
การประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
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วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
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หลกัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบแนวทางการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ 
โดยจัดท ากรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะประกอบด้วย 5 กลุ่ม

1. งบกลาง

2. Function

3. Agenda

4. Area

5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. งบกลาง

2. กระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ กองทุน

3. รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง

เดิม รปูแบบใหม ่เริม่ใชใ้นปี 2560

* เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ 
ให้เกิดความชัดเจนในการตั้งงบประมาณ
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หลกัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ (ต่อ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิรูป
ภาครัฐ

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนหลัก
อื่นๆ

นโยบาย
รัฐบาล

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี 

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 20 ปี (LTFF)

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 5 ปี (MTFF)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1. งบกลาง 2. Function 3. Agenda 4. Area

5. แผนงาน
บริหารจัดการ

หนี้ภาครัฐ

บูรณาการ 3 มิติ 3

Function Agenda

Area



หลกัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ (ต่อ)

เหตผุลความจ าเป็นในการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

ก าลังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีจ ากัด ต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้
โดยปรับลดเรื่องที่มีล าดับความส าคัญต่ ากว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน Function ที่เป็นการ
ด าเนินการตามปกติของหน่วยงาน น าไปด าเนินการเรื่องที่มีล าดับความส าคัญสูงกว่า เช่น 
งบประมาณตามแผนงาน Agenda หรือ Area ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญและมุ่งเน้น

ประโยชนข์องงบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ร่วมกัน (Joint KPI) และประสานการท างานให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดความซ้ าซ้อน 

ท าไมตอ้งทบทวนเป้าหมาย – ตวัช้ีวดั

เนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว 
จึงต้องทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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แนวทางในการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

1. ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล 
แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตาม
หลักสากล เช่น อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing Business) 
ปี 2018 ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 45 , ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560

2. มีการวางแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการแต่ละเรื่อง ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ/หรือ 20 ปี 
ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฯ 12 ในกรณีที่มีคณะกรรมการระดับ
นโยบายเป็นการเฉพาะ เช่น การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ก็ให้น าแผนแม่บทของเรื่องนั้นๆ มาใช้ในการด าเนินการได้

3. ตั้งคณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
• หน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นเลขานุการ 
• ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม
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Work Flow การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ
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นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการพิจารณา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (เลขานุการ)
และ สงป. / ก.พ.ร. / สศช. / สมช. 

(เลขานุการร่วม)

ส านักงบประมาณ

กระทรวง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการ-กิจกรรมและ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในมิติกระทรวง – หน่วยงาน 
โดยรวมงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

มอบหมาย / แต่งตั้งรับทราบ

กลั่นกรอง / น าเสนอ

สรุปภาพรวมและรายงานข้อเสนอ
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ประสานงาน

(1)มอบหมายนโยบายการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งแผนแม่บท
(2)ก าหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(3)ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และหน่วยงานด าเนินการ
(4)พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ-กิจกรรม-งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



แผนงานบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์

ปี 2559

19 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 378,577 ล้านบาท

ปี 2558 (ปีแรก)

14 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 486,682 ล้านบาท

ปี 2560

25 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 704,197 ล้านบาท

ปี 2561

27 แผนงานบูรณาการ

25 แผนงานบูรณาการเดิมจากปี 2560 เช่น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การบริหารจัดการน้ า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

การยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบูรณาการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
+ 2 แผนงานบูรณาการใหม่ เรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC 

และการพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0) 7



การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี
พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม

• การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
• การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
• การจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน
• การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการทรัพยากรน  า
• การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ

การค้ามนุษย์

• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการ

• การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
• การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ
• การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

• การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
• การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

• การพัฒนาพื นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
• การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจสิติกส์
• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
• การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
• การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

• การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด

• การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
• การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรม
• การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
• การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 27 แผนงานบูรณาการ



แผนงานบรูณาการ 1. การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) / 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภาพประกอบจาก www.prdnorth.in.th

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.กลาโหม / ก.แรงงาน / ก.มหาดไทย / 
ก.ศึกษาธิการ / ก.พัฒนาสังคมฯ
รวม 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
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เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนและสงัคม ลดความขัดแย้งของคนในชาติ 
โดยสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนค่านิยมและ
จิตส านึกในความรักชาติให้แก่ประชาชน ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 2. การขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ / กอ.รมน. / ศอ.บต.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.กลาโหม / ก.ต่างประเทศ / ก.ท่องเที่ยว / ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.เกษตร / 
ก.คมนาคม / ก.พาณิชย์ / ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ก.แรงงาน / ก.วัฒนธรรม / ก.ศึกษาธิการ / 
ก.สาธารณสุข / ส่วนราชการไม่สังกัดฯ / ศาล / หน่วยงานอิสระฯ 
รวม 14 กระทรวง 45 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 1 หน่วยงานของศาล 1 หน่วยงานอิสระ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

10

เพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ บูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมอย่างถูกต้องต่อเนื่องและทันเวลา
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนใตภ้ายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.dekguide.com
www.krungshing.com
www.sbpac.go.th



แผนงานบรูณาการ 3. การจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนษุย์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมการจัดหางาน / สป.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.ต่างประเทศ / ก.ท่องเที่ยว / ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.เกษตร / ก.คมนาคม / 
ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ก.แรงงาน / ก.สาธารณสุข / ส่วนราชการไม่สังกัดฯ / หน่วยงานอิสระ
รวม 10 กระทรวง 14 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 2 หน่วยงานอิสระของรัฐ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

11

เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ท างานถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งด าเนินการให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ได้รับความปลอดภัยจากขบวน
การค้ามนุษย์ สนับสนุนการป้องกัน การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายให้พร้อมคืนสู่สงัคม โดยบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าวและด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงาน เผยแพร่ความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์จิตส านึกแก่สถานประกอบการและองค์กรเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดรูปแบบตา่งๆ อย่างเข้มงวด

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.matichon.com



แผนงานบรูณาการ 4. การป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัผ ูติ้ดยาเสพติด

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.กลาโหม / ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ก.แรงงาน / 
ก.ศึกษาธิการ / ก.สาธารณสุข / ส่วนราชการไม่สังกัดฯ  
รวม 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)

12

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดโดยป้องกัน เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนกลุ่มเสีย่งไม่ให้ไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ปราบปราม จับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกราย 
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้งบ าบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมและด าเนนิชีวิตได้ตามปกติ ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ า 
โดยมีกลไกติดตามการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.thaihealth.or.th
www.kapook.com



แผนงานบรูณาการ 5. การพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.พาณิชย์ / ก.วิทยาศาสตร์ฯ / ก.ศึกษาธิการ / ก.อุตสาหกรรม / รัฐวิสาหกิจ
รวม 4 กระทรวง 12 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

13

เพื่อยกระดับผลิตภาพและประสิทธภิาพของอตุสาหกรรมศักยภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพให้อยู่ใน
ระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมศักยภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลคา่เพิ่ม
ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.i-synes.com
www.mmthailand.com
www.cdf99.co.th



แผนงานบรูณาการ 6. การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกฐัมนตรี / ก.พาณิชย์ / ก.ยุติธรรม / ก.วิทยาศาสตร์ฯ / ก.ศึกษาธิการ / ก.สาธารณสุข / 
ก.อุตสาหกรรม / รัฐวิสาหกิจ / กองทุน  
รวม 7 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

14

เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอร์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ระบบการจดทะเบียน สนับสนุนมาตรการด้านภาษีและ
ไม่ใช่ภาษี พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์บริการ
ข้อมูลและส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในระดับสากล

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.smejump.com
www.workercompplanet.com



แผนงานบรูณาการ 7. การพฒันาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.กลาโหม / ก.คลัง / ก.เกษตร / ก.ทรัพย์ / ก.พาณิชย์ / ก.มหาดไทย / ก.แรงงาน / 
ก.สาธารณสุข / ส่วนราชการไม่สังกัดฯ / รัฐวิสาหกิจ 
รวม 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไมส่ังกัดฯ 2 รัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

15

เพื่อพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย 
นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ให้มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น น าไปสู่การกระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ า 
โดยจัดท าแผนผังพ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้รองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และระบบการจัดการด้านความมั่นคง
ตรวจคนเข้าเมืองที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือแรงงาน และการให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.prachachat.com
www.maesotpost.com



แผนงานบรูณาการ 8. การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.เกษตร / ก.คมนาคม / ก.พาณิชย์ / ก.แรงงาน / ก.วิทยาศาสตร์ / 
ก.ศึกษาธิการ / ก.อุตสาหกรรม / รัฐวิสาหกิจ 
รวม 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

16

เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสทิธภิาพ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและลดต้นทุนโลจสิติกส์ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน ทางราง ทางน้ า และทาง
อากาศ รวมทั้งสนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมือง ส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ Supply Chain ในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ปรับปรุงระบบการพัฒนาและ
จัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.railway.co.th
www.motorway.co.th



แผนงานบรูณาการ 9. การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.เกษตร / ก.ดิจิทัล / ก.พาณิชย์ / ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ก.วัฒนธรรม
ก.ศึกษาธิการ / ก.สาธารณสุข  
รวม 9 กระทรวง 32 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง)

17

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ส่งเสริมการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนและผูท้ างานทุก
สาขาอาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการผลิต การค้า และบริการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 10. การสง่เสริมการวิจยัและพฒันา

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.กลาโหม / ก.คลัง / ก.ท่องเที่ยว / ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.เกษตร / ก.คมนาคม / ก.ทรัพย์ฯ / 
ก.พาณิชย์ / ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ก.แรงงาน / ก.วัฒนธรรม / ก.วิทยาศาสตร์ / 
ก.ศึกษาธิการ / ก.สาธารณสุข / ส่วนราชการไม่สังกัดฯ / รัฐสภา / ศาล / หน่วยงานอิสระ / 
รัฐวิสาหกิจ / กองทุน 
รวม 21 กระทรวง 144 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง)

18

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบ เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและตรง
กับความต้องการของทุกภาคส่วน น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและตอ่ยอด

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 11. การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและบริการ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.ท่องเที่ยว / ก.เกษตร / ก.คมนาคม / ก.ทรัพย์ฯ / ก.มหาดไทย / ก.วัฒนธรรม 
/ ก.ศึกษาธิการ / ก.สาธารณสุข  / รัฐวิสาหกิจ  
รวม 9 กระทรวง 48 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)

19

เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของ
ประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ยกระดับสินค้าและบริการ
ใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภยั ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.tourismthailand.org



แผนงานบรูณาการ 12. การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.ยุติธรรม / ก.แรงงาน / ก.วัฒนธรรม / ก.วิทยาศาสตร์ / ก.ศึกษาธิการ / 
ก.สาธารณสุข
รวม 7 กระทรวง 29 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

20

เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุน่โดย
ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ส่งเสริมเด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน มีภูมิคุ้มกันพร้อมสู่
การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาศัยกภาพแรงงานคนพิการ สนับสนุนแรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และ
ความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.pmrp.ac.th
www.thaihealth.or.th



แผนงานบรูณาการ 13. การยกระดบัคณุภาพการศึกษา

และการเรยีนร ูต้ลอดชีวิต 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.มหาดไทย / ก.วิทยาศาสตร์ / ก.ศึกษาธิการ / ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 
รวม 4 กระทรวง 27 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง)

21

เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสู่
ความเป็นเลิศให้สามารถรองรับบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้ครอบคลุมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาระบบการเทียบโอน เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาของผู้อยู่ในวัยเรียนและก าลัง
แรงงาน

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.britishcouncil.co.th
www.sadao-education.com



แผนงานบรูณาการ 14. การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.เกษตร / ก.พาณิชย์ / ก.มหาดไทย / ก.วิทยาศาสตร์ฯ / ก.ศึกษาธิการ / 
ก.อุตสาหกรรม / รัฐวิสาหกิจ / กองทุน   
รวม 7 กระทรวง 23 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ 4 กองทุน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

22

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมแหล่งทุนชุมชนเพื่อให้ประชาชนไดเ้ข้าถึงทุน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือต่อยอด เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความสะดวกรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.thaihealth.or.th
www.newskm.moi.go.th



แผนงานบรูณาการ 15. การจดัการปัญหาท่ีดินท ากิน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.คลัง / ก.พัฒนาสังคมฯ / ก.เกษตร / ก.ทรัพย์ฯ / ก.มหาดไทย 
รวม 6 กระทรวง 15 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

23

เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ ได้รับการจัดที่ดิน ที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนการ
จัดหาที่ดิน จัดที่ดินท ากินและใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงาน และกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.tcijthai.com
www.dotproperty.co.th



แผนงานบรูณาการ 16. การพฒันาระบบประกนัสขุภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบกลาง / ก.คลัง / ก.แรงงาน / ก.สาธารณสุข / กองทุน
รวม 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน 2 กองทุน และงบกลาง 1 รายการ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

24

เพื่อให้มีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม พัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการใน
ระบบประกันสุขภาพ บูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบส่งต่อที่มีคณุภาพ มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.health.mthai.com
www.matichon.co.th



แผนงานบรูณาการ 17. การสรา้งความเสมอภาคเพ่ือรองรบัสงัคมผ ูส้งูอาย ุ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.พัฒนาสังคม / ก.คมนาคม / ก.แรงงาน / ก.วิทยาศาสตร์ฯ / ก.สาธารณสุข / กองทุน
รวม 5 กระทรวง 10 หน่วยงาน 1 กองทุน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

25

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการมีงานท าในห้องผู้สูงอายุและส่งเสริม
การออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต สร้างความตระหนักและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง เฝ้าระวังและคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมปลอดภัย และเอื้อต่อการด ารงชีวิต

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.senior.myreadyweb.com
www.thaitgri.org



แผนงานบรูณาการ 18. การบรหิารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.ทรัพย์ฯ / ก.ศึกษาธิการ / ก.สาธารณสุข / ก.อุตสาหกรรม
รวม 5 กระทรวง 19 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

26

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการน าไปใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ 
ขนส่ง การก าจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างและที่เกิดขึ้นใหม่ ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ เพิ่มศักยภาพการจัดการ
กากอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนากฎระเบียบ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติ และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด ตลอดจนควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.seen.up.ac.th
www.phsmum.go.th
www.thaihealth.or.th



แผนงานบรูณาการ 19. การพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.เกษตร / ก.พลังงาน / ก.วิทยาศาสตร์
รวม 3 กระทรวง 7 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง)

27

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยส่งเสริมให้มีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามแผน
บูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579 และเพ่ือก ากับดูแลกิจการพลังงาน ด้านการค้า การส ารอง ด้าน
คุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงและด้านความปลอดภัย และปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุน รวมทั้ง
ส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้ ให้เพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
และสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก : 
http://www.thaibiotech.info
http://ienergyguru.com,
http://thailandindustry.com



แผนงานบรูณาการ 20. การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมทรัพยากรน้ า / กรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.เกษตร / ก.คมนาคม / ก.ทรัพย์ฯ / ก.ดิจิทัล / ก.มหาดไทย / รัฐวิสาหกิจ / กองทุน
รวม 5 กระทรวง 14 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

28

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ าบนดินและน้ าใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า โดยจัดหาพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขยายระบบประปา เพื่อน้ าอุปโภคบริโภค พัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ า ขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา
และชุมชน แหล่งน้ าบาดาล เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต ปรับปรุงทางน้ า 
ทางผันน้ า พื้นที่รองรับน้ านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดท าผังเมือง ระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชนและพื้นที่
เศรษฐกิจ และเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย ฟื้นฟูพ้ืนที่
ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.m.tnews.coth



แผนงานบรูณาการ 21. การป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / พม. / คค. / พลังงาน / มท. / ยธ. / รง. / วธ. / วท. / ศธ. / สธ. / 
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ / หน่วยงานอิสระ
รวม 11 กระทรวง 29 หน่วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 3 หน่วยงานอิสระของรัฐ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)

29

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 22. การปฏิรปูกฎหมายและพฒันากระบวนการยติุธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานกิจการยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ส่วนราชการไม่สังกัด / ศาล / หน่วยงานอิสระ
รวม 3 กระทรวง 12 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 1 หน่วยงานของศาล 1 หน่วยงานอิสระ

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)

30

เพื่อให้ประชาชนเช่ือมัน่ในกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการอ านวย
ความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก พัฒนาระบบการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 23. การอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.มหาดไทย / ก.ยุติธรรม / ก.พาณิชย์ / ก.แรงงาน
รวม 5 กระทรวง 8 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)

31

เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน โดยปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้สะดวก ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการท างาน รวมทั้งจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ให้สามารถสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 24. การสง่เสริมการกระจายอ านาจ

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.นายกรัฐมนตรี / ก.ทรัพย์ฯ / ก.มหาดไทย
รวม 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)

32

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดหารายได้ของท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ 
โดยการแก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ภาพประกอบจาก 
www.lampang.prdnorth.go.th
www.kanchanapisek.or.th



แผนงานบรูณาการ 25. การสง่เสริมการพฒันาจงัหวดั

และกล ุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)

33

เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยการบูรณาการร่วมกัน
ในทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความมั่นคงด้านพ้ืนที่ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และมีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ

วัตถุประสงค์



แผนงานบรูณาการ 26. 

การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวนัออก

(East Economic Corridor)

34

แผนงานบรูณาการใหมใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน 2 แผนงาน

แผนงานบรูณาการ 27. 

การพฒันาฝีมือแรงงาน

ไปส ูไ่ทยแลนด ์4.0

เพื่อสนับสนุนการลงทุนในภาคตะวันออก
พัฒนาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่มี

ความเข้มแข็งและเป็นก าลังหลักของประเทศ
ในอนาคต

เพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต

และมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับประเทศ



การด าเนินการต่อไป

35

• ท า Workshop เพ่ือทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผน 12 
ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

• หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลจาก Workshop ไปปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือคณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จะได้ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2559

• ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

• คณะกรรมการฯ ทุกคณะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนร่วมกันในการจัดท าแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการ 
และจัดท าค าของบประมาณปี 2561



การประชุมมอบนโยบาย
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง Royal Jubilee อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ



การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี
พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม

• การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
• การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
• การจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน
• การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการทรัพยากรน  า
• การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ

การค้ามนุษย์

• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการ

• การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
• การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ
• การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

• การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
• การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

• การพัฒนาพื นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
• การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจสิติกส์
• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
• การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
• การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

• การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด

• การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
• การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรม
• การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
• การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 27 แผนงานบูรณาการ
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การบรูณาการ 3 มิติ (Agenda – Function – Area)

บรูณาการ 3 มิติ

Function Agenda

Area



Work Flow การจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

39

นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการพิจารณา
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (เลขานุการ)
และ สงป. / ก.พ.ร. / สศช. / สมช. 

(เลขานุการร่วม)

ส านักงบประมาณ

กระทรวง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดท าแผนแม่บทและขอ้เสนอแผนงาน/
โครงการ-กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในมิติกระทรวง – หน่วยงาน 
โดยรวมงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

21 ต.ค. 59 มอบนโยบายฯ
25 ต.ค. 59 มอบหมาย / แต่งตั้ง

11 ม.ค. 60 รับทราบ

กลั่นกรอง / น าเสนอ

สรุปภาพรวมและรายงานข้อเสนอ
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ประสานงาน

(1)มอบหมายนโยบายการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งแผนแม่บท
(2)ก าหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(3)ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และหน่วยงานด าเนินการ
(4)พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ-กิจกรรม-งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

11 ม.ค. 60

27 – 28 ต.ค. 59

27 ต.ค. – 1 พ.ย. 59

2 – 11 พ.ย. 59

11 พ.ย. 59

14 - 25 พ.ย. 59

28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 59

12 ม.ค. 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ขัน้ตอนการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์

ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559 มกราคม 2560

11 ต.ค. 59
• ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณ 2561
• รับทราบการทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ 

22 ต.ค. 59
• ท า Workshop สรุปผลการ

ทบทวนเป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดปี 2560 
และก าหนดแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการปี 2561

21 ต.ค. 59
• นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายฯ

25 ต.ค. 59
• ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แนวทางการจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 

• มอบหมายรอง นรม./รมต. 
รับผิดชอบดูแลก ากับแผนงาน
บูรณาการปี 2561

27 - 28 ต.ค. 59
• ประธานกรรมการฯ มอบนโยบาย และให้

หน่วยงานเจ้าภาพกับฝ่ายเลขาฯ ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต เป้าหมาย แนว
ทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด

27 ต.ค. – 1 พ.ย. 59
• แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าขอฯ ปี 61

2 - 11 พ.ย. 59
• ส่วนราชการจัดท าค าขอ

งบประมาณส่งคณะกรรมการฯ

14 - 25 พ.ย. 59
• คณะกรรมการฯ พิจารณาค าขอ

28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 59
• ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอการจัดท างบประมาณปี 2561 
ส่งส านักงบประมาณ

7 ธ.ค. 59 - 11 ม.ค. 60
• ส านักงบประมาณพิจารณา

ข้อเสนอจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการปี 2561

• รายงานสรุปภาพรวมข้อเสนอ 
Pre-Ceiling  กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี

12 ม.ค. 60
• ส านักงบประมาณแจ้งกระทรวง/

หน่วยงาน เพื่อน าไปประกอบการ
จัดท าค าของบประมาณปี 2561

1

1

2

3

4

5

6

8

9
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• ท า Workshop เพ่ือทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ และแผนหลักอื่นๆ 
ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

• หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลจาก Workshop ไปปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือคณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จะได้ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2559

• ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

• คณะกรรมการฯ ทุกคณะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนร่วมกันในการจัดท าแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการ 
และจัดท าค าของบประมาณปี 2561



การบรหิารงบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

ตามรา่งพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
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• คณะกรรมการฯ จะต้องก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

• เมื่อ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ จะสามารถโอนงบประมาณข้าม
หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• เพ่ิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 7,851 แห่ง ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณและ
สามารถได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรง 



43

Back Up



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วันศุกร์ ที่ 21 ต.ค. 2559
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท าแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
/ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี วัดผลส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน

วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2560
ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ 
วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ

วันอังคารที่ 11 เม.ย. 2560
ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณฯ

วันอังคารที่ 23 พ.ค. 2560
ครม.ให้ความเห็นชอบร่างพรบ.
งบประมาณฯ ส่งสภานิติบัญญัติฯ

วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิ.ย. 2560
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ในวาระท่ี 1

วันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 2560
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ในวาระท่ี 2-3 

วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 2559
หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อเสนองบประมาณปี 2561 เบื องต้น (Pre-
Ceiling) ซึ่งรวมงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และงบประมาณบูรณาการในมิติพื นที่ (Area)

ขั้นทบทวน+วำงแผนงบประมำณ ขั้นจัดท ำงบประมำณ ขั้นอนุมัติงบประมำณ

1

2

3

4

6
7

วันอังคารที่ 15 พ.ย. 2559
ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณฯ
วันพุธที่ 16 – วันพุธที่ 23 พ.ย. 2559
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท า
งบประมาณฯ

วันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560
ครม. เห็นชอบรายละเอียด
การปรับปรุงงบประมาณฯ

8

ต.ค. 2559 – ม.ค. 2560
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายปี 2559 
และรายงาน PART ส่งสงป. 

วันอังคารที่ 11 ต.ค. 2559
ครม.รับทราบการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี วัด ผลผลิตปี 60

วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2560
สลค.น าร่างพรบ.ขึ นทูลเกล้าฯ ถวาย

9

วันพุธที่ 11 ม.ค. 2560
นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนองบประมาณปี 
2561 เบื องต้น (Pre-Ceiling) 

5

99 วัน

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 1 ก.พ. 2560
หน่วยงานส่งค าของบประมาณปี 2561
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หลกัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบแนวทางการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ 
โดยจัดท ากรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะประกอบด้วย 5 กลุ่ม

1. งบกลาง

2. Function

3. Agenda

4. Area

5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1. งบกลาง

2. กระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ กองทุน

3. รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง

เดิม รปูแบบใหม ่เริม่ใชใ้นปี 2560

* เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ 
ให้เกิดความชัดเจนในการตั้งงบประมาณ
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หลกัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ (ต่อ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิรูป
ภาครัฐ

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนหลัก
อื่นๆ

นโยบาย
รัฐบาล

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี 

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 20 ปี (LTFF)

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 5 ปี (MTFF)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1. งบกลาง 2. Function 3. Agenda 4. Area

5. แผนงาน
บริหารจัดการ

หนี้ภาครัฐ
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หลกัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ (ต่อ)

เหตผุลความจ าเป็นในการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

ก าลังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีจ ากัด ต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้
โดยปรับลดเรื่องที่มีล าดับความส าคัญต่ ากว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน Function ที่เป็นการ
ด าเนินการตามปกติของหน่วยงาน น าไปด าเนินการเรื่องที่มีล าดับความส าคัญสูงกว่า เช่น 
งบประมาณตามแผนงาน Agenda หรือ Area ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญและมุ่งเน้น

ประโยชนข์องงบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ร่วมกัน (Joint KPI) และประสานการท างานให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดความซ้ าซ้อน 

ท าไมตอ้งทบทวนเป้าหมาย – ตวัช้ีวดั

เนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว 
จึงต้องทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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แนวทางในการจดัท างบประมาณในลกัษณะบรูณาการ

1. ก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล 
แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตาม
หลักสากล เช่น อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing Business) 
ปี 2018 ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 45 , ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560

2. มีการวางแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการแต่ละเรื่อง ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ/หรือ 20 ปี 
ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฯ 12 ในกรณีที่มีคณะกรรมการระดับ
นโยบายเป็นการเฉพาะ เช่น การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ก็ให้น าแผนแม่บทของเรื่องนั้นๆ มาใช้ในการด าเนินการได้

3. ตั้งคณะกรรมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
• หน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นเลขานุการ 
• ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม
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แผนงานบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์

ปี 2559

19 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 378,577 ล้านบาท

ปี 2558 (ปีแรก)

14 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 486,682 ล้านบาท

ปี 2560

25 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 704,197 ล้านบาท

ปี 2561

27 แผนงานบูรณาการ

25 แผนงานบูรณาการเดิมจากปี 2560 เช่น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การบริหารจัดการน้ า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

การยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบูรณาการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
+ 2 แผนงานบูรณาการใหม่ เรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC 

และการพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0) 49


