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กระบวนการงบประมาณ
1. ทบทวนและวางแผน

งบประมาณ

2. การจัดท างบประมาณ

3.การอนุมัติงบประมาณ
4. การบริหาร
งบประมาณ

5. การติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณ



กระบวนการงบประมาณ

การทบทวนงบประมาณ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณที่ผ่านมาส่งส านักงบประมาณ

ทบทวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวงและหน่วยงาน

การวางแผนงบประมาณ
จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
 การพิจารณาก าหนดประมาณการรายได้ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



กระบวนการงบประมาณ

การจัดท างบประมาณ
หน่วยงานจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 ส านักงบประมาณพิจารณาค าของบประมาณ จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รับฟังความคิดเห็นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ
 ส านักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อนายกรัฐมนตรี 
เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 ส านักงบประมาณน าเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา



กระบวนการงบประมาณ

การอนุมัติงบประมาณ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 3 วาระ (105 วัน) ส าหรับกรณีที่มีรัฐสภา เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่าน
การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 วาระแล้ว จึงเสนอวุฒิสภาพิจารณา
 หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดในขั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
 น าขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย



กระบวนการงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 จัดสรรงบประมาณ
 การใช้จ่ายงบประมาณ
 จัดท าร่างพรบ. งบประมาณเพิ่มเติม
 จัดท าร่างพรบ. โอนงบประมาณ
จะต้องมีการก ากับ-ติดตามการด าเนินงานเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ



กระบวนการงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลงบประมาณ
การรายงานผลการด าเนินงาน
 การติดตามผลการด าเนินงาน
 การประเมินผล



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

4. การอนุมัติงบประมาณ2. การทบทวนและ
วางแผน

งบประมาณ

3. การจัดท างบประมาณ
1. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
การเตรียมการจัดท างบประมาณ

และปฏิทินงบประมาณ

ต.ค. ต.ค. – ม.ค. ม.ค. – พ.ค. มิ.ย. – ก.ย. 



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ส านักงบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)
สภาความมั่นคงแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเลรวมถึงการ
เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 
ขจัดคอร์รัปชั่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตลอดจนป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
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2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามาถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต 
บริการ การค้าและการลงทุน พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความยั่งยืน ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน

เพื่อการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม และชุมชน การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา รวมทั้งการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน
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5. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพื่อจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
คงความอุดมสมบูรณ์ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการ
คลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม จริยธรรม 
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
อัตราภาษี และระบบการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการงปบระมาณให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูประบบราชการให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงและสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ และพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม



การจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องซึ่งกันและกัน

ลดความซ้ าซ้อน

ประหยัด มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการท างาน
โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ

มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ

มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน และจะมีหน่วยงานใดด าเนินการบ้างตามกรอบระยะเวลา

เป็นโครงการส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในช่วงเวลาหนึ่ง
โดยอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป



แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้าน:

เป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12
ท่ี 1.1:

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ท่ี 2.1:

เป้าหมายที่1: เป้าหมายที่ 2:

ตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12

เป้าหมาย
ของแผนงาน
บูรณาการ

ร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร์ที:่ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ท่ี 1.2:

เป้าหมายท่ี 1 : เป้าหมายท่ี 2 : เป้าหมายท่ี 3 :

เป้าหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 3
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

เป้าหมายท่ี 2



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

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

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

ตัวชี้วัด

โครงการ 
กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

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



การจัดท าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ

เป็นโครงการตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ  พันธกิจของ
กระทรวง และสามารถบูรณาการได้ทั้ง 3 มิติ (Area / Function / Agenda) 

มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ พื้นที่ด าเนินการ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด

ต้องก าหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน



สรุปการจัดท างบประมาณแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการเป็นการด าเนินการท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงจะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ควรมีลักษณะเป็นโครงการส าคัญที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในช่วงเวลาหนึ่ง

ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน และ
ภาพรวมของแผนงานบูรณาการ แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดของ
หน่วยงานให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกันและตอบเป้าหมายของแผนงาน 

ควรน าไปสู่ การลดเวลา ลดความซ้ าซ้อน ลดค่าใช้จ่าย และมีผลสัมฤทธิ์สูง 
แสดงให้เห็นขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
ภายใต้กรอบเวลาและวัดผลได้

01

02

03



การก าหนดโครงสร้างงบประมาณและ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



การก าหนดโครงสร้างงบประมาณและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

นโยบายด้านงบประมาณของประเทศ

• รายจ่าย เท่ากับ รายรับ

งบประมาณแบบสมดุล

• รายจ่าย น้อยกว่า รายรับ

งบประมาณแบบเกินดุล

• รายจ่าย มากกว่า รายรับ

งบประมาณแบบขาดดุล



การก าหนดโครงสร้างงบประมาณและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
ส านักงานคณะกรรมการ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย



วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวมทั้งประเทศ

รายได้ 2,550,000 ลบ.

เงินกู้ 450,000 ลบ. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 ลบ.
[เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งไม่รวมงบประมาณเพิ่มเติม
(2,900,000 ลบ.) จ านวน 100,000 ลบ. หรือ 3.4%

รายได้ เงินกู้



กลุ่มงบประมาณ 6 กลุ่ม
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



การก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แบ่งเป็น 6 กลุ่ม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ

Function

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
กระทรวง/
หน่วยงาน

แผนงานพื้นฐาน 
แผนงาน

ยุทธศาสตร์

Agenda

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บูรณาการ

Area

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่ายบูรณา
การเชิงพื้นที่

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บริหารจัดการ

หนี้ภาครัฐ

กลุ่มงบกลาง



1. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บุคลากรภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
หมายถึง กลุ่มงบประมาณที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐท่ีก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซ่ึงเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/หน่วยงาน (Function)
2.1 แผนงานพ้ืนฐาน
หมายถึง แผนงานท่ีด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งของ
หน่วยงานนั้นๆ หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของรัฐ

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์

หมายถึง แผนงานท่ีด าเนินภารกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่
ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้จัดท างบประมาณใน
ลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคง เป็นต้น



3. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บูรณาการ (Agenda)
แผนงานบูรณาการ 
หมายถึง แผนงานท่ีต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาต ิหรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงาน   รับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป ร่วมกันวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลดความซ้ าซ้อน 
มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนงานบูรณาการ

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บูรณาการเชิงพื้นที ่(Area)
หมายถึง แผนงานท่ีด าเนินภารกิจในมิติพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค



5. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
เป็นรายจ่าย ชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ยและรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง ประกอบด้วย
- แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
- แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย

6. งบกลาง
ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
- เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น



การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
การปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

2. ให้ความส าคัญการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง 3 มิติ คือ มิตหิน่วยงาน มิติยุทธศาสตร์ 
และมิติพ้ืนที่ 

3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของแต่ละภารกิจที่
ผ่านมา เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินภารกิจที่หมดความจ าเป็น

4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของภารกิจ โดย
พิจารณาถึงความจ าเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการ
ด าเนินงาน และขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ

5. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน



หลักการ 3R



หลักการ 3R

Review

Redeploy

Replace

Review : ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปรับลดแล้วส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินภารกิจในปีถัดไป

Redeploy

Replace

Review

Redeploy ทบทวนรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ชะลอ/ยกเลิก/ปรับลดเป้าหมาย
หรือค่าใช้จ่าย ปรับลดงานจบ

Replace น าเงินที่ได้จากการปรับลดในขั้นตอน Review และ Redeploy มา
จัดสรรเพิ่มเติมให้กับโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน 
และมีความพร้อม



รายการ

ปีงบประมาณ 2561
(ไม่รวมงบประมาณเพ่ิมเติม )

ปีงบประมาณ 2562

จ านวน เพิ่ม/ลด จากปี 60 ข้อเสนอ เพิ่ม/ลด จากปี 61

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1. ประมาณการรายจ่าย 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 -2,409.2 -0.1 2,261,502.8 108,226.0 5.0

- สัดส่วนต่องบประมาณ 74.2 75.4

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

- สัดส่วนต่องบประมาณ - -

1.3 รายจ่ายลงทุน 659,780.9 732.0 0.1 660,291.7 510.8 0.1

- สัดส่วนต่องบประมาณ 22.8 22.0

1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 86,942.3 5,755.5 7.1 78,205.5 -8,736.8 -10.0

- 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. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพือ่ชดเชย 649,553.8 4.4 0.0 662,564.4 13,010.6 2.0

การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ

5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) 16,469,800.0 1,019,693.0 6.6 17,573,300.0 1,103,500.0 6.7

วงเงินและ
โครงสร้าง
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.  2562



งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
จ าแนกตาม
กลุ่ม
งบประมาณ

กลุ่มงบประมาณ งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 3,000,000.0 100.0

1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,060,869.0 35.4

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 764,257.4 25.5

2.1 แผนงานพื้นฐาน 311,340.5 10.4

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 452,916.9 15.1

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 487,662.8 16.3

4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) 325,600.9 10.8

5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 259,609.9 8.6

5.1 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
(เงินต้น + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม)

259,609.9 8.6

6. กลุ่มงบกลาง 102,000.0 3.4



งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
จ าแนกตาม
กระทรวง

กระทรวง
ปีงบประมาณ

2562

รวมทั้งสิ้น 3,000,000.0

1.งบกลาง 468,032.0

2.ส านักนายกรัฐมนตรี 39,554.7

3.กระทรวงกลาโหม 227,671.4

4.กระทรวงการคลัง 242,846.0

5.กระทรวงการต่างประเทศ 9,241.8

6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,413.9

7.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12,863.5

8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 108,539.3

9.กระทรวงคมนาคม 183,732.5

10.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7,122.9

11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31,586.1

12.กระทรวงพลังงาน 2,318.9

13.กระทรวงพาณิชย์ 7,182.5

14.กระทรวงมหาดไทย 373,519.7

15.กระทรวงยุติธรรม 24,993.2



งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
จ าแนกตาม
กระทรวง

กระทรวง
ปีงบประมาณ 2562

16.กระทรวงแรงงาน 52,641.2

17.กระทรวงวัฒนธรรม 8,209.4

18.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,885.4

19.กระทรวงศึกษาธิการ 489,798.6

20.กระทรวงสาธารณสุข 135,827.6

21.กระทรวงอุตสาหกรรม 5,311.5

22.ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 129,969.9

23.หน่วยงานของรัฐสภา 10,418.4

24.หน่วยงานของศาล 22,656.4

25.หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 22,324.8

26.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 27,981.6

27.รัฐวิสาหกิจ 134,911.8

28.ส่วนราชการในพระองค์ 6,800.0

29.สภากาชาดไทย 10,303.9

30.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 182,341.1



งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
จ าแนกตาม
ยุทธศาสตรก์าร
จัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 3,000,000.0 100.0

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 329,273.2 11.0

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 406,564.6 13.6

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 560,896.3 18.7

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 397,501.4 13.2

และสร้างการเติบโตจากภายใน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 117,266.0 3.9

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 838,388.6 27.9

7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 350,109.9 11.7



การจัดท า
งบประมาณใน
ลักษณะ 
“บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์” 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ
2562

รวมทั้งสิ้น 813,263.7

1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,025.3

2 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 665.3

3 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5,195.4

4 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 1,528.3

5 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 8,743.2

6 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 7,913.9

7 การพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชุน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 3,361.6

8 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,432.8

9 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 14,848.9

10 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 101,875.1

11 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 3,178.6

12 การวิจัยและนวัตกรรม 16,056.9



การจัดท า
งบประมาณใน
ลักษณะ 
“บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์” 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ
2562

13 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 20,799.3

14 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 8,890.6

15 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 3,123.2

16 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 223,933.3

17 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 851.2

18 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 63,271.3

19 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 566.0

20 การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 276,820.0

21 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 27,981.6

22 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 834.9

23 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,142.8

24 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 224.2



การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ



01
พิจารณาจากประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ

- ใช้ค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายจริงเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2561
3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค.)
- การตั้งงบประมาณส าหรับอัตราว่างมีเงิน ให้พิจารณาความพร้อม
ที่จะสามารถบรรจุได้ในปีงบประมาณ 2562
- การตั้งงบประมาณเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนราย
เดือน ให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ



01
พิจารณาจากประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. อัตราเดิม 
1.1 ยกยอดอัตราเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หักอัตราผู้เกษียณปี 2560 
1.2 ปรับเงินเดือนให้เต็มปี (ตั้ง 12 เดือน) ส าหรับอัตราทดแทนเกษียณปี 2559 /อัตราใหม่ (ซึ่งตั้ง

งบประมาณในปี 2560 ตั้งไว้ 4 เดือน) 

1.3 บวกเงินเลื่อนขั้นปี 2561 ร้อยละ 4 
1.4 บวกอัตราทดแทนเกษียณปี 2560 ใช้เงินเดือนอัตราแรกบรรจุ ตั้ง 4 เดือน

2. อัตราใหม่
พิจารณาอัตรานกัเรียนทุน หรือที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับไว้ ใช้เงินเดือนอัตราแรกบรรจุ ตั้ง 4 

เดือน
3. ส่วนควบ

เงินประจ าต าแหนง่ทางวิชาการ (ตั้ง 1 ทาง)

1. อัตราเดิม 
พิจารณารายละเอียด ดังนี้
1.1 อัตรามีคนครอง ใช้อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 3 เดือน

(ตุลาคม  - ธันวาคม 2560) x 12 เดือน (มีรายชื่อประกอบการพิจารณ) หักอัตราผู้เกษียณอายุปี 
2561
1.2 ปรับเงินเดือนให้เต็มปี (ตั้ง 12 เดือน) เฉพาะอัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ (มีรายชื่อแล้ว) 
1.3 อัตราว่างมีเงินที่มีประกาศสรรหาแล้ว ตั้ง 6 เดือน
1.4 บวกเงินเลื่อนขั้นปี 2562 ร้อยละ 4 
1.5 อัตราว่างมีเงินที่มีแผนจะรับสมัครแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนนิการใด ๆ  ตั้ง 4 เดือน
1.6 บวกอัตราทดแทนข้าราชการเกษียณปี 2561 ใช้เงินเดือนอัตราแรกบรรจุ ตั้ง 4 เดือน

2. อัตราใหม่
พิจารณาอัตรานกัเรียนทุน หรือที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับไว้ ใช้เงินเดือนอัตราแรกบรรจุ ตั้ง 4 

เดือน
3. ส่วนควบ

เงินประจ าต าแหนง่ทางวิชาการ (ตั้ง 1 ทาง)



01
พิจารณาจากประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ

- พิจารณาผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560
- การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 2560 ทั้งท่ีเป็นอ านาจของส่วนราชการ 
และขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ การโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ
- รายจ่ายลงทุนที่เข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายจ่ายลงทุนปีเดียวปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ระหว่างปรับแผน/ปรับ
แบบ/ปรับ TOR /ปรับรายละเอียด ท าให้เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ธันวาคม 2560
- หักรายการ/โครงการ สิ้นสุด ปี 2561

แผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ



02
หน่วยงานที่มีเงินรายได้ 
(สถาบันอุดมศึกษา 80 แห่ง) 
ก าหนดหลักเกณฑ์การน าเงิน
รายได้สมทบรายจ่ายประจ า   
(ไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ) 
ในอัตราร้อยละ 1 – 30

1. ใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหักหนี้สิน (มาจากงบแสดงฐานะการเงิน) เป็นฐานข้อมูลสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxxxx
เงินลงทุนระยะสั้น xxxxx
รวม xxxxx

หัก หนี้สินหมุนเวียน xxxxx
คงเหลือ xxxx เป็นวงเงินที่จะน ามาพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การน าเงินรายได้มาสมทบรายจ่ายประจ า

2.       หลักเกณฑ์การน าเงินได้มาสมทบงบประมาณรายจ่ายประจ า
วงเงินงบประมาณปี 2562 ต่ ากว่างบประมาณปี 2561 

ทีไ่ม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ
วงเงินรายได้ต่ ากว่า 100 ล้านบาท                                                                                           1
เกิน 100 – 900 ล้านบาท 2 - 9
เกิน 900 – 1,000 ล้านบาท 10
เกิน 1,000 – 2,000 ล้านบาท 15
เกิน 2,000 – 3,000 ล้านบาท 20
เกิน 3,000 – 4,000 ล้านบาท 25
เกิน 4,000 ล้านบาท ขึ้นไป 30

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ



การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ใช้ค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายจริงเงินเดือน 3 เดือน อัตราว่างมีเงินพิจารณาความพร้อมในการบรรจุ การต้ังงบประมาณเงิน

ประจ าต าแหน่ง และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. รายจ่ายประจ าที่ไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ
พรบ. ปี 2561 ใช้เกณฑ์ที่ปรับลดมากกว่า พรบ. ปี 2561

หัก ผลการเบิกจ่ายท่ีต่ ากว่างบประมาณปี 60
เช่น มีผลการเบิกจ่าย 98% ก็จะหักส่วนท่ีไม่เบิกจ่าย 2% (คิด 2% ของวงเงินปี 61)

หัก ผลการเบิกจ่ายท่ีต่ ากว่างบประมาณปี 60
หัก พรบ. โอนปี 2560
หัก รายการปีเดียวท่ีอยู่ระหว่างปรับแผน/ปรับแบบ/ปรับ TOR /ปรับรายละเอียด ท าให้
เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ธันวาคม 2560 

หัก โอนเปลี่ยนแปลงท้ังอ านาจส่วนราชการและตกลงกับส านักงบประมาณ รวมโอนไปต่างประเทศ หัก รายการ/โครงการ สิ้นสุด ปี 2561

หรือหัก การน าเงินรายได้สมทบ รายจ่ายประจ า

แยกการพิจารณา รายการผูกพันเดิม และรายการผูกพันใหม่

รวมเป็นกรอบวงเงินปี 2562 (ข้อ 1 + ข้อ 2) รวมเป็นกรอบวงเงินปี 2562 ส าหรับการจัดท ารายการงบลงทุนปีเดียว

บวก รายการผูกพันเดิม และรายการผูกพันใหม่ (ถ้าม)ี

รวมรายจ่ายประจ าท้ังสิ้น รวมรายจ่ายลงทุนท้ังสิ้น

งบประมาณรวมของหน่วยงาน



งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 และ 2562

แผนงาน ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม/ลด

รวม 119,073.3042 113,067.2249 -6,006.0793 -5.04

แผนงานบุคลากร 70,498.7950 68,555.9524 -1,942.8426 -2.76

แผนงานพื้นฐาน 28,947.2615 26,878.7226 -2,068.5389 -7.15

แผนงานยุทธศาสตร์ 11,180.4450 12,578.7186 1,398.2736 12.51

แผนงานบูรณาการ 5,809.5360 3,857.4499 -1,952.0861 -33.60

แผนงานบูรณาการพื้นที่ 2,637.2667 1,196.3814 -1,440.8853 -54.64

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 80 แห่ง 



งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 และ 2562

70,498.80

28,947.26

11,180.45
5,809.54 2,637.27

68,555.95

26,878.72

12,578.72 3,857.45 1,196.38

บุคลากร พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ บูรณาการ พื้นท่ี

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 80 แห่ง
หน่วย : ล้านบาท

ปี 61 ปี 62



งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 และ 2562

ม.เกษตรศาสตร์

แผนงาน
ปี 61 (ปรับฐาน) ปี 62

ประจ า ลงทุน รวม ประจ า ลงทุน รวม 

รวม 5,047.0940 1,109.5429 6,156.6369 3,985.7532 939.7045 4,925.4577

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,963.5194 - 3,963.5194 3,148.2017 - 3,148.2017

แผนงานพื้นฐาน 364.0389 642.1525 1,006.1914 265.6687 854.3423 1,120.0110

แผนงานยุทธศาสตร์ 238.5957 242.5443 481.1400 190.6603 32.3711 223.0314

แผนงานบูรณาการ 401.6168 188.3261 589.9429 331.3982 - 331.3982

แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค

79.3232 36.5200 115.8432 49.8243 52.9911 102.8154



งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 และ 2562

3,963.5194 

1,006.1914 

481.1400 
589.9429 

115.8432 

3,148.2017 

1,120.0110 

223.0314 
331.3982 102.8154 

บุคลากร พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ บูรณาการ พื้นท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท

ปี 61 ปี 62



ข้อสังเกตคณะอนุกรรมาธิการ ปี 2562
การก่อสร้างอาคารใหม่ของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดเก็บรายได้จากการใช้บริการ ควรสมทบรายได้ในสัดส่วนที่
สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติ

รายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินต่ ากว่า 100 ล้านบาท หรือแต่มีระยะเวลาเกิน 270 วัน ควรตั้งงบประมาณเป็น
รายการผูกพันเท่าที่จ าเป็นเฉพาะที่เป็นงานยาก และอยู่ในพื้นที่เกาะ ภูเขา หรือภาคใต้ เป็นต้น

การก่อสร้างบ้านพัก/อาคารส านักงาน กรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานก าหนด ให้เทียบเคียงเรื่องการใช้พื้นที่ต่อห้อง
และราคาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 เพือ่มิให้ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น

สถาบันการศึกษาควรพิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการ
สอนและการฝึกอบรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก

จ านวนนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง แต่โรงเรียนสาธิตกลับเพิ่มขึ้น 
และการขยายการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งในข้อเท็จจริง โรงเรียนสาธิตควรเป็นเพียงต้นแบบเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน มากกว่ามุ่งแข่งขันเพ่ือหารายได้



แนวทางการจัดท างบประมาณ ปี 2563



แนวทางการจัดท างบประมาณ ปี 2563

1

2

3

จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน

ให้ความส าคัญกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

บูรณาการการท างานภายในมหาวิทยาลัย



แผนความต้องการงบลงทุน

ล าดับ
ที่

รายการ
จ านว

น
หน่วย

หน่วย
นับ

ราคา 
ต่อหน่วย 

ค าขอต้ัง (บาท) 
ปี 2562 

ภาควิชา/โปรแกรมวิชา
หน่วยงาน

จ านวน
นศ.

ชั้น/
ปี

มีอยู่แล้ว
ประเภทครุภัณฑ์

สรุปค าชี้แจง

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ต้ังใหม่ ทดแทน ต้ังเพ่ิม เหตุผลและความจ าเป็น
ค่าครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

13 8,700,000 0 12 1 12 0

1. ระบบฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์ทาง
คลินิกแบบหน้าจอสัมผัส

1 ชุด 4,500,000 4,500,000 พยาบาลศาสตร์, แพทย์
แผนไทย และสาธารณสุข
ศาสตร์

775 1

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 2 12 เครื่อง 350,000 4,200,000 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 15,129 ทุกช้ันปี 12 12



แนวทาง การพิจารณางบประมาณ
1. ครุภัณฑ์
- มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา มีสถานที่หรือพื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบ
และด าเนินการตามกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน ให้ใช้เกณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานให้เป็นไปตามราคาที่ส านัก
งบประมาณเคยอนุมัติ หรือตามราคาที่ส่วนราชการเคยจัดหา หรือตามผลการสอบราคาหรือสอดคล้องกับราคาตลาด
- ครุภัณฑ์ทดแทน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเฉพาะที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี

2. สิ่งก่อสร้าง
- มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่หรือพ้ืนที่พร้อมด าเนินการก่อสร้าง รวมทั้งมีการตรวจสอบและ
ด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
- สิ่งก่อสร้างที่มีราคามาตรฐาน ให้ปรับลดตามบัญชีมาตรฐาน กรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานก าหนด ให้เทียบเคียงเรื่องการใช้พื้นที่
ต่อห้องและราคาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพือ่มิให้ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น
- รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ผูกพันงบประมาณตามสัญญา หรือผูกพันงบประมาณตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผล
การเบิกจ่าย และเงินที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมาพิจารณาด้วย



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ



ยุทธศาสตร์ชาต ิ6 ด้าน

1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
• ประมาณ 37 แผน
• ในแต่ละแผนประกอบด้วย

เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุใน 20 ปี แบ่งช่วงละ 5 ปี 
(ปี 61–65, 66-70, 71-75, 76-80)
แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
Flagship projects (ปี 61-65)

นโยบาย/แผนความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทดา้น Bioeconomy

เป้าหมาย ทุกระยะ 5 ปี 
(ปี 61–65, 66-70, 71-75, 76-80)
แนวทางการพัฒนา/พืน้ที่ด าเนินการ
Flagship projects (ปี 61-65)

• A
• C
• E

• B
• D
• F

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ.2561-2565)

• วสิัยทัศน์
• เป้าหมาย
• กลยุทธ์
• แผนงาน/โครงการ
• B
• D

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรฯ 
(พ.ศ.2561-2565)

• วสิัยทัศน์
• เป้าหมาย
• กลยุทธ์
• แผนงาน/โครงการ
• E

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี/งบประมาณ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี/งบประมาณ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ชี้น า/Priority



บูรณาการการท างานภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้หน่วยงานย่อยๆภายใต้มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กัน ร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืน
เป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหน่วยงานย่อยท าหน้าที่ของตนเองอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ น าหลักการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการมาใช้ โดยจัดท าแผนผังความเชื่อมโยงจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ถ่ายทอดมาสู่แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยก าหนดเป้าหมายระยะเวลา 1 ปี 

ค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ    
และเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ประเทศ 2

1

เน้นการจัดท าเป็น Project Based สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่าเมื่อบูรณาการแล้ว
มีเอกภาพ ประสานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน 3



การบริหารงบประมาณ



การบริหาร  งบประมาณ

- แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจดัหาพัสดุตามพระราชบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561
- การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะก าหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณส่งส านักงบประมาณ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560


