
 

 

 

 
 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

 เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ      
และสงเสริมใหกระทรวง-หนวยงานท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกันทํางานรวมกัน ในลักษณะประสาน
เชื่อมโยงแบบเครือขาย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม ภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี   
หรือผูท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยใชกลไกของงบประมาณในการแสดงภาพความเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
สะทอนภารกิจของรัฐบาลโดยคํานึงถึงหลักประหยัดและความคุมคา  

 หรืออีกนัยหนึ่ง การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ อาจหมายถึง การจัดทํา
งบประมาณรายจายท่ีแสดงภาพรวมความเชื่อมโยง ภารกิจ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณของ
กระทรวงและหนวยงานในลักษณะท่ีสอดคลอง สนับสนุนการดําเนินงานท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน จนกอใหเกิดสัมฤทธิ ์ผลในการใชจายงบประมาณ เพื่อใหสามารถตอบสนอง
นโยบายสําคัญ (Agenda) ของรัฐบาล เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ 

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงบประมาณ        
ไดกําหนดโครงสรางแผนงานตามยุทธศาสตร เพ่ือใชเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ      
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว สะทอนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
ไดอยางชัดเจน โครงสรางแผนงานประกอบดวยแผนงานภายใตยุทธศาสตรแตละดาน โดยมีจุดมุงหมายใหเปน
แผนงานในเชิงบูรณาการ ทําหนาท่ีเชื่อมโยงภารกิจและการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคเดียวกันมารวมไวในแผนงานเดียวกัน แผนงานจะสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแสดงภาพรวม
ของภารกิจและงบประมาณท่ีสอดคลองสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงคของแผนงานเปนกรอบ     
ในการดําเนินงาน  

 
๒. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณ มีความเชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีทิศ
ทางการดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน นําไปสูเปาหมายเดียวกัน สามารถสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล 
โดยคํานึงถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และมุงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 

2.2 เพ่ือใหแผนงานในเชิงบูรณาการสามารถเปนเครื่องมือใหรองนายกรัฐมนตรี/ผู ท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํากับดูแล ติดตามความกาวหนา และผลสําเร็จของการดําเนินภารกิจตามนโยบาย
รัฐบาล รวมท้ังเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหกระทรวงและหนวยงานตางๆ ดําเนินภารกิจตามเปาหมาย
ของแผนงานบูรณาการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศและประชาชน 
 
๓. แนวทางการพิจารณางบประมาณและข้ันตอนการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการ 

๓.๑ เปาหมายของนโยบาย-รายการสําคัญ 
๓.๑.๑ เปนมิติงานตามยุทธศาสตรกระทรวงและหนวยงาน (Function) ท่ีเกิดการบูรณาการ

ภารกิจในเชิงกระบวนการทํางานรวมกันของหนวยงานระหวางกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตรพ้ืนท่ี 
(Area) ท่ีเกิดการบูรณาการภารกิจท่ีตอบสนองความตองการในพ้ืนท่ี และมิตินโยบายสําคัญ (Agenda) 

 
แนวทางการบูรณาการงบประมาณตามโครงสรางแผนงานตามยุทธศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕56 
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๒ 

 

๓.๑.๒  สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 
2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  สภาพปญหาหรือสถานการณปจจุบัน 

๓.๑.๓ ครอบคลุมเปาหมายการใหบริการระดับกระทรวง ตั้งแต ๒ กระทรวงข้ึนไป เพ่ือใหเกิด
การทํางานรวมกันของหนวยงานในกระทรวงท่ีเก่ียวของอยางแทจริง มีกิจกรรมเก่ียวของสัมพันธกัน รวม
ดําเนินการภายใตเปาหมายและมีวัตถุประสงคเดียวกัน  

๓.๑.๔  มีขอบเขต เปาหมาย ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาดําเนินงาน และผลประโยชน ชัดเจนตอ
กลุมเปาหมาย มีจุดเนนท่ีสําคัญ สามารถใชเปนแนวทางติดตามประเมินผลได 
 ๓.๒ การดําเนินงานตองเปนไปตามพันธกิจของกระทรวง สอดคลองกับกลยุทธ ภารกิจและ
หนาท่ีของหนวยงาน สะทอนและสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนบูรณาการ เชื่อมโยงและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
 ๓.๓  ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีเสนอคําของบประมาณในเชิงบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 จะตองเปนภารกิจของหนวยงานท่ีสงผลตอเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางแทจริง มีความพรอม 
ขีดความสามารถ ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ พ้ืนท่ีดําเนินการ และการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  
                 ๓.๔  มีความเหมาะสมของปริมาณงานและงบประมาณในแตละกิจกรรม คาใชจายเปนไปตาม
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
 ๓.๕ หนวยงานท่ีมีการจัดทําคําของบประมาณในแผนงานในเชิงบูรณาการ ตองกําหนดภารกิจ  
บูรณาการอยางนอยเปนในระดับผลผลิต/โครงการ และกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานใหสอดคลองกับแผนท่ีไดมีการกําหนดรวมกัน เพ่ือใหสามารถแสดงผลการบูรณาการไดอยางครบถวน
และนําไปสูเปาหมายของแผนบูรณาการไดอยางชัดเจน โดยหนวยงานเจาภาพตองกํากับดูแลใหเปนไปอยาง   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4. บทบาทหนวยงานหลัก : 
 หนวยงานหลัก/หนวยงานเจาภาพจะเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีเปนแกนในการบริหารจัดการ
ใน 4 มิติ กลาวคือ  
  (1) มิติผูประสานงานเชิงยุทธศาสตร หนวยงานหลัก/หนวยงานเจาภาพจะเปนแกนกลาง      
ในการประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรี/ผูท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และหนวยงานกลางตางๆ เชน สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ/หนวยงานสนับสนุนท่ีดําเนินการภายใตแผนงานบูรณาการ 
   (2) มิติผูกําหนดกรอบ ทิศทาง และเปาหมายทางยุทธศาสตร หนวยงานหลัก/หนวยงาน
เจาภาพจะเปนแกนกลางในการตรวจสอบความชัดเจนของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ และกําหนด
กรอบและทิศทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองและสงผลตอความสําเร็จของเปาหมายทางยุทธศาสตรของ
แผนงานบูรณาการท่ีรับผิดชอบ  

 (3) มิติของผูพิจารณากล่ันกรอง ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หนวยงานหลักจะเปน
เครื่องมือ/กลไกสําคัญของรองนายกรัฐมนตรี/ผูท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือก กลั่นกรอง หรือทบทวนผลผลิต/โครงการ-กิจกรรมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมกรอบวงเงิน
เบื้องตน  และจัดทําคําของบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ไวในคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ของหนวยงาน  



๓ 

 

  (4) มิติของผูติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบผลสําเร็จของการดําเนินงาน หนวยงาน
หลักตองจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดผลสําเร็จของเปาหมายทางยุทธศาสตรของแผนงานบูรณาการ และ
ดําเนินการติดตามวัดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของผลผลิต/
โครงการ-กิจกรรม และคาใชจาย ตอรองนายกรัฐมนตรี/ผูท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมถึงการใหคําปรึกษา
หรือขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติของรัฐบาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวยิ่งข้ึน 
 
 
5. แผนงานในเชิงบูรณาการ หนวยงานหลักและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 รัฐบาลใหความสําคัญกับ
การดําเนินการตามนโยบายเรงดวน 16 ขอ โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนโยบายระหวาง
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพในแตละประเด็นนโยบาย เม่ือวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2555 เพ่ือบูรณการการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ดังนั้น 
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จของการบูรณาการการดําเนินภารกิจตางๆ ท้ังในระดับกระทรวง หนวยงาน และระหวาง
กระทรวงใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน รวมท้ังใหความสําคัญกับการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี ระหวางสวนราชการ 
จังหวัดและกลุมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือลดความซํ้าซอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังเพ่ือใหโครงสรางแผนงานตามยุทธศาสตรการจัดสรรสามารถสะทอนการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลไดอยางชัดเจน จึงกําหนดแผนงานในเชิงบูรณาการรองรับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล   
และกําหนดแผนงานไวภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดังนี้ 

1) แผนงานสรางความปรองดองสมานฉันทและฟนฟูประชาธิปไตย   
2) แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด 
3) แผนงานปองกันและปราบปราการทุจริต   
4) แผนงานบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ   
5) แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   
6) แผนงานฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค   
7) แผนงานลดภาระคาครองชีพ สงเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน  
8) แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 9) แผนงานสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน  
 10) แผนงานเสริมสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร 
 11) แผนงานสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการเกษตร  
 12) แผนงานเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว   
 13) แผนงานสนับสนุนศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน 
 14) แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ   
 15) แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือการศึกษา   
 16) แผนงานสงเสริมการปฏิรูปการเมือง 
 17) แผนงานฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ 



4  

รองนายกรัฐมนตรีผูกํากับ หนวยงานหลัก

นโยบายรัฐบาล (เจาภาพ)

    รองนายกรัฐมนตรี : นายกิตติรัตน ณ ระนอง กรมการ 1) สํานักนายกรัฐมนตรี 3) กระทรวงมหาดไทย 5) กระทรวงการทองเที่ยวฯ

ปกครอง 2) กระทรวงกลาโหม 4) กระทรวงทรวงยุติธรรม 6) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

     รองนายกรัฐมนตรี :  ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง ปปส. 1) สํานักนายกรัฐมนตรี 6) กระทรวงสาธารณสุข 11) การทองเที่ยวฯ

2) กระทรวงกลาโหม 7) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 12) สํานักงานปองกันและ

3) กระทรวงการตางประเทศ 8) กระทรวงศึกษาธิการ ปราบปรามการฟอกเงิน

4) กระทรวงมหาดไทย 9) กระทรวงการทองเที่ยวฯ 13) จังหวัดและกลุมจังหวัด

5) กระทรวงทรวงยุติธรรม 10) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 3. การปองกันและปราบปรามการทุจริต

    รองนายกรัฐมนตรี :  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ปปท. 1) กระทรวงทรวงยุติธรรม 2) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 3) กระทรวงศึกษาธิการ

 4. การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ

    รองนายกรัฐมนตรี :  นายกิตติรัตน ณ ระนอง กรมทรัพยากร1) กระทรวงเกษตรฯ 6) กระทรวงกลาโหม 9) การประปาสวนภูมิภาค

น้ําและกรม 2) กระทรวงทรัพยากรฯ 7) กระทรวงคมนาคม 10) องคการจัดการน้ําเสีย

ชลประทาน 3) กระทรวงมหาดไทย 8) สํานักงานคณะกรรมการ 11) สํานักงานคณะกรรมการ

4) กระทรวงวิทยาศาสตรฯ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ       วิจัยแหงชาติ

5) กระทรวงพลังงาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 12) จังหวัดและกลุมจังหวัด

 5. การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

    รองนายกรัฐมนตรี :  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ กอ.รมน. 1) สํานักนายกรัฐมนตรี 10) กระทรวงมหาดไทย 18) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

และ ศอ.บต. 2) กระทรวงกลาโหม 11) กระทรวงยุติธรรม 19) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

3) กระทรวงการคลัง 12) กระทรวงแรงงาน 20) ศูนยอํานวยการบริหาร

4) กระทรวงการตางประเทศ 13) กระทรวงศึกษาธิการ       จังหวัดชายแดนภาคใต

5) กระทรวงวัฒนธรรม 14) กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 21) สํานักงานกองทุน

6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 15) กระทรวงการทองเที่ยวฯ       สงเคราะหการทําสวนยาง

7) กระทรวงคมนาคม 16) กระทรวงสาธารณสุข 22) การนิคมอุตสาหกรรม

9) กระทรวงพาณิชย 17) กระทรวงอุตสาหกรรม 23) จังหวัดและกลุมจังหวัด

    รองนายกรัฐมนตรี :  พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา สป.กต 1) กระทรวงการตางประเทศ 6) กระทรวงเทคโนโลยีฯ 11) กระทรวงวัฒนธรรม

2) สํานักนายกรัฐมนตรี 7) กระทรวงพาณิชย 12) กระทรวงศึกษาธิการ

3) กระทรวงการคลัง 8) กระทรวงมหาดไทย 13) กระทรวงอุตสาหกรรม

4) กระทรวงการทองเที่ยวฯ 9) กระทรวงยุติธรรม 14) กระทรวงเกษตรฯ

5) กระทรวงคมนาคม 10) กระทรวงแรงงาน 15) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

    รองนายกรัฐมนตรี :  นายกิตติรัตน ณ ระนอง สป. พน. 1) กระทรวงพาณิชย 2) กระทรวงพลังงาน

 8. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

    รองนายกรัฐมนตรี :  นายกิตติรัตน ณ ระนอง 1) ธนาคารออมสิน 4) กระทรวงแรงงาน 7) กระทรวงมหาดไทย

2) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ8) กระทรวงการคลัง

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 6) งบกลาง

แผนงานในเชิงบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

 1. การสรางความปรองดองสมานฉันทและฟนฟูประชาธิปไตย

รองนายกรัฐมนตรีผูกํากับ แผนงาน หนวยงานหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

 6. การฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

7. การลดภาระคาครองชีพ สงเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน

 2. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด



5  

รองนายกรัฐมนตรีผูกํากับ หนวยงานหลัก

นโยบายรัฐบาล (เจาภาพ)
หนวยงานที่เกี่ยวของ

9. การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน

   รองนายกรัฐมนตรี :  นายกิตติรัตน ณ ระนอง สลน. 1) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 3) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ 4) สํานักเลขาธิการ

2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขนาดกลางและขนาดยอม นายกรัฐมนตรี

10. การเสริมสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร

11. การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร

     รองนายกรัฐมนตรี :  นายกิตติรัตน ณ ระนอง กษ. และ พณ. 1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 3) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 5) กระทรวงพาณิชย

2) องคการคลังสินคา 4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

12. การเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว

    รองนายกรัฐมนตรี :  นายชุมพล ศิลปอาชา สป.กก. 1) กระทรวงการทองเที่ยวฯ 3) กระทรวงศึกษาธิการ 5) การกีฬาแหงประเทศไทย

2) กระทรวงวัฒนธรรม 4) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย6) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

13. การพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน

     รองนายกรัฐมนตรี :  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ พช. 1) กระทรวงพาณิชย 4) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ 5) กระทรวงมหาดไทย

2) กระทรวงอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดยอม 6) กระทรวงศึกษาธิการ

3) สํานักนายกรัฐมนตรี

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

     รองนายกรัฐมนตรี :  พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา สป.สช. 1) กระทรวงสาธารณสุข 2) กองทุนหลักประกันสุขภาพ 3) กองทุนการแพทยฉุกเฉิน

     รองนายกรัฐมนตรี :  พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา สพฐ. 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงมหาดไทย 3) สํานักงานตํารวจแหงชาติ

     รองนายกรัฐมนตรี :  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

17. การฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ

     รองนายกรัฐมนตรี :  นายกิตติรัตน ณ ระนอง สศช. หนวยงานตามแผน กยอ.

(เลขา คกก.)

สํานักงบประมาณ : สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ 

16. การสงเสริมการปฏิรูปการเมือง

15. การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพื่อการศึกษา


	หมายเลข2
	๑.  หลักการและเหตุผล
	16) แผนงานส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง

	2
	ปรับใหม่




