานบูรณาการ



ยทุธศาสตรด์า้น:

เป้าหมายของ

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท ี12

  ตวัชีวดัเป้าหมาย

แผนพฒันาฯ ฉบบั

ท ี12

ท ี1.1: 

 ตวัชีวดัเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท ี12 

ท ี2.1: 

เป้าหมายที1: เป้าหมายท ี2: 

ตวัชีวดัของ

แผนพฒันาฯ 

ฉบบัท ี12

เป้าหมาย

ของ

แผนงาน
บูรณาการ

ร่างยุทธศาสตร์

ชาต ิระยะ 20 

ปี

แผนพฒันา ฯ 
ฉบบัท ี12

ยทุธศาสตรท์:ี 

  ตวัชีวดัเป้าหมาย

แผนพฒันาฯ ฉบบัท ี

12

ท ี1.2: 

เป้าหมายท ี1 

:

เป้าหมายท ี2 

:
เป้าหมายท ี3 :

แผนภาพความเชือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท ี12

20

ยุทธศาสตรก์าร

จดัสรร

งบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี

เป้าหมายท ี1 

:

เป้าหมายท ี2 

:
เป้าหมายท ี3 :



แผนภาพความเชื่อมโยง ประกอบดวย 2 ระดับ

21

2. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

เปาหมายของแผนบูรณาการ

ตวัชี้วัดเปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตวัชี้วัดแนวทางการดําเนนิงาน

โครงการ/กิจกรรม

                     งบประมาณ



เป้าหมายที 1 : ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

แนวทาง

แนวทางที 1.1.1 : ………………………………………………

……………………………….……………………………………….

แนวทางท ี1.1.2 : ………………………………………….

……………………………………………………………………

ตวัชีวดั

 

หน่วยงานเจา้ภาพ :
.....................................................

.....................................................

หน่วยงาน
โครงการ 

กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมายของ

แผนงาน
บูรณาการ

ตวัชีวดั
ตวัชีวดัท ี1.1: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนภาพความเชือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ
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โครงสรางความเช่ือมโยงของ
แผนงานบูรณาการ

รางกรอบยทุธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับท่ี 
12

ตัวชี้วัดเปาหมายแผนฯ 12

ยุทธศาสตรจัดสรรงปบระมาณฯ   
ป 62

เปาหมายแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัดเปาหมายแผนงาน     
บูรณาการ

แนวทางการดําเนินงาน          
ตามแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทางแผนงาน         
บูรณาการ

1. พจิารณา ร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

2. พจิารณา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 12

3. เชือมโยง ยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. พจิารณา เปา้หมายของแผนงานบรูณาการ

5. พจิารณา ตวัชีวดัเปา้หมายของแผนงานบรูณาการ

6. พจิารณา แนวทางตามแผนงานบรูณาการ

4. เขียน ในลกัษณะทีเป็นตวัชีวดัความสําเร็จของแนวทางทีสามารถวดัและสง่ผลเชือมโยงให้กบั

เปา้หมายแผนงานบรูณาการได้

การทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชีวัดของแผนงานบูรณาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการพิจารณา



งบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรป 2562

การจัดทําโครงการ

• เปนโครงการตามภารกิจและหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับพันธ

กิจของกระทรวง และสามารถบูรณาการไดทั้ง 3 มิติ (Area / Function / Agenda) 

• มีความพรอมทั้งดานอุปกรณเคร่ืองมือ พ้ืนที่ดําเนินการ และการบริหารจัดการอยางมี

ประสทิธิภาพ ดดยมีคาใชจายเปนไปตามหลักเกณฑที่สาํนักงบประมาณกําหนด

• ตองกําหนดเปาหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลติ ผลลัพธ และตวัชี้วัดที่

ชัดเจน สามารถใชเปนแนวทางติดตามประเมินผลได

24
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แผนงานบรูณาการ............................................................................................

แนวทางการดําเนินงาน : .....................................................................................................................

ตวัชี้วัดแนวทาง : ...............................................................................................................................

1. โครงการ...........................................................................................................................................

2. เหตุผลความจาํเปน...........................................................................................................................

3. วัตถุประสงคโครงการ (Outcomes) ................................................................................................

4. เปาหมายโครงการ (Outputs)..........................................................................................................

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) (ระบุจาํนวน/หนวยนับ)....................................................

6. ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outouts) และตัวชี้วัดผลลัพธ 

(Outcomes)..................................................................................................................................

7. กิจกรรม – วิธีดําเนินการ (Activity) (ระบุลักษณะของกิจกรรม : ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 

..........................................................................................................................................................

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม..................................................................................................................................

9. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ............................................................................................................

10. งบประมาณ.......................................................................................................................................

11. สถานที/่พื้นที่ดําเนินการ....................................................................................................................

12. หนวยงานผูรบัผิดชอบโครงการ..........................................................................................................

13. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact) ...........................................................................................

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบรูณาการ



งบประมาณของโครงการ
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คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คา

สาธารณูปโภค

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง



แนวทางการพิจารณารายจายประจํา

ดานการฝกอบรมและสัมมนา

• การจัดการฝกอบรม สัมมนา ของทุกหนวยงานควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ไมซ้ําซอน และคาํนึงถงึ

ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ (ประหยัด ประสิทธภิาพ และประสิทธิผล)

• พิจารณาใชสถานที่ราชการ และวิทยากรควรเปนบุคลากรของรัฐเปนลําดับแรก

• ควรมีการบูรณาการแผนหรือหลกัสตูรอบรมระหวางหนวยงานภายในกระทรวง ในกรณีที่หลักสูตรมี

ความสอดคลองและมีกลุมเปาหมายเดียวกัน

• หนวยงานที่มีการฝกอบรมประชาชนที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน ขอใหมกีารบูรณาการโดยจัดการ

ฝกอบรมและทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อการประหยัดงบประมาณ

• การจัดฝกอบรม สัมมนา ใหแกบุคคลาภายนอกหรือภาคประชาชน ควรใหมีการสมทบคาใชจายตาม

ความเหมาะสม

• การจัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูขั้นพื้นฐาน ควรปรับรูปแบบการฝกอบรมใหเปนแบบเรียนรูดวยตนเอง 

โดยทําเปนชุดความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

• หลักสูตรการฝกอบรมที่จัดใหมกีารศึกษาดูงานในตางประเทศ ควรพิจารณาทบทวนใหเปนไปอยาง

เหมาะสมและประหยัด
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แนวทางการพิจารณารายจายลงทุน

ครุภัณฑ

• มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา มีสถานที่หรือพื้นที่พรอมรองรับครุภณัฑ 

รวมทั้งมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของแลว

• ครุภัณฑที่มีราคามาตรฐาน ใหใชเกณฑตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานให

เปนไปตามราคาที่สาํนักงบประมาณเคยอนุมัติ หรอืตามราคาที่สวนราชการเคยจัดหา หรือตามผลการ

สอบราคาหรอืสอดคลองกับราคาตลาด

• ครุภัณฑทดแทน รายการครุภัณฑคอมพวิเตอรทดแทนเฉพาะที่มีอายุการใชงานเกินกวา 7 ป
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สิ่งกอสราง

• มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่หรือพื้นที่พรอมรองรับครุภณัฑ รวมทั้งมีการ

ตรวจสอบและดําเนินการตามกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของแลว

• ส่ิงกอสรางที่มีราคามาตรฐาน ใหปรับลดตามบัญชีมาตรฐาน ส่ิงกอสรางนอกบัญชรีาคามาตรฐานให

เปนไปตามราคาที่สาํนักงบประมาณเคยอนุมัติ หรอืตามราคาที่สวนราชการเคยจัดหา หรือตามผลการ

สอบราคาหรอืสอดคลองกับราคาตลาด

• รายการสิ่งกอสราง ที่ผูกพันงบประมาณตามสัญญา หรือผูกพันงบประมาณตามมาตรา 23 ใหตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย และเงินที่กันไวเบิกจายเหลื่อมปมาพิจารณาดวย



แผนงานบูรณาการปงบประมาณ 2562 
1. ดานความม่ันคง

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

5.   ดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมฯ

4. ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ําและเสริมสรางการเติบโตจากภายใน

6.      ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

2. แผนงานบูรณาการปองกนั ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

2. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเทีย่วและบริการ

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

       และขนาดยอมสูสากล

5. แผนงานบูรณาการดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม

8. แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตชายแดน
9. แผนงานบรูณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ภาคตะวันออก
10. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ดานสรางความสามารถในการแขงขัน)

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคใตชายแดน

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

2. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมคุีณภาพ เทาเทียมและทัว่ถงึ

3. แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน)

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ภาคใตชายแดน

1. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกนัสุขภาพ

2. แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ดานการแกไขปญหาความยากจนลดความ

เหลื่อมล้ําและสรางการเติบโตจากภายใน)

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

1. แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

2. แผนบูรณาการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจดัการมลพิษและส่ิงแวดลอม

3. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)

ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ภาคใต     ภาคใตชายแดน

1. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

4. แผนงานบรูณาการสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5. แผนงานบรูณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบรูณาการ

18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 6 แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่

2

3

4

4

4

4

5

6

1

สีดํา : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร     สแีดง : แผนบูรณาการเชิงพ้ืนที่
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ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

26 ธันวาคม 2560

11 – 27 เม.ย. 61
สํานักงบประมาณรบัฟงความคิดเห็น

การจัดทําราง พรบ. งบประมาณฯ

8 พ.ค. 61 ครม.เหน็ชอบ
ขอเสนอราง พรบ.งบประมาณฯ

28 พ.ค. 2561
ครม.ใหความเห็นชอบราง พรบ.  

งบประมาณฯ สงฝายนิติบัญญตัฯิ

สิงหาคม 2560

- พ้ืนที่ (Area) : ภาคจังหวัด และทองถิ่น จัดทําแผนฯ

- กระทรวง/หนวยงาน (Function) : จัดทําแผนฯ

รวมกับพ้ืนที่ โดยวิเคราะหศักยภาพและความตองการ

ของพ้ืนท่ี (Bottom-Up)

ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ

วงเงิน โครงสรางงบประมาณ

ข้ันจัดทํางบประมาณ ข้ันอนุมัตงิบประมาณ

1
10

ส.ค. ก.ย.

30 สิงหาคม 2561 
ฝายนิตบิัญญัติพจิารณา

ในวาระที่ 2-3

7 กนัยายน 2561
สลค. นําราง พรบ.

ขึ้นทลูเกลาฯ ถวาย

7 มิถุนายน 2561 
ฝายนิตบิัญญัติพิจารณา

ในวาระที่ 1

13

31 ตุลาคม 2560  

นายกรัฐมนตรีรับทราบ

ขอเสนองบประมาณป 2562  

เบ้ืองตน (Pre-Ceiling)

1 - 29 ก.ย. 60
- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค
- กนจ. : เห็นชอบแผนของจังหวัด
- ผูบริหารทองถ่ิน : เห็นชอบแผนของทองถิ่น
- คณะกรรมการจดัทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เห็นชอบ
ขอบเขต เปาหมาย แนวทางการดําเนนิงาน แผนงานบูรณาการ
- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการ
ของหนวยงาน

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 60  ครม.เห็นชอบแนวทางการจดัทํา

และปฏิทินงบประมาณป 2562

4 10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณ

8

กระทรวง/หนวยงาน ภาค จังหวัด และทองถิ่น

จัดสงคําขอใหสํานกังบประมาณ

ข้ันทบทวน+วางแผนงบประมาณ
ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

1 ส.ค. 60 - ครม. เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณป 2562

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนฯ 12 แผนพฒันาภาค (Top-down)
16 ส.ค. 60 - นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณป 2562

1 กมุภาพันธ 2561

3

65 7

2

11

9 12

31
ท่ีมา : สํานักงบประมาณ วนัท่ี 16 ส.ค.60 ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



แผนการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณป 2562                            
(เฉพาะเรื่องเรงดวน)

กิจกรรม
หนวยงาน    

สงงาน

การพิจารณา

ของ คกก.
สงป. พิจารณา เสนอ ครม.

จัดทําแผนพัฒนาภาค 1 – 15 ก.ย. 60 18 – 29 ก.ย. 60

จัดทําแผนงาน       

บูรณาการ
17 ต.ค. 60 17 – 20 ต.ค. 60 24 – 31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60      

(เสนอนายกฯ)

ทํา Pre-Ceiling 5 – 18 ต.ค. 60
19 – 31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 60      

(เสนอนายกฯ)

คําของบประมาณ      

ป 2562

27 ธ.ค. 60 –

1 ก.พ. 61

27 ก.พ.  –

5 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61


