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        สํานักงบประมาณสํานักงบประมาณ



1.วงจรงบประมาณ

เนื้อหาของการบรรยาย

  2. การบรหิารงบประมาณ

3. มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
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5. การติดตามประเมินผล

4. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ 
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้       
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
         มาตรา 4 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 
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งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายรับ

งบประมาณรายจ่าย
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งบประมาณรายจ่าย
• รายได้
• เงินกู้
• เงินคงคลัง • งบกลาง

• งบสําหรับสว่นราชการ
และรัฐวสิาหกิจ



วงจรงบประมาณ วงจรงบประมาณ ((Budget Cycle)Budget Cycle)

การจัดเตรียมงบประมาณการจัดเตรียมงบประมาณ
((งบประมาณรายรับงบประมาณรายรับ--รายจ่ายรายจ่าย))
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การอนุมัติงบประมาณการอนุมัติงบประมาณ
การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ

((รวมการรายงานและติดตามผลรวมการรายงานและติดตามผล))
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การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

การบริหารงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาอนุมัติ โดยส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จะจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรัฐวิสาหกิจ จะจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบ
และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ 
รวมทั้งวางฎีกาขอเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่อนําเงิน
มาใช้จ่ายต่อไป
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การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

ส่วนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ตามแบบฟอรม์ที่สํานักงบประมาณกําหนด คือ 
สงป. 301 สงป. 302 สงป. 302/1 สงป. 302/2 สงป. 302/3  สงป. 301 สงป. 302 สงป. 302/1 สงป. 302/2 สงป. 302/3  
ส่งสํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 15 วัน

9



การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1

2
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2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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2
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การวางฎีกากับกรมบัญชีกลาง

เมื่อส่วนราชการได้รับเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณแล้ว จะไปวาง
ฎีกาขอเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) หรือคลังจังหวัด

การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)

(ส่วนภูมิภาค) 

กรมบัญชีกลางจะพิจารณาหลักฐาน/รายละเอียดและอนุมัติฎีกาตาม
ระเบียบที่กําหนดไว้เพื่อให้ส่วนราชการเบิกเงินไปใช้จ่ายต่อไป

ปัจจุบันดําเนินการผ่าน ระบบ GFMIS
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การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)
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ภายใต้แผนงานเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกันงบบุคลากร1.

ถัวจ่ายกันได้ภายในงบนี้ ยกเว้น เงินเดือน/ค่าจ้างประจํา 
อัตราตั้งใหม ่ให้จ่ายได้ตามที่กําหนดในใบยืนยันยอด หรือ ตามที่

การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)

อัตราตั้งใหม ่ให้จ่ายได้ตามที่กําหนดในใบยืนยันยอด หรือ ตามที่
ได้รับความตกลงกับสํานักงบประมาณ
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ปัจจุบัน งบบุคลากรอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 



งบดําเนินงาน2. ถัวจ่ายกันได้ภายในงบนี้ 
ยกเว้น รายจ่ายประเภท
ค่าสาธารณูปโภค จะนําไปใช้

การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)

ค่าสาธารณูปโภค จะนําไปใช้
จ่ายในประเภทอื่นได้ ก็ต่อเมื่อ
ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ

งบลงทนุ3. ให้ใช้จ่ายตามรายการ และวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร
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งบเงินอุดหนุน4.
ให้ใช้จ่ายตามรายการและ
จํานวนเงินที่กําหนด

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)

จํานวนเงินที่กําหนด

ให้ใชจ้่ายตามรายการและจํานวน
เงินที่กําหนด และหากเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบรายจ่ายใด(งบบคุลากร/
งบดําเนินงาน/งบลงทุน) ก็ถือปฏิบตัิ
เหมือนงบรายจ่ายนั้น

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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งบรายจ่ายอื่น5.

ให้ใช้จ่ายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนด
และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด(งบบุคลากร/

การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)

และหากเบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายใด(งบบุคลากร/
งบดําเนินงาน/งบลงทุน) ถือปฏิบัติเหมือนงบรายจ่ายนั้น
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                         จําแนกประเภทรายจ่าย
ประเภท                           รายละเอียด

1.งบบุคลากร เงินเดือน  ค่าจ้างประจํา   ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ

2.งบดําเนินงาน

(ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย  (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ)

  ค่าวัสดุ:  สิ่งของ (ตามเกณฑ์หนังสือเวียน สงป. ที่ นร 0709/ว37 ลว. 6 ม.ค. 59) 

 จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20,000 บาท/ต่อหน่วยหรือชุด
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ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าสาธารณูปโภค)

 จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20,000 บาท/ต่อหน่วยหรือชุด

  ต่อเติม ปรับปรุงครุภัณฑ์   ไม่เกิน 5,000 บาท                          

  ต่อเติม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่เกิน 50,000 บาท

3.งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

   ค่าครุภัณฑ์:สิ่งของราคาต่อหน่วยหรือชุด (ตามเกณฑ์หนังสือเวียน สงป. ที่ นร 
0709/ว37 ลว. 6 ม.ค. 59) 

   จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เกินกว่า 20,000 บาท

   ต่อเติมปรับปรุงครุภัณฑ์    เกินกว่า 5,000 บาท                         

   ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     เกินกว่า 50,000 บาท



จําแนกประเภทรายจ่าย

ประเภท                           รายละเอียด

4.งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5.งบรายจ่ายอื่น - ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ 

 พัฒนาระบบต่างๆ
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 พัฒนาระบบต่างๆ

- เงินราชการลับ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราว

- ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน



การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)
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การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

กรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็นไม่สามารถดําเนินงาน/
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับอนุมัตจิากรัฐสภาได้ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ((Budget Execution)Budget Execution)

ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับอนุมัตจิากรัฐสภาได้ 

ส่วนราชการสามารถขอโอน/เปลีย่นแปลงงบประมาณกับ
สํานักงบประมาณได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ต้องดําเนินการเพื่อ

แก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน    หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพ หรือคณุภาพการให้บริการ หรือ

การพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี
โดยต้องคํานึงถึง

ความประหยัด  ความคุม้ค่าความประหยัด  ความคุม้ค่า
และต้องแสดงเหตุผล ความจําเป็นหรือความเหมาะสมได้

และต้อง(ไม)่
ไม ่ทําให้เป้าหมายผลผลติตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ลดลง ในสาระสําคัญ

ไม ่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(ข้อ  23) 21



การโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงงบประมาณการโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ภายใต้แผนงานเดียวกัน

(ข้อ 24)
หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
                   - ทุกงบรายจ่าย  ยกเว้น งบบคุลากร
           การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต้องไม่           การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต้องไม่
 - ไม่เป็น การกําหนดอัตราบุคลากรตัง้ใหม่
 - ไม่เป็น รายการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 - ไม่เป็น รายการคา่ที่ดิน
 - ไม่เป็น รายการคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศ
            กรณีทีเ่ปน็การโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรอืสิ่งก่อสร้าง
       - ครุภัณฑ์ต้องมีวงเงนิต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
       - สิ่งก่อสรา้งต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่าํกว่า 10 ล้านบาท
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หัวหน้าส่วนราชการฯ มีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย (ข้อ 25)
- เหลือจ่ายจากการดําเนินงาน งบดําเนินงาน
- เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน

ซึ่งดําเนินการบรรลุผลตามที่ได้กําหนดไว้แล้ว

ไปไป
รายการที่กําหนดไว้เดิมหรือรายการใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์วงเงิน
ต่อหน่วยต้องต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างวงเงินต่อหน่วยต้องต่อหน่วยต้องต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างวงเงินต่อหน่วยต้อง
ต่ํากว่า  10  ล้านบาท และต้องไม่ไปใช้จ่ายเปน็รายการอัตราบคุลากรตั้งใหม่ 
รายการคา่ที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพนัข้ามปีงบประมาณ  หรือสมทบ
เป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว

แต่ถ้า

มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคคา้งชําระ ให้โอนไปชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคก่อน
23
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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 25602560

3.1 วัตถุประสงค์
  (1) เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนฯไม่ให้เกิดการใช้จ่าย

กระจุกตัวในช่วงไตรมาส 4
  (2) เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนและเร่งรัดการเตรียมความพร้อม
       รวมถึงจัดลําดับความสําคัญให้สามารถดําเนินงานตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2560

25

ปีงบประมาณ 2560
  (3) เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
       เพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการให้
       เหมาะสมตามสถานการณ์
  (4) เพื่อไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการดําเนินงานที่มียุทธศาสตร์ 
       และวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากเดิม
  (5) เพื่อนําผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
       พิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 2560 2560 ((ต่อต่อ))

3.2 เป้าหมายการเบิกจ่าย
       เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
      ของงบประมาณรายจ่าย  2,733,000  ล้านบาท 
      รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของงบลงทุนจํานวน 
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      รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของงบลงทุนจํานวน 
      548,872 ล้านบาท



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 2560 2560 ((ต่อต่อ))

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ
เป้าหมายการ
เบิกจ่ายรวม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

- ภาพรวม 2,733,000 2,623,680 819,900 601,260 579,419 623,101
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- ภาพรวม
        ประมาณร้อยละ

2,733,000 2,623,680
96

819,900
30

601,260
22

579,419
21

623,101
23

- รายจ่ายประจํา
        ประมาณร้อยละ

2,184,128 2,146,161
98

715,614
33

480,508
22

458,667
21

491,372
22

- รายจ่ายลงทุน
        ประมาณร้อยละ

548,872 477,519
87

104,286
19

120,752
22

120,752
22

131,729
24



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 2560 2560 ((ต่อต่อ))

3.3 แนวทางการดําเนินงาน
 (1) ให้ส่วนราชการ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้สํานัก

งบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 12 กันยายน 2559
 (2) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไข ดังนี้
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เงื่อนไข ดังนี้
    2.1 รายจ่ายประจํา ในส่วนของการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน
         จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1
         สําหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
        50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
   2.2 รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
         ผลการสืบราคา และสถานที/่พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
         ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ราคาของที่ดิน ข้อกําหนดและขอบเขตของงาน     
         (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที/่พื้นที่ก่อสร้าง



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 2560 2560 ((ต่อต่อ))

      2.3 ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ปีพ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ 25 สิงหาคม 2560) ให้ส่วนราชการดําเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่า จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจํางวดจาก
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ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่า จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจํางวดจาก
สํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหา
จากต่างประเทศ รายจ่ายที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพัน
รายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 2560 2560 ((ต่อต่อ))

 (3) เมื่อสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
จัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ดําเนินการใน
เขตพื้นที่จังหวัดไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาคนั้นๆ ภายใน 3 วันทําการหรือ อย่างช้าไม่เกิน
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงาน
โดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

30

โดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

 (4) ให้ส่วนราชการรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลผลิต และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) เป็นราย
เดือนและรายไตรมาสเพื่อสํานักงบประมาณ จะได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและ
รวบรวมรายงานผลฯต่อครม.เป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี ปี 2560 2560 ((ต่อต่อ))

(5) ให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานใน
สังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

(6) ให้ส่วนราชการ ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีโดยเร็ว

(7) กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา และการ
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เหลื่อมปีโดยเร็ว
(7) กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา และการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ รองนายกฯ หรือ รมต. ที่กํากับดูแลฯ ส่วนราชการ สามารถ
มอบหมายให้ส่วนราชการฯ พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และส่งให้สํานักงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ให้มีการจัดทําข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น

ให้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยนําข้อเสนองบประมาณลําดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา

1

2

3 โดยนําข้อเสนองบประมาณลําดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา

ให้มีการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความชัดเจน

ให้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน

ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดทํางบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3

4

5

6
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         โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดขึ้นภายใต้ 

(1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2558 – 2577)
(2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
(3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)   และ
(4) นโยบายสําคัญของรัฐบาล

         การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กําหนดให้สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบดว้ย

รายจ่ายบุคลากร
ภาครัฐ

(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

รายจ่ายตามภารกิจ
พื้นฐาน

(แผนงานพื้นฐาน)

รายจ่ายตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์

(แผนงานยุทธศาสตร)์
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เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ประกอบด้วย 
1.1 งบบุคลากร

1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบดําเนินงาน

1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จําเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกําหนด
         ตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน
         (มีตําแหน่งและจํานวนอัตรา)
1.2.2 ค่าใช้สอย : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
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     หมายถึง แผนงานที่ ดําเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจํา
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดําเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายใน
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง 
โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน จํานวน 6 แผนงาน และแผนงานรอง จําแนกตาม
โครงสร้างแผนงาน จํานวน 46 แผนงานรอง

แผนงานพื้นฐาน

โครงสร้างแผนงาน จํานวน 46 แผนงานรอง

แผนงานยุทธศาสตร์

     หมายถึง แผนงานที่ดําเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิง
นโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสําคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจําแนกไว้
จํานวน  46 แผนงาน
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ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน

แผนงานพื้นฐานทีส่นับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์

(6 แผนงาน)

แผนงานยุทธศาสตร์
(46 แผนงาน)

5252  แผนงานแผนงาน

จุดเน้นยุทธศาสตร์
28 แผนงานบูรณาการ

รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
(4 แผนงาน)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

แผนงานรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง
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องค์ประกอบระดับยุทธศาสตร์ :  ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน + 1 รายการ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 
     และสร้างการเจริญเติบโตภายใน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
7.  รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
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กําหนดให้มีการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการที่เป็นจุดเน้นของยุทธศาสตร์แต่ละดา้น รวม 28 แผนงานบูรณาการ

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ 
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ 
4. การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. การพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ

17. การสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุ
18. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
19. การพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร                     
      กับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน
20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
21. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
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7. การพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
10. การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
12. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
14. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
15. การจัดการปัญหาที่ดินทํากิน
16. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

22. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
23. การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
24. การส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น
25. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดแบบ     
      บูรณาการ
26. แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ             
      ภาคตะวันออก
27. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิต           
      ภาคการเกษตร
28. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและ           
      การลงทุนระหว่างประเทศ 



จําแนกเปน็จําแนกเปน็

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ          87,482,717,700     บาท

งบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 9 พฤษภาคม 2560)
จํานวนทั้งสิ้น 113,883,876,800 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ          87,482,717,700     บาท

2. แผนงานพื้นฐาน           3,020,362,200 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์          17,144,599,500     บาท

4. แผนงานบูรณาการฯ            6,236,197,400 บาท
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ผลลัพธ์ผลลัพธ์ผลลัพธ์ผลลัพธ์
OutcomeOutcome

ผลกระทบผลกระทบ
ImpactImpact
ผลกระทบผลกระทบ
ImpactImpact
KPI KPI 5 5 มิติมิติ
--ปริมาณปริมาณ,,คุณภาพคุณภาพ,,เวลาเวลา,,
สถานที่สถานที่,,กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย

            การติดตาม ประเมินผลงบประมาณ
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ทรัพยากรทรัพยากร
InputInput

ทรัพยากรทรัพยากร
InputInput

กิจกรรมกิจกรรม
ProcessProcess
กิจกรรมกิจกรรม
ProcessProcess

ผลผลิตผลผลิต
OutputOutput
ผลผลิตผลผลิต
OutputOutput

OutcomeOutcomeOutcomeOutcome
KPI KPI 4 4 มิติมิติ

-- เชิงปริมาณเชิงปริมาณ ,,คุณภาพคุณภาพ,,เวลาเวลา,,
ต้นทุนต้นทุน

KPI KPI 2 2 มิติมิติ

-- ปริมาณงานปริมาณงาน,,ระยะเวลาระยะเวลา

สถานที่สถานที่,,กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย



•ประสิทธิภาพ

   2. ประเมนิผล:ดูความสําเรจ็

•ผลการดําเนินงาน
•ผลการใช้จ่ายเงิน

   

    
รายงานรายงาน44ผลผล
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•ประสิทธิผล

•ความคุ้มค่า

•ผลการใช้จ่ายเงิน

•รายสัปดาห์ 
•รายเดือน
•รายไตรมาส



การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม โดยดู

       ปริมาณงาน

การติดตามผล  การติดตามผล  ((MonitoringMonitoring))
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       ปริมาณงาน

       ปริมาณเงิน

        เวลา



แบบสรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ......................................................

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.................

1. หลักการและเหตผุล  หมายถึง  หลักการและสาเหตุใดทีจ่ําเป็นต้องติดตาม

2. วัตถุประสงค์ของการตดิตาม  หมายถงึ  ประเด็นทีต่อ้งการทราบจากการตดิตาม

3. ขอบเขตของการติดตาม  หมายถึง  ระยะเวลาพืน้ที(่เรื่องที่จะตดิตาม)

4. ความเป็นมา  หมายถงึ  รายระเอียดของโครงการ  วัตถุประสงค์  แนวทาง  งบประมาณ  พื้นที่
ดําเนินการและกลุ่มเป้าหมาย
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ดําเนินการและกลุ่มเป้าหมาย

5. ข้อค้นพบ  หมายถึง  ข้อเทจ็จริงทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ผลจากการศึกษาติดตามผลตามแนวทาง
และวิธีการทีก่ําหนด(รายงานตามตัวชี้วัด  4  มิติ  รวมถึงข้อสังเกตที่ได้พบเห็นมา

6. ปัญหาอุปสรรค  หมายถึง  ปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่
ต่างไปจากทีก่ําหนดไว้หรือกรณีอื่น ๆ ให้ระบโุดยสรุป

7. ข้อเสนอแนะ  หมายถงึ  แนวทางในการแกไ้ขปัญหาผลของการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนเป้าหมายทีก่ําหนดไว้หรือดีขึ้นกว่าเดิม



การประเมินผล

     วัดความสําเร็จจากการทํากิจกรรมและใชเ้งิน

                     ประสิทธิภาพ (ผลผลิต QQCT)

                   ประสิทธผิล  (ผลลพัธ์ 2Q2TP)
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                   ประสิทธผิล  (ผลลพัธ์ 2Q2TP)

                   ความคุ้มค่า



แบบรายงานการประเมินผลแบบรายงานการประเมินผล

• กรอบเค้าโครงรายงานการประเมินผล
• ชื่อโครงการ..................
• ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน.............(ที่รับผิดชอบดําเนินการโครงการ)
• คํานํา
• บทคัดย่อ/บทสรุปผู้บริหาร
• สารบัญ
• บทที่ 1 บทนํา 
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• บทที่ 1 บทนํา 
   1.1 หลักการและเหตุผล

        1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
    1.3 ขอบเขตของการประเมินผล

        1.4  วิธีการประเมินผล
    1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล



    บทที่ 2 ความเป็นมาของโครงการ
                2.1 ความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
                2.2 กิจกรรม/วิธีดําเนินโครงการ
               2.3 ระยะเวลาดําเนินงาน
                2.4 งบประมาณ

  บทที่ 3 ข้อค้นพบจากการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค
             3.1 ข้อค้นพบประเมินผลการดําเนินงาน

48

             3.1 ข้อค้นพบประเมินผลการดําเนินงาน
       3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
        3.3 ปัญหาและอุปสรรค

    บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
     4.1 สรุปผลการประเมิน
      4.2 ข้อเสนอแนะ

    ภาคผนวก
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