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การประชุมมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 

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

 
สรุปสาระสําคัญ ผอ.สํานักงบประมาณ 

1. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การจัดสรร ซ่ึงมีความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 

การจัดทําแผนบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แบ่งได้เป็น 14 แผนงาน และ 5 ยุทธศาสตร์ ในการ
จัดทําโครงการตามแผนบูรณการ ต้องมีเจ้าภาพหลัก หน่วยงานรอง ผู้ปฏิบัติงาน เส้นทางการดําเนินงาน  
ต้นน้ํา กลางนํ้า ปลายนํ้า งบประมาณ มีเป้าหมายร่วมกัน มีตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน เช่น 
ใครได้อะไร มีความคุ้มค่าหรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ รวมถึงความพึงพอใจ รวมถึงเวลาการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนบูรณาการสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายผูกพันได้ ต้องมีต้ังแต่ 2 กระทรวงข้ึนไปท่ี
สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ และต้องมีงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ัง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติก่อนท่ีจะมีการย่ืนคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

ในการจัดทําแผนบูรณาการในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจะถามถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีดี คืออะไร ท่ีไม่ใช่ 
ร้อยละและความพึงพอใจ ซ่ึงค่อนข้างวัดยาก ดังน้ันในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
จะต้องมองที่ผลสัมฤทธ์ิหลายๆด้าน เช่น ทําไปแล้วใครได้อะไร ความพึงพอใจระดับไหน ใช้เงินอย่างคุ้มค่า
หรือไม่ เช่น ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างการวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี
ด้านการศึกษา เช่น จบแล้วมีงานทํา ผู้จ้างมีความพึงพอใจ เป็นต้น 

ความพร้อมในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 

1) การจัดซ้ือครุภัณฑ์ ท่ีดนิ ส่ิงก่อสร้าง และจ้างที่ปรึกษา 
- มีแผนในการจดัซ้ือ 
- ครุภัณฑ์ต้องมีสเปค คุณลักษณะ  
- ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
- รายการครุภัณฑ์ต้องมีในรายการบัญชีพัสดุ  
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บางหน่วยงานต้องการท่ีจะซ้ือครุภัณฑ์ท่ีไม่มีหน่วยงานใดซ้ือ ขอให้มีการเทียบเคียงราคาคุณภัณฑ์ หรือ
ประมาณการราคาเพ่ือเทียบเคียง ซ่ึงหลายหน่วยงานถูกตัดงบประมาณ เน่ืองจากไม่สามารถตอบคําถามหรือ
ช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการได้ 

2) ท่ีดิน ได้รับการอนุมัติงบประมาณต้องมีเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ให้ใช้ท่ีดิน 
3) ส่ิงก่อสร้าง มีท่ีดิน มีแบบรูป มีราคาประมาณการท่ีดิน (เวลาดําเนินงานจริงมีการปรับแบบ 

ดังน้ัน ควรมีการสํารวจและการวางแผนท่ีดี) 
4) การจ้างที่ปรึกษา จะมีหลายอัตรา ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับแบบและงานท่ีมีความยุ่งยาก 

 
2. รายการท่ีมีวงเงินมากกว่า 1,000 ล้านข้ึนไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561)  
 
ปัญหา 

การจัดซ้ือจัดจ้างส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ ถ้าวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ต้องเสนอ ครม.อนุมัติ
ก่อน เพ่ือจะย่ืนคําขอ โดยให้ ครม.เห็นชอบก่อน จึงจะสามารถของบประมาณได้ โดย  

วันท่ี 15 มกราคม ให้ส่งเอกสารพร้อมคําช้ีแจงโดยละเอียด เพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณ 
วันท่ี 31 มกราคม 2562 ให้ทําการบันทึกข้อมูลในระบบ e- Budgeting  
วันท่ี 16-26 เมษายน 2562 สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดทํารายละเอียด เสนอ ครม.  
วันท่ี 30 เมษายน 2562 รบัฟังความคิดเห็นตาม รธน. 
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ (จะแจ้งอีกคร้ัง) 

หมายเหตุ  (ถ้าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท ให้ส่งสํานักงบประมาณภายในวันท่ี 28 ธนัวาคม  
     2561) 

 
3. การพิจารณาเงินนอก 

หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลทางการเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณ ท่ีแสดงฐานะทางการเงินหรือบัญชีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ) เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน และ
เพ่ือการต่อยอดอย่างต่อเน่ือง ในการขอต้ังงบประมาณต้องขอตามภารกิจของหน่วยงาน ใช้ตามภารกิจ โดยมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน 
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4. พระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ประเภทของงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประประมาณ 
งบบุคลากร 
- งบบุคลากรสามารถต้ังล่วงหน้าได้อีก 5 ปี เน่ืองจากมีกรอบรายช่ือท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น มีบัญชี

ถือจ่าย-เบิกจ่าย อัตราการว่างมีเงิน และอัตราว่างที่ไม่มีเงิน อัตราเกษียณ อัตราบรรจุใหม่
ของแต่ละปีงบประมาณ ในไตรมาสท่ี 2 สามารถต้ังงบบุคลากรในปีงบประมาณถัดไปได้ 
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพียงร้อยละ 10 

- งบบุคลากรสามารถโอนข้ามหน่วยงานได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบบุคลากร 
เช่น หน่วยงานหน่ึงเบิกจ่ายไม่หมด ส่วนอีกหน่วยงานต้ังงบประมาณไม่เพียงพอ ก็สามารถ
โอนข้ามหน่วยงานได้ 
 

5. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตอบโจทย์ระดับใดบ้าง 
1. จังหวัดมีการพัฒนาต่อไปในทิศทางใด ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. ถ้าส่วนราชการจะของบประมาณ ให้ของบประมาณงบ Function 

 
6. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประประมาณ ถ้าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 
เงินน้ันจะถูกดึงกลับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเงินท่ีถูกดึงกลับท้ังสิ้น จํานวน 70,000 ล้านบาท 
ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเป้าหมาย ดังนี้  

- หน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100% (ปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้ 96 %) ทําให้
มีเงินหายไป 4%  

- ใช้ผลเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตัวช้ีวัดในแต่ละไตรมาส เพ่ือพิจารณาในการ
จัดต้ังงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ความมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และความ
พร้อมที่จะใช้เงนิ) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่อนุมัติให้กันเงินกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน 
  

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท) ได้รบัการจัดสรรงบโดยตรง  การจัดทําคําขอต้องมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่ตอบสนองแผนความต้องการของจังหวัดได้ โดยให้สง่คําของบประมาณผ่าน
ต้นสังกัด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมและให้ความเห็นชอบประกอบการ
พิจารณาของรฐัมนตรี ก่อนส่งสํานักงบประมาณ)   
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8. การประชาสัมพันธ์ของสํานกังบประมาณท่ีมีการเปิดพ้ืนท่ีกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นท่ี จํานวน 
18 เขต 

     โดยเขตพ้ืนที่ 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดสกนคร คือ นางสาววันทนีย์   
ทรัพย์เสนาะ ประจําท่ี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ช้ัน 2 

กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี มีภารกิจ ดังนี ้
1) ร่วมจัดทําแผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนภาค 
2) ให้คําแนะนําในการจัดทําแผน ตามคําขอต้ังงบประมาณ (ในการจัดทําคาํขอต้ังงบประมาณ

จะต้องจัดทําตามภารกิจ ความต้องการของพ้ืนท่ี และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
3) ติดตามผลการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

9. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
9.1 การทบทวนงบประมาณ ป ี2562 
- ให้ทบทวนตามร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
- แผนแม่บท  
- แผนการปฏริูป  
- เร่งรัดการดําเนินงาน  
- ปรับแผนฯงบประมาณปี 2562 

10. แนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
1) การจัดสรรงบประมาณป ี2562 ส่วนที่เหลือ ให้มีการปรับแผนหรือโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณปี 2562 ภายในเดือนธันวาคม 2561 ให้รายงานรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับ
แผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด กรณีงบประมาณ Function ให้ความเห็นชอบ
และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

2) เร่งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณป ี2562 (รายการผูกพัน) 
2.1 ให้เร่งเสนอผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้สํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ

ราคาก่อนลงนามในสัญญา 
2.2 กรณีท่ียังไม่ทราบผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่งรายละเอียด รูปแบบรายการ ประมาณราคา

และรายละเอียดอ่ืนๆให้สํานักงบประมาณพิจารณาควบคู่ไปกับการดําเนินการตามขึ้น
ตอนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 

3) งบประมาณป ี2561 ถ้ายังมีความจําเป็นและสามารถก่อหนี้ได้ทันในไตรมาสท่ี 2 โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนงานสอดคล้องกัน ใหดํ้าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2562 
ไปดําเนินการ 
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11. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ไมร่วมงบกลาง)  
- ภาพรวม 32 % 
- รายจ่ายประจํา 36% 
- รายจ่ายลงทุน 20 % 

ฝากหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างถ้าไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ 100 
%จะถูกตัดงบประมาณในปีถัดไป และผลเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 สาระสําคัญท่ีพระราชบัญญัติวิธีการงบประประมาณ 

มาตรา 49 รัฐมนตรีต้องรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

มาตรา 50 ให้หน่วยงานรับผิดชอบต้องรายงานผลการใช้จ่ายต่อสํานักงบประมาณ ภายใน 45 วัน เพ่ือ
ผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา 51 กรณีโอนข้ามงบบุคลากร ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานต่อรัฐสภา ภายใน 30 วัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เสนอ นางอมรรัตน์ ตุ่นกล่ิน เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสํานัก
งบประมาณ 

..................................................................................................................... 


