
แนวทางการจัดทํางบประมาณป 2556แนวทางการจดทางบประมาณป 2556

นายวรวิทย  จําปรัตน
 ํ สํ ั ปผูอานวยการสานกงบประมาณ

23 กุมภาพันธ 2555
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สาระสําคญัสาระสาคญ

แผนปฏิบัติงาน : เวลา  กิจกรรม1 แผนปฏบตงาน : เวลา - กจกรรม1

แนวทางการจดัทําคําขอและวิธีการพิจารณา2
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แผนปฏิบัติงาน : เวลา  กิจกรรม

24  29 รับนโยบายและวางแผนการ เชื่อมโยงยทธศาสตรจัดสรรฯ 

แผนปฏบตงาน : เวลา - กจกรรม

24 - 29 
ก.พ. 55

รบนโยบายและวางแผนการ
จัดทํา งปม. 2556

เชอมโยงยุทธศาสตรจดสรรฯ 
เขาสูกระทรวง/หนวยงาน


29 ก.พ. 55 ระบบ e – budgeting พรอม

ใหนําเขาขอมูล
รองรับแผนฯ ประจําป / 
รายละเอียดคําขอ / พื้นที่

1 – 14 
 มี.ค. 55

หนวยงานจัดทํารายละเอียด หนวยงานจัดทํารายละเอียด 
ในระบบ e – budgeting 

ขอมูลครบถวนสมบูรณ 
เพียงพอตอการตัดสินใจ

16 มี.ค. 55 รัฐมนตรีเจาสังกัด
สงคําขอ งปม. ให สงป.

คําขอเปนไปตามนโยบาย
รฐับาล/ยุทธศาสตรกระทรวง

19 มี.ค. –
17 เม ย  55

สงป. พิจารณาและจัดทํา
ขอเสนอตอนายกรัฐมนตรี 

ฐ ุ

ขอเสนองบประมาณเปนไป
ตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนด17 เม.ย. 55 ขอเสนอตอนายกรฐมนตร 

24 เม.ย. 55
ครม. พิจารณาใหความ
็ ี ป

ตามแนวทางทรฐบาลกาหนด

งบประมาณเปนเครื่องมือ/
ไ ั ื่ โ

3

เหนชอบรายละเอยด งปม. กลไกขบเคลือนนโยบาย



งบกลาง เงินก ตาม พรก  งบกลาง

(สํารองจายฯ)

เงนกู ตาม พรก. 

350,000 ลานบาท

งบประมาณ

ื้ ี่
เงินอดหนน อปท.งบลงทุน 

เชิงพืนที
ุ ุุ

สวนราชการฯ

จังหวัด/กลุมจังหวัด
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แนวทางการจัดทําคําขอและวิธกีารพิจารณา

 เนนบรณาการในทกมิติ เนนบูรณาการในทุกมต

เนน 3R : Review Redeploy Replace

เนน Project Based
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บรณาการในทกมิติบูรณาการในทุกมต

บูรณาการระดับ Agenda 
( ไ ศ ส  ั ส   ส ป   สศช   )(กลไกยทุธศาสตรการจดสรรฯ : สงป.  สศช. และ กพร.)

บูรณาการระดับ Function 

ไ โ(กลไกโครงสรางแผนงาน และ Project Based)

บูรณาการระดับ Areaู

(กลไกงบประมาณเชิงพื้นที่ : หนวยงาน/จังหวัด/ทองถิ่น)
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ัหลักการของ 3R : Review Redeploy Replace

Review  การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน  ผลงาน และ

ั โ ใ  ั ป 

่

ทรัพยากรโดยใชหลักงบประมาณฐานศูนย (Zero-Based Budgeting) 

Redeployการทบทวนเพื่อ ชะลอ/ยกเลิก/ปรับลด

เปาหมาย/ปรับลดคาใชจายของกิจกรรม/รายการเดิมเปาหมาย/ปรบลดคาใชจายของกจกรรม/รายการเดม

ํ ื ใ ํ ิ ิ ใ Replace การกําหนดทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมใหม 

หรือเพิ่มเปาหมาย/เพิ่มคาใชจายในกิจกรรมเดิม โดยนําวงเงนิจาก

การ Review / Redeploy มาจัดสรรตามนโยบายเรงดวนของรฐับาล 

โ
7

และนโยบายสําคัญของรฐับาล/กระทรวง



การจัดทาํงบประมาณลกัษณะ Project Based

 โ  

การจดทางบประมาณลกษณะ Project Based

ขอมูลของโครงการสมบูรณครบถวน 

(เนนคุณภาพไมเนนปริมาณ/ตนน้ําดีปลายน้ําดี) ุ

ผลตอบแทนคุมคา เกิดผลลัพธตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร

(เนนยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล และตัวชี้วัดความสําเร็จ)

มีตนทุนโครงการทีเ่หมาะสม ประหยดั และไมซ้ําซอน

(เนนการบรณาการโครงการ/ไมควรนําโครงการเกามาเสนอ)(เนนการบูรณาการโครงการ/ไมควรนาโครงการเกามาเสนอ)

ิ ี ี ีป ิ ิ ี วิธีการดี มีประสิทธิภาพ และมีความพรอม

(เนนศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี รูปแบบ และสถานที)่
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เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

โ ั ํ ป  ป ํ ป ป  ศ  2556นโยบายการจดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. ปฏิทินงบประมาณ ป 2556 4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ

2. แนวทางและหลักการการจัดทํา
โ

2. แนวทางและหลกการการจดทา

   งบประมาณฯ 
5. โครงสรางแผนงานตามยุทธศาสตรฯ 

3. หลัก 3R กับการจัดการงบประมาณ
6. แนวทางการบูรณาการงบประมาณ

   ตามโครงสรางแผนงานตามยทธศาสตรฯ    ตามโครงสรางแผนงานตามยุทธศาสตรฯ 
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การบูรณาการนโยบายเรงดวน 16 ขอ

้• ตนน้ํา          Workshop ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี  (8 ก.พ. 2555) 

• รองนายกรฐัมนตรีเปนเจาภาพหลักในแตละนโยบาย

• หนวยงานหลัก/เกี่ยวของกบัแผนงานเชิงบรณาการ • หนวยงานหลก/เกยวของกบแผนงานเชงบูรณาการ 

ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา หนา 74 - 75
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สรปนโยบายเรงดวน 16 ขอสรปุนโยบายเรงดวน 16 ขอ

หน่วยงานหลัก          นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เจ้าภาพหลัก หนวยงานหลก
(เจ้าภาพ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การสรา้งความปรองดองสมานฉันท์   ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ  กรมการปกครอง  นร. กห. มท. ยธ. พม. กก.  
นร กห กต มท ยธ สธ พม

2. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด   ร.นรม. ร.ต.อ. เฉลิมฯ  ปปส. 
นร. กห. กต. มท. ยธ. สธ. พม. 
สตช. ปปง. ศธ. กก. กกท. 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3 การป้องกนัและปราบปรามการทจริต ร นรม ยงยทธฯ ปปท ยธ3. การปองกนและปราบปรามการทุจรต  ร.นรม. ยงยุทธฯ ปปท. ยธ. 

4. การส่งเสริมใหม้กีารบริหารจัดการน้ํา   ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ  กรมทรัพยากรน้ํา 
และกรมชลประทาน

 กษ. ทส. มท. วท. พน. กห. คค. กร. 
กปภ อจน วช จังหวัดและกล่มจังหวัดและกรมชลประทาน กปภ. อจน. วช. จงหวดและกลุมจงหวด 

 นร. กห. กค. กต. วธ. กษ. คค.  พณ. มท. 
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร.นรม. ยงยุทธฯ  กอ.รมน. และ ศอ.บต. ยธ. รง. ศธ. วท. กก. สธ. อก. สตช. 

ศอ.บต. สกย. กนอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กต นร กค กก คค ทก
6. การฟื้นฟคูวามสัมพนัธ์นานาประเทศ   ร.นรม. พล.อ. ยุทธศักดิ์ฯ  สป.กต. 

กต. นร. กค. กก. คค. ทก. 
พณ. มท. ยธ. รง. วธ. ศธ. อก. 

กษ. พม. 
7. การดแลประชาชนจากปัญหาเงินเฟ้อและราคาน้ํามัน ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ สป.พน. พณ. พน.
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7. การดูแลประชาชนจากปญหาเงนเฟอและราคานามน  ร.นรม. กตตรตนฯ สป.พน. พณ. พน. 



สรปนโยบายเรงดวน 16 ขอสรปุนโยบายเรงดวน 16 ขอ

หน่วยงานหลัก          นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เจ้าภาพหลัก หนวยงานหลก
(เจ้าภาพ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ กษ. กค. /... ธอส. ธกส. รง. ทส. มท. งบกลาง ุ

9. การปรับภาษีเงินได้นิติบุคคล   ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ กค.  กค. 
10. การส่งเสรมิใหป้ระชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน   ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ  สลน.  นร. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง 

กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
กองทนุส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

11. การยกระดับราคาสินค้าเกษตร ร.นรม. กิตติรัตน์ฯ กษ. และ พณ. กษ. อคส. อตก. ธกส. พณ.11. การยกระดบราคาสนคาเกษตร  ร.นรม. กตตรตนฯ  กษ. และ พณ. กษ. อคส. อตก. ธกส. พณ. 
12. การเร่งเพิ่มรายได้จากการทอ่งเที่ยว   ร.นรม. ชมุพลฯ  สป.กก.  กก. วธ. ศธ. กค. ททท. กกท. 
13. การพัฒนาผลิตภัณฑช์มุชน   ร.นรม. ยงยุทธฯ  พช.  พณ. อก. นร. มท. ศธ. 

กองทนส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางฯกองทนุสงเสรมวสาหกจขนาดกลางฯ 

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ   ร.นรม. พล.อ. ยุทธศักดิ์ฯ  สป.สช.  สธ. กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
กองทนุการแพทย์ฉุกเฉิน 

15. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา   ร.นรม. พล.อ. ยุทธศักดิ์ฯ  สพฐ.  ศธ. มท. สตช. 
16. การเร่งรัดผลักดันการปฏิรปูการเมอืง   ร.นรม. ยงยุทธฯ สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพ
 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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การบรณาการนโยบายสําคัญเพิ่มเติม 9 เรื่องการบูรณาการนโยบายสาคญเพมเตม 9 เรอง

(Strategy Workshop Series)

1. โครงสรางพลังงาน

( )

2. การนําสันติสุขสูชายแดนใต

3 บัตรเครดิตเกษตรกรและ3. บตรเครดตเกษตรกรและ
บัตรเครดิตพลังงาน

4 หลักประกันสขภาพ

• เริ่มตั้งแต 23 กมุภาพันธ 2555

เปนตนไป4. หลกประกนสุขภาพ

5. ครัวไทยสูครัวโลก

เปนตนไป

• เสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี
6. อาหารฮาลาล

7. การเพิ่มผลผลิต SME
5 มีนาคม 2555

8. พลังงานทดแทน

9. Logistics
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ประเด็นนโยบาย/ยทธศาสตร์ เจ้าภาพหลัก วัน เดือน ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Strategy Workshop Series
ประเดนนโยบาย/ยุทธศาสตร เจาภาพหลก วน เดอน ป หนวยงานทเกยวของ

1 โครงสรา้งราคาพลังงาน ร.นรม. กิตติรตัน์ฯ 23 ก.พ. 55  ห้อง 301
(14.00 – 18.00น. )

พน. กค. คค. อก. กษ. ....

2 การนําสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ร.นรม. ยงยุทธฯ  
ร.นรม. พล.อ.

ยทธศักดิ์ฯ

27 – 28 ก.พ. 55 มท. กห. ยธ. กอ.รมน. ศอ.บต. กต.
กก. ศธ. วธ. พม. พณ. คค. สธ. อก. รง. 

        ยุทธศกดฯ ....

3 การจัดทาํบัตรเครดติเกษตรกร 
บัตรเครดติพลังงาน

ร.นรม. กิตติรตัน์ฯ 23 ก.พ. 55  ห้อง 301
(14.00 – 18.00น. )

พน. กษ. กค. ทก. พณ.  ....

4 หลักประกันสุขภาพ ร.นรม. พล.อ.
         ยุทธศักดิ์ฯ

ก.พ. 55 กค. สป.สช. รง. สธ. ทก. พม.  ....

5 ครัวไทยสู่ครัวโลก ร.นรม. ชุมพลฯ ก.พ. 55 กษ. อก. พณ. กต. กค. สธ. วธ. ....

6 อาหารฮาลาล ร.นรม. ชุมพลฯ ก.พ. 55 กษ. อก. พณ. กต. สธ.  .... 

7 การเพิม่ผลผลิต SME ร.นรม. กิตติรตัน์ฯ ก.พ. 55 อก. พณ. กค. รง. มท. วท.  ....

8 พลังงานทดแทน ร.นรม. กิตติรตัน์ฯ 23 ก.พ. 55  ห้อง 301
(14 00 – 18 00น )

พน. อก. กษ. พณ. คค. ....

14

(14.00 18.00น. )

9 Logistic ร.นรม. ยงยุทธฯ ก.พ. 55 คค. กต. กก. พน. ....



แนวทางการจัดทํางบประมาณแนวทางการจัดทํางบประมาณแนวทางการจดทางบประมาณแนวทางการจดทางบประมาณ

ป ป 25562556

นายวรวิทย  จําปรัตน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

23 กุมภาพันธ 2555
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