
การจัดการงบประมาณ

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

25 กันยายน 2559



ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนระดับชาติ กับ งบประมาณรายจายประจําป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ปฏิรูป

นโยบายความ
มั่นคงแหงชาติ

แผนหลัก
อื่นๆ

นโยบาย
รัฐบาล

กรอบยทุธศาสตรช์าติ 6 ดา้น ระยะ 20 ปี 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-หน่วยงาน
Agenda

20 ป

5 ป

1 ป

เปาหมาย
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง – กรม
(Function)

เปาหมาย
แผนปฏิบัติราชการ

จังหวัด/กลุมจังหวัด/อปท.
(Area)

เปาหมาย
แผนบูรณาการ/
แผนยุทธศาสตร
(Agenda)

นาํนโยบายสู่การปฏิบัติ

กรอบงบประมาณรายรบั–รายจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 20 ปี
(Long-Term Fiscal Framework : LTFF)

60 - 64 75 - 7970 - 7465 - 69

กรอบงบประมาณรายรบั–รายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง 5 ปี
(Medium-Term Fiscal Framework : MTFF)

เปาหมาย
งบกลาง

เปาหมาย
แผนบริหาร
จัดการหนี้
ภาครัฐ

สอดคล้องกับความต้องการ
ในระดับพื@นทีB

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการดาํเนินการของรัฐ

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง – กรม
(Function)

แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัด/กลุม

จังหวัด/อปท./
อําเภอ/หมูบาน

(Area)

แผนบูรณาการ/
แผนยุทธศาสตร
(Agenda)

งบกลาง
แผนบริหาร
จัดการหนี้
ภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

60

23 แผนบูรณาการ 2 แผนบูรณาการ

20 กระทรวง / 503 หน่วยงาน / 25 แผนบรูณาการ

ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร

วิสัยทัศน์
พนัธกิจ

เป้าหมายการให้บริการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ประโยชน์ทีBประชาชนได้รับ

ตัวชี@ วัด
จะตองมีการถายทอด

เปาหมายจากระดับชาติ
สูระดับการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
1. ความมั่นคง
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในสังคม
5. การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประเทศไทยได้ประโยชน์

อย่างไร

แหล่งเงินอืBนแหล่งเงินอืBน

ประเทศได้ประโยชน์อย่างไร
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เงินรายได้ เงินสะสม

แนวคิดในการจัดทํา LTFF / MTFF และการทบทวนเปาหมายการใหบริการ-ผลผลิต-ผลลัพธ-ตัวชี้วัด

(1) ยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง

(2) ยุทธศาสตร
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

(3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและ

เสริมสราง
ศักยภาพคน

(4) ยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาส

ความเสมอภาค 
และความเทาเทียม

ในสังคม

(5) ยุทธศาสตร
ดานการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

(6) ยุทธศาสตร
ดานการปรับสมดุล

และการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

กรอบงบประมาณรายรบั–รายจ่ายลว่งหนา้ระยะยาว
(Long-Term Fiscal Framework : LTFF)

2560 - 2564 2575 - 25792570 - 25742565 - 2569

กรอบงบประมาณรายรบั–รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง
(Medium-Term Fiscal Framework : MTFF)

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง – กรม
(Function)

แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัด/กลุมจังหวัด/อปท.

(Area)

แผนบูรณาการ/
แผนยุทธศาสตร
(Agenda)

งบกลาง แผนบริหารจัดการหนี้
ภาครัฐ

60

20 กระทรวง / 503 หน่วยงาน / 25 แผนบรูณาการ

เงินกู้ PPPs ค่าธรรมเนียม Infra-Fundงบประมาณ

แหลง่เงนิ

23 แผนบูรณาการ 2 แผนบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
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บูรณาการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิรูป นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนหลักอื่นๆนโยบายรัฐบาล

กรอบยทุธศาสตรช์าติ 6 ดา้น ระยะ 20 ปี 

4 หนวยงาน รวมกันกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป ที่มีความสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน และแผนหลักอื่นๆ 
ประกอบดวย
เปาหมายและทิศทางของประเทศในระยะ 1 ป และ 5 ป
ผลลัพธ (Output) 
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
ประเด็นยุทธศาสตร (แผนงาน)
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดรวม (Joint KPIs)
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

แผนพัฒนาจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนพัฒนาระดับพื้นที่

สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื@นทีB 4



Geopolitical

Connectivity
1. เชื่อมโยง

ภายในประเทศ
2. เชื่อมระดับภูมิภาค
3. เชื่อมโยงสูนานา

ประเทศ
4. เขาสู Thailand 4.0

Agenda

การเชื่อมโยงงบประมาณครอบคลุมทุกมิติ
ยุทธศาสตรชาติ LTFF

20 ป

แผนฯ 12
แผนความมั่นคง
นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิรูป
แผนหลักอื่นๆ

MTFF
5 ป

ยุทธศาสตร
การจัดสรร

งบประมาณฯ

เชน
• AEC
• G20
• G77
• APEC
• ASEM
• EU

• วิเคราะหจุดเดน - จุดดอย
• วิเคราะหศักยภาพของประเทศ 

หรือพื้นที่ ( + )
• วิเคราะหปญหา ( - ) 

Function
20 กระทรวง

Agenda
23 แผนบูรณาการ 

งบประมาณ
แหล่งเงนิ

รวม 6 ภาค
18 กล ุม่จงัหวดั 76 จงัหวดั
878 อําเภอ 7,255 ตําบล 

74,965 หมู่บา้น
งบกลาง
1 แผนฯ

แผนบริหารจัดการหนี้
ภาครัฐ

1 แผนฯ

เงินรายได้ เงินทุนฯเงินกู้ PPPs ค่าธรรมเนียม Infra-Fund

Area
2 แผนบูรณาการ

แผนระยะยาว
20 ป

แผนระยะ
ปานกลาง
5 ป

แผนปฏิบัติราชการ/
แผนบูรณาการ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

ภาคกลาง 21 จังหวัด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

ภาคใต 14 จังหวัด

แผนระยะ 
1 ป

East-West 
Economic 
Corridor

North-South Economic Corridorแมสาย/
เชียงราย

มุกดาหาร
แมสอด

บานพุน้ํารอน อรัญประเทศ

สะเดา
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Geopolitical

Connectivity
1. เชื่อมโยง

ภายในประเทศ
2. เชื่อมระดับภูมิภาค
3. เชื่อมโยงสูนานา

ประเทศ
4. เขาสู Thailand 4.0

การเชื่อมโยงงบประมาณครอบคลุมทุกมิติ

เชน
• AEC
• G20
• G77
• APEC
• ASEM
• EU

• วิเคราะหจุดเดน - จุดดอย
• วิเคราะหศักยภาพของ

ประเทศ หรือพื้นที่ ( + )
• วิเคราะหปญหา ( - ) 

รวม 6 ภาค
18 กล ุม่จงัหวดั 76 จงัหวดั
878 อําเภอ 7,255 ตําบล 

74,965 หม ู่บา้น

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

ภาคกลาง 21 จังหวัด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

ภาคใต 14 จังหวัด

East-West 
Economic 
Corridor

North-South Economic Corridorแมสาย/
เชียงราย

มุกดาหารแมสอด

บานพุน้ํารอน อรัญประเทศ

สะเดา 6



กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18
กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ พื้นที่

กองจัดทํางบประมาณเพ่ือการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และ
การบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในตางประเทศ

สวนกลาง

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่1 นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่2 ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก  สมุทรปราการ

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่5 ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่6 ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่7 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่8 สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่9 จันทบุร ีชลบุรี ระยอง ตราด

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่10 หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู บึงกาฬ

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่11 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่12 รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่13 สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่14 อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่15 เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่16 นาน พะเยา เชียงราย แพร

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่17 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ

กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที ่18 กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี 7



กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18
อํานาจหนาที่
1) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดทํางบประมาณใหแกกลุมจังหวัดและ

จังหวัดที่รับผิดชอบ
2) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํา

งบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับระบบ
งบประมาณ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนการ
บริหารราชการแผนดิน รวมทั้งสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

3) ประสานและบูรณาการงบประมาณกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) วิเคราะหงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณของหนวยงานในเขตพื้นที่

ความรับผิดชอบ
5) วิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับประมาณการรายรับและรายจาย รวมทั้งเงินนอก

งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่ตองใชในการจัดทํางบประมาณรายจาย
6) รวมกับหนวยงานในความรับผิดชอบในการจัดทําคาใชจายตอหนวยในการจัดทํา

บริการสาธารณะ และจัดทํามาตรฐานตนทุนในการใหบริการสาธารณะของหนวยงาน
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

7) ติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณของหนวยงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

8) จัดเตรียมขอมูลและคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายเพื่อเสนอตอรัฐสภา
9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 8



การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด

ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนา
กลุมจังหวัดเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
ใหความเห็นชอบ แลวแตกรณี
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณฯ 
และรายงาน ก.น.จ. ทราบ

กรณไีมมีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

กรณไีมมีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

การเปลี่ยนแปลง
โครงการที่อยูใน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด
หรือกลุมจังหวัด

1. กิจกรรม
2. พื้นที่ดําเนินโครงการ
3. งบรายจาย
4. เปาหมายโครงการ
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กิจกรรม
2. พื้นที่ดําเนินโครงการ
3. งบรายจาย
4. เปาหมายโครงการ
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณฯ

การโอนเปลีJยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ)

ขอ 1, 3, 4, 5
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การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด

การโอนเปลีJยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (กรณีมีผลกระทบต่อแผนฯ)

อ.ก.น.จ. รายงาน ก.น.จ. ทราบ

กรณมีีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

กรณมีีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือหัวหนา
กลุมจังหวัดเสนอ 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
แลวแตกรณี
เพื่อใหความเห็นชอบ
การปรับแผนฯ และ
การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย

เสนอ อ.ก.น.จ. 
ดานแผนและดาน
งบประมาณ 
ใหความเห็นชอบ

เสนอ อ.ก.น.จ. 
ดานแผนและดาน
งบประมาณ 
ใหความเห็นชอบ

ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณฯ
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เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวย : ลานบาท

เปาหมายการเบิกจาย
งบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ เปาหมายการ
เบิกจายรวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

    - ภาพรวม
ประมาณรอยละ

2,733,000 2,623,680
96

819,900
30

601,260
22

579,419
21

623,101
23

    - รายจายประจํา
ประมาณรอยละ

2,184,128 2,146,161
98

715,614
33

480,508
22

458,667
21

491,372
22

    - รายจายลงทุน
ประมาณรอยละ

548,872 477,519
87

104,286
19

120,752
22

120,752
22

131,729
24

มติคณะรัฐมนตรี 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพฯ

1. ใหจัดทําแผนฯ สงใหสํานักงบประมาณภายใน 12 กันยายน 2559

หลักเกณฑและเงื่อนไข รายจาย
ประจํา

ดําเนินการและเบิกจายภายในไตรมาสที่ 1
(งบฝกอบรมและประชุมสัมมนาใหมากที่สุด หรือไมนอยกวา 50% 
ในไตรมาสที่ 1)

รายจาย
ลงทุน

• มีความพรอม 
• คุณลักษณะ (Spec) 
• ราคากลาง
• สถานที/่พื้นที่กอสราง

• TOR 
• แบบรูปรายการ 
• ประมาณราคา

ไมเกิน 2 ลานบาท เกิน 1,000 ลานบาท

ใหกอหนี้และเบิกจาย
ภายในไตรมาสที่ 1

ใหกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 
และเบิกจายตามงวดงาน

ใหกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 
และเบิกจายตามงวดงาน

วงเงินงบประมาณ
ตอรายการ

รายจายลงทุนปเดียว กอหนี้ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเวน รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศ 
รายจายลงทุนที่มีวงเงินตอรายการเกิน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทุนผูกพันรายการใหม ใหกอหนี้ภายในไตรมาสที่ 2

2 – 1,000 ลานบาท
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2. เรงโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคภายใน 3 วันทําการ 
(อยางชาไมเกินวันที่ 7 ต.ค. 59)

3. สวนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธ์ิและการใชจายงบประมาณเปนรายเดือนและรายไตรมาส 
และบันทึกในระบบ BB EvMis

4. ใหหัวหนาสวนราชการฯ ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน

5. เรงรัดกอหนี้และเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

6. ใหพิจารณาปรับแผนฯ กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การ
แกปญหา และการกระตุนเศรษฐกิจ

หนวยงานพิจารณา
ปรับแผนฯ

รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีเจาสังกัด

สํานักงบประมาณ
พิจารณาเห็นชอบ

ขั้นตอนการปรับแผนฯ
มอบหมาย เสนอ

แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
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