
 
 
 
 
 

ส านักงบประมาณ 

การจัดท าและการบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานฯ

กระทรวงมหาดไทย 



แนวทางการเรียนรู้และการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว 

1 
หลักคดิ 

2 
หลักวิชา 

3 
หลักปฏิบัติ 
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 ระบบงบประมาณของประเทศไทย 
 

ปี พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน  – ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
                                       ( SPBB : Strategic Performance Based Budgeting) 
 

            เป็นระบบงบประมาณทีใ่ห้ความส าคัญกบัการก าหนดพนัธกจิ (Mission) ขององค์กร 
จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ  

มกีารติดตามและประเมินผลสม ่าเสมอ เพือ่วดัผลส าเร็จของงานอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยง
การบริหารจัดการทรัพยากร  การเงิน  และพสัดุ  ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จ 

ของงานตามพนัธกจิขององค์กรหรือของรัฐ เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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วงจรการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  
การทบทวนวางแผนงบประมาณ 

2.  
การจัดท า 
งบประมาณ 

3.  
การอนุมัติ 
งบประมาณ 

4.  
การบริหาร 
งบประมาณ 

5.  
การประเมินผล 
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กค. - นโยบายการคลัง 
- การประมาณการรายได้ 
- ประมาณการเศรษฐกิจ 
มหภาค 

สงป. - นโยบายจัดสรรงบประมาณ 
- ประมาณการรายได้และรายจ่าย 
- การจัดสรรงบประมาณ 

ธปท.  - นโยบายการเงิน 
- ประมาณการเศรษฐกิจมหภาค 
 

สศช. - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- ประมาณการเศรษฐกิจมหภาค 
- ประเมินโครงการ 

1.วงจรการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

1.  
การทบทวน
วางแผน
งบประมาณ 

2.  
การจัดท า 
งบประมาณ 

3.  
การอนุมัติ 
งบประมาณ 

4.  
การบริหาร 
งบประมาณ 

5.  
การประเมินผล 



  ความเชื่อมโยงของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความ

ม่ันคง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการ 

สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้าง

ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี 

 (2561-2580) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 
(2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ

รายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความ

ม่ันคง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้าง

ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาศักยภาพ      

ทุนมนุษย์ (แรงงาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(ประกันสุขภาพ/ผู้สงูอายุ/

สถาบันทางสังคม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความเข้มแขง็

ทางเศรษฐกิจฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน     
(คมนาคม/Logistics

/มั่นคงพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาวิทยฯ์/                 

เทคโน/วิจัย/นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาภาค เมือง 
พ้ืนที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างความเป็นธรรม                    
ลดความเหลื่อมล้้า                                                 

ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

(พลังงานเป็นมิตรกับ สวล.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
ป้องกันทุจริตฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
พัฒนาภาค 
เมือง พ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

(จังหวัด/อปท.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาภาค   เมือง  
พ้ืนที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาภาค เมือง 
พื้นที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาภาค เมือง 
พ้ืนที่เศรษฐกิจ  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนแม่บทระยะ 20 ปี 

กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

6. แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 
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แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 14 แผนงานรอง 

แผนงานบูรณาการ 

โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน 55 แผนงานหลัก 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ  
(4 แผนงาน) 

แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณฉีกุเฉนิหรอืจ าเปน็ 

แผนงานบริหารจดัการหนีภ้าครัฐ 

แผนงานรายจ่ายเพือ่ชดใช้เงินคงคลัง 

14 แผนงาน 
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-ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ  
     -จัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณ 

-ส านักงบประมาณ 
  การจัดสรรงบประมาณ 

2.วงจรการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

1.  
การทบทวน
วางแผน
งบประมาณ 

2.  
การจัดท า 
งบประมาณ 

3.  
การอนุมัติ 
งบประมาณ 

4.  
การบริหาร 
งบประมาณ 

5.  
การประเมินผล 
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2. การจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณ 

2.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    2.2 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

       2.3 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ 

          2.4 การพิจารณาค าของบประมาณ 

  



2.1 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องแสดง 
- แหล่งที่มาและประมาณการรายได้ 
- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการจ่ายเงิน 
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ 

  

 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มาตรา 10 งบประมาณประจะปีที่เสนอต่อรัฐสภาอย่างน้อยต้องมี 

 -   รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน 
 -   การแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน 
 -   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
มาตรา 19 การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยแสดง 
 -     แหล่งที่มาและประมาณการรายได้ 
- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการจ่ายเงิน 
- ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ 

 

 
   



2.2 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
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สงป. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ....  

 สงป. แจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและ ให้ส่วนราชการยื่นค าของบประมาณฯ 

  

สงป. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณของส่วนราชการ เสนอครม.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและจัดท าเป็นร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา

อนุมัติ 

  

สงป. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น และสรุปผลรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
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2.3 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ 

วาระส าคัญของรัฐบาล 

จุดเน้นและล าดับ
ความส าคัญทาง

ยุทธศาสตร์ 

ปัญหาและสภาพการณ์ 
ของประเทศ การให้บริการสาธารณะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฯ  

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/
นโยบายของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรี 

กระทรวง 



15 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 

จุดเน้นและล าดับ 
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ 

หน่วยงาน 

กระทรวง 

นโยบายรัฐมนตรี พันธกิจกระทรวง 

2.3 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ (ต่อ) 
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2.3 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ (ต่อ) 

หน่วยงาน 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 

จุดเน้นและล าดับ 
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต / โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

นโยบายกระทรวง นโยบายหน่วยงาน 



รูป
แบ

บใ
หม

่ เร
ิ่มใ

ช้ใ
นป

ี 2
56

3 

ตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
: ก าหนดให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกเป็น 6 กลุ่ม 
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1 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ 

รายจ่าย 
งบกลาง 

2  
 

กลุ่ม
งบประมาณ 

หน่วยรับ
งบประมาณ 
(รายจ่าย
กระทรวง/

หน่วยงาน) 
 

 

3 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บูรณาการ 

 
 

4 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ

รายจ่าย
บุคลากร 

 
 
 
 
 

5 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ
รายจ่ายทุน
หมุนเวียน 

6 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ 
รายจ่ายเพื่อ
การช าระหนี้

ภาครัฐ 

7 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ 

รายจ่าย 
เพื่อชดเชย 
เงินคงคลัง 

8 
 
 

กลุ่ม
งบประมาณ 
รายจ่ายเพื่อ
ชดใช้เงินทุน
ส ารองจ่าย 



การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

Agenda Function 

Area 
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การบูรณาการโดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันและเป็นไปอย่างสมดุล 

มีรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าการด าเนินภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน 



วัตถุประสงค์ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
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o เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ที่มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 กระทรวง 
ขึ้นไป โดยก าหนดเป็นแผนงานบูรณาการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งให้มีการจัดท า 
แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หนว่ยงาน  
 

o เพื่อให้การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงาน
เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตามผล
การด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการด าเนินงานและหน่วยด าเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 



การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

มิตินโยบายส าคัญ 
 การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ

 ด าเนินงาน หน่วยงานด าเนินการระยะเวลา และงบประมาณตลอดจนมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 เน้นการจัดท าเป็น Project Base  
 โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิงบูรณาการ 
 โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า 
 โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพประสานสอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน 
 โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
 การบูรณาการที่สูงกว่า 
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มิติพื้นที่ 
 การบูรณาการภารกิจระหว่างส่วนราชการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดยใช้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นกรอบ ในการพิจารณา 
 มีหลักเกณฑ์การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 



ก าหนดใหส้ามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 
(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 

รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน 
(แผนงานพ้ืนฐาน) 

รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
(แผนงานยุทธศาสตร์) 

กรอบการพิจารณาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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     เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ
ในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ประกอบด้วย  
 1. งบบุคลากร 

- เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่น ๆ  
  ที่จ่ายควบกับเงินเดือน) 
- ค่าจ้างประจ า 
- ค่าจ้างชั่วคราว /ค่าจ้างชั่วคราวใน 
  ต่างประเทศ 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

2. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอบที่เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรค่าตอบแทน : เฉพาะที่
จ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและ
ข้อก าหนดตามกฎหมาย และ 
จ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับ
เงินเดือน (มีต าแหน่งและจ านวนอัตรา) 

     หมายถึง แผนงานที่ด าเนินภารกิจตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนัน้ ๆ หากหยุด
เนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมี
ลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง 

     หมายถึง แผนงานที่ด าเนินภารกิจตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็น
ความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามที่ส านกังบประมาณก าหนด 
และคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ 

B 



 

งบประมาณ 

รายจา่ยประจ  าปี 

 

 
 
 
 

 นโยบายรฐับาล 

ภารกจิยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

 

 

รายจ่ายภาระผูกพนั
งบประมาณ 
(สัญญา+ม.41) 

รายจ่ายหน่วยรับ
งบประมาณตามภารกจิที่

กฎหมายก าหนด 

 
รายจ่ายการช าระหนีภ้ารัฐ 

 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวดั/กลุ่ม

จังหวัด 

ภารกจิพืน้ฐาน 

รายจ่ายบุคลากร 
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ภาพรวมกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
รายจ่ายชดใช้เงนิคงคลงั 

 

แผนงานบูรณาการ 

 งบภาค 
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- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
- สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- ค่าเช่าท่ีดิน/อาคาร 

 

รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่
จ าเป็น 

- สัญญา ม.41 - พนักงานราชการ+นักเรียนทุน 
- ภาระหนี ้ - อปท. 
- ชดใช้เงินคงคลัง 

รายจ่ายตามข้อผูกพันที่
ต้องจัดสรร 

- รักษางานเดิม 
- เพิ่มเป้าหมาย 

 
 รายจ่ายตามภารกิจ

พื้นฐาน 
- นโยบายต่อเนื่อง 
- นโยบายใหม่ รายจ่ายตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์ 

กลไกส าคัญ 

• การวิเคราะห์3R
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

• วิเคราะห์ค่างาน 
• วิเคราะห์ความเป็นไปได้

และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

2.4 แนวทางการพิจารณาค าของบประมาณ  

 
- กลไกส าคัญการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ 
 แผนงานบูรณาการ 



การวิเคราะห์งบประมาณตามหลัก 3R 
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การทบทวนปรับลด
งบประมาณจากรายการ

โอนเปลี่ยนแปลง
(Review) 

ปรับลดรายการ 
• ไมก่ระทบต่อเป้าหมาย 
 การด าเนินงาน 
• โอนเปลี่ยนแปลง 
 ในปีที่ผ่านมา 
• มีเงินกันปีที่ผ่านมา
 (ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

พิจารณารายการ 
• งบลงทุนสิ้นสุด 
• ฝึกอบรมทีไ่ม่ใช่ 
 พันธกิจ/สิ้นสุด 
• จ้างที่ปรึกษาที่ไม่จ าเป็น 
• เดินทางราชการ ตปท 
• โครงการวิจัยที่ขาด 
 ความพร้อม 

ให้ความส าคัญรายการ 
• นโยบายเร่งด่วนของ
 รัฐบาล/กระทรวง 
• โครงการแก้ไขปัญหา
 เฉพาะเรื่อง เช่น 
 ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
• นโยบายส าคัญ 

  

การทบทวนปรับลด
งบประมาณจากผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/

โครงการ (Redeploy) 

การจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม (Replace) 
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มีความตัง้ใจสูงแบบ งง งง และง่วง พกัก่อนดีกว่า 



วิสัยทัศน์ ปี 63    ประชาชนมีรากฐานการด ารงชวีิตและพฒันาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       

    1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและความมั่นคงภายใน 
   2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่ 

พันธกิจ 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเข้มแข็ง 
พื้นที่ไดรับการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันภายใต้การบริหารจัดการ 
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่ได้รับในการใช้จ่าย

งบประมาณ 

กระทรวงมหาดไทย 



 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ก าหนดตัวช้ีวดั ที่เป็นรูปธรรม 

 
 
 

 
กจิกรรม 

  1. ..................................................... 
  2. ..................................................... 

 

 
 

เป้าหมายหารให้บริการหน่วยงาน 
ก าหนดตัวช้ีวดั ที่เป็นรูปธรรม 

 
 

ผลผลติ/โครงการ 
 

ผลผลติที ่........ 
ก าหนดตัวช้ีวดั 4 มติิ 

 

 
กจิกรรม 

  1. ...................................................... 
  2 ....................................................... 

 

 
 
 

ผลผลติ/โครงการ 
 

ผลผลติท่ี........... 
ก าหนดตวัช้ีวดั 4 มติ ิ

 
 

 
กจิกรรม 

  1. ..................................................... 
  2. ..................................................... 

 

 
 
 

ผลผลติ/โครงการ 
 

โครงการที่ .............. 
ก าหนดตวัช้ีวดั 4 มติ ิ

 
 

 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

 
 

ภารกจิหน่วยงาน 
เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
ก าหนดตวัช้ีวดั ที่เป็นรูปธรรม 
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ผลลัพธ์ 

4 

วัตถุประสงค์ 
เพื่ออะไร 

2 

   กิจกรรม 
   ท าอะไร 
 

1 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย 
ได้อะไร 

3 

ก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
จ านวน 1แห่ง ตามแบบ
ที่ก าหนด 
 

เกษตรกรในเขต
พื้นที่ชลประทาน
ได้ใช้น้ าเพื่อปลูก
ข้าว 
 

เกษตรกรมี
รายได้จากการ
ท านามีอาชีพ
มั่นคงในการ
ท าเกษตร 
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ผลลัพธ์ 

4 
วัตถุประสงค ์

เพื่ออะไร 

2 

   กิจกรรม 
   ท าอะไร 
 

1 

กิจกรรม  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

เป้าหมาย 
ได้อะไร 

3 

เกษตรกรได้รับ
การอบรม/ความรู้
เรื่องเกษตร
อินทรีย์ 

ฝึกอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ไปใช้ในการท า
เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต/ค่าใช้จ่ายในการท า
เกษตร 

เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนดีขึ้น 
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3.วงจรการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

1.  
การทบทวน
วางแผน
งบประมาณ 

2.  
การจัดท า 
งบประมาณ 

3.  
การอนุมัติ 
งบประมาณ 

4.  
การบริหาร 
งบประมาณ 

5.  
การประเมินผล 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
- พิจารณาอนุมัติ งปม. 
ส านักงบประมาณ 
- สนับสนุนข้อมูล  
 ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
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วาระที่ 1  ขัน้รับหลักการ  

        เป็นการพจิารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภา
ผู้แทนราษฎรว่าจะรับหรือไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
รัฐบาลได้เสนอ โดยไม่มีการพจิารณาในรายละเอียดหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  การใช้จ่ายที่ได้
น าเสนอ    

วาระที่ ๒  พจิารณารายละเอียด 

 เป็นการพจิารณาโดยคณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมพจิารณาของ
คณะกรรมาธิการฯ  ส่วนราชการจะต้องชีแ้จงรายละเอียดค าของงบประมาณของตนเอง 
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพจิารณา    

วาระที่ ๓  พจิารณาอนุมัต ิ 

     เป็นการพจิารณาอนุมัตร่ิางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ใช้
เป็นกฎหมาย โดยการลงมตว่ิาเหน็ชอบหรือไม่เหน็ชอบกับร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยไม่มีการอภปิราย 
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      การพจิารณาของวุฒสิภา 
 

 เม่ือร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับความเหน็ชอบ
จากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จะส่งให้วุฒสิภาพจิารณาโดยวุฒสิภาจะต้องให้ความ
เหน็ชอบ 

 

   
 พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  



เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

 
 
 

ส านักงบประมาณ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 



การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. 
 จัดสรรรายได้รวม 752,250 ลบ. เพิ่มขึ้น 31,428 ลบ. (4.4 %) คิดเป็นสัดส่วน  29.5 % 
 จัดสรรเป็นเงินอุดหนุน 276,900 ลบ. เพิ่มขึ้น 12,978 ลบ. (4.9 %) 
 **ใหน้ าเงินสะสมมาสมทบกับงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น 
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5. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3,000,000 ลบ. 

ลดลง 50,000 ลบ. (1.6 %) 

วงเงิน 

2,550,000  ลบ. 

เพ่ิมขึ้น 50,358.1 ลบ. (2 %) 

รายได ้

450,000  ลบ. 

ลดลง 100,358.1 ลบ. (18.2 %) 

เงินกู ้

รายจ่ายประจ า 
2,261,488.7 ลบ. (75.4 %)  

รายจ่ายลงทุน 
660,305.8 ลบ. (22 %)  

รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้
78,205.5 ลบ. (2.6 %)  
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กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.วงจรการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

1.  
การทบทวน
วางแผน
งบประมาณ 

2.  
การจัดท า 
งบประมาณ 

3.  
การอนุมัติ 
งบประมาณ 

4.  
การบริหาร 
งบประมาณ 

5.  
การประเมินผล 



เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ 36 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส านักงบประมาณ 
- การติดตามและประเมนิผล 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การตรวจติดตาม Post Auditing 
- การตรวจผลการด าเนินงาน     
  Performance Auditing 

5.วงจรการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  
การทบทวน
วางแผน
งบประมาณ 

2.  
การจัดท า 
งบประมาณ 

3.  
การอนุมัติ 
งบประมาณ 

4.  
การบริหาร 
งบประมาณ 

5.  
การติดตามและ
ประเมินผล 
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พรบ. วธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

           มาตรา 46 : ให้ผู้อ านวยการจัดวางระบบการตดิตามและประเมนิผล 

การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ

งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณเพือ่วดัผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้

จ่ายงบประมาณ โดยในระบบกาติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานให้ประกอบด้วย การ

ติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ  ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ  และ

ภายหลงัจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

การติดตามและประเมินผล 
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ประเภทของการติดตามและประเมินผล 

การประเมิน การติดตามและประเมิน การประเมิน 
• บริบท 
• ความต้องการจ าเป็น 
• ความเป็นไปได้ 
• ปัจจัยน าเข้า 
• วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
  กับผลตอบแทน 
• วิเคราะห์ต้นทุนกับ 
  ประสิทธิผล 
     

• ผลผลิต 
•  ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
•  ผลสัมฤทธิ์ 
•  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
  กับผลตอบแทน 
• วิเคราะห์ต้นทุนกับ 
  ประสิทธ์ผล 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
    ฯลฯ 

 

• ความก้าวหน้า 
• กระบวนการ 
• ปัญหาอุปสรรค 
 

ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ 

Pre-evaluation On-going  

evaluation 

Post-evaluation 



 
 

ผลการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
ผู้มีส่วน

ได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
ผู้มีส่วน

เสีย 

+ - 
ผลลัพธ ์

(Outcome) 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Results)) 

กระบวนการด าเนินโครงการ 
(Delivery Process) 

ผลผลิต/โครงการ 
(Output) 

ทรัพยากรโครงการ 
(Input/Resources) 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ติดตามและประเมินผล 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ติดตามและประเมินผล 

แนวคิดการติดตามและประเมินผล 
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 

ติดตามและประเมินผล 

ประเมินผล
ระดับนโยบาย 

ประเมินผลระดับผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม กระบวนการด าเนิน 

ผลกระทบ 
(Impact) 



การตดิตามและประเมนิผล   

งบประมาณ   งบประมาณ 

ผลสมัฤทธิ ์

ผลลพัธ ์
 (outcome) 

ผลกระทบ 
 (Impact) 

ผลผลติ 
(output) 

(activity) 
กจิกรรม 

 
 

                   กจิกรรมหลกั 
 

(activity) 

(activity) 
กจิกรรม 

(activity) 
กจิกรรมหลกั 

ตวัชีว้ดั (KPI) 

ระดบัชาต ิ: ประชาชน 
GDP คณุภาพชวีติ 

กระทรวง : กลุม่สงัคม  

2Q2T1P 
 ประสิทธิผล วดัที่กลุม่เป้าหมาย 

วดัทีต่วัผลผลติ วดัไดท้นัททีนัตา 
QQCT 

วดัที่กระบวนการท างาน 

จ านวนงานกบัจ านวนเงนิ
(ปรมิาณ) 
ระยะเวลา 

ประสิทธิภาพ ดกีว่า รวดเร็วกว่า ประหยดักว่า 
ประเมินผล ผลผลติ 

(output) 

กรม : กลุม่ผูร้บับรกิาร 

QT 

ตดิตามผล 
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   กจิกรรม 

      ผลผลติ 

       ผลลพัธ ์          

 ผลสัมฤทธิ ์



1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580 ) 
 

5. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
ประหยัด/คุ้มค่า 43 

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

3. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

6. สอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวง/หน่วยงาน/เป้าหมายแผนบูรณาการ 

7. กรอบพันธกิจของหน่วยงาน 

8. สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 
• แก้ปัญหา 
• พัฒนา 

  

2. สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

4. สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

 
ผลสัมฤทธิ ์
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 

  



.. 

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

ความคุ้มค่า 

ผลผลิต 

ผลลัพธ ์

 ผลกระทบ 

 

ผลสัมฤทธิ ์

 

ความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 
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 ช้างไทย 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ 
นายกัมปนาท  ดาวเรือง  


