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การประชุมมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ี
.............................................................................................. 

 
สรุปสาระสําคัญ นายกรัฐมนตรี 

ในการเตรียมความพร้อมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2563 
ประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ีต้องพิจารณารายได้รายจ่ายท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้เกิดความทั่วถึง ย่ังยืน เช่ือมโยงทุกมิติ ให้ครอบคลุมท้ังมิติประชาชน และพ้ืนท่ี 

ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580) ซ่ึงเป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนาประเทศ พร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศฉบับที่ 12  (2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2560 – 
2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนา
ของยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

การจัดสรรงบประมาณจะต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม คํานึงถึงประเทศชาติและประโยชน์
ส่วนกลางเป็นสําคัญ โดยจะต้องเทิดทูนพระมหากษัตริย์  นําศาสตร์พระราชามาใช้ให้ถูกต้องและลึกซ้ึง ทําให้มี
ประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงทุกส่วนราชการจะต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับแผนจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี นําไปสู่การจัดทําแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับ
การจัดทํางบประมาณประจําปี 

ดังนั้น ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. นําแผนร่างแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ มากําหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจําปี 2563 จํานวน 23 ประเด็น ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สามารถแสดง
ความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับประเด็นของร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. กําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง
กับเป้าหมายของร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3. นําแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มากําหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
โดยให้ความสําคัญกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก และโครงการสําคัญ (Flagship) ภายใต้แผนแม่บท 
รวมท้ังประเด็นตามแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้กําหนด 6 ยุทธศาสตร์ 
และรายการค่าดําเนินการภาครัฐ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและรายจ่ายค่า

ดําเนินการภาครัฐ 

 

เรื่องท่ีต้องดําเนินการ่วมกันคือ  

1. การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา เสริมสร้างสังคมให้มีประสิทธิภาพ รายได้ประชาชน
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ให้หน่วยงานใช้งบประมาณตามภารกิจตามิติของฟังก์ชัน พ้ืนท่ี และประชาชน 

2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว เป็นการปรับปรุง
วิธีการงบประประมาณฉบับเดิม เพ่ือให้มีการสอดคล้อง เหมาะสม กับยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่าในการใช้จ่าย 

 
สาระสําคัญท่ีมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประประมาณ 

1. ในการจัดจัดสรรงบประมาณหน่วยงานจะต้องมีการระบุผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดขึ้นในการใช้จ่าย
งบประมาณไว้ต้ังแต่ทําคําขอต้ังงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ชัดเจน เป็นรูปธรรมว่า
ประชาชนจะได้อะไรจากจัดทําโครงการ มีกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานอย่างไร รวมท้ังต้องมีการ
เปิดเผยผลการดําเนินงานต่อสาธารณะชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

2. นําข้อมูลรายรับ รายจ่ายของทุกแหล่งเงินมาพิจารณา เช่น เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน 
เงินรับบริจาค เพ่ือให้การจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยรับงบประมาณได้โดยตรง โดยให้ส่งคํา
ของบประมาณผ่านต้นสังกัด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมและให้ความเห็นชอบ
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี ก่อนส่งสํานักงบประมาณ 

4. หน่วยงานจะเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะปีงบประมาณน้ัน หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จะ
สามารถกันเงินได้เฉพาะกรณีท่ีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และสามารถกันเงินได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น ถ้าไม่สารถกัน
เงินไว้ได้  ถือว่างบประมาณนั้นตกไป 
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5. ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายแบบบูรณาการ โดยกําหนดให้มีการจัดทํา
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํางบ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ ลดความซํ้าซ้อน ใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถแบ่งการทํางานได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึนและประชาชนในพ้ืนทีได้รับ
ประโยชน์ 

6. ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี หน่วยงานจะต้องจัดทํากรอบรายจ่ายล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่า 3 ปี เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลในการศึกษาถึงระเบียบวินัยการเงินการคลัง และช่วยในการจัดสรร
งบประมาณมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

          เพ่ือให้ประเทศมีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับทุกมิติ โดย
มุ่งเน้นการรักษาความสงบภายประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีต่อผลกระทบต่อความม่ันคง พัฒนา
ศักยภาพของเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ บูรณาการจัดการความม่ันคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

          เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสรีภาพ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร เช่น เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
อุตสาหกรมความม่ันคงของประเทศ การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว เช่น ท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

          มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
รวมท้ังส่งเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นพัฒนา
คุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่การต้ังครรภ์/ปฐมวัน วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ ปฏิรูปการเรียนรู้ 
ท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา การเสริมสร้างคนไทยมีสุขภาวะ 
ท่ีดี กระจายสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และการส่งเสริมศักยภาพกีฬา 

4. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

          เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างพลังงาน
ทางสังคมด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  เตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัย 
การปรับเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ําของ
ประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศ และทุกกลุ่ม 



4 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

          เพ่ือสร้างความสมดุลและย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างย่ังยืนบน
เศรษฐกิจสีเขียว สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริหาร
จัดการนํ้าทั้งระบบ จัดการเชิงลุ่มนํ้า เพ่ิมผลิตภาพของนํ้า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ 

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและรายจ่ายค่า
ดําเนินการภาครัฐ 

          เพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ การบูรณาการ
เช่ือมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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