
การประชุมมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

14 ธันวาคม 2559 

ส านักงบประมาณ 



วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 2559 

หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อเสนองบประมาณปี 2561 เบื้องต้น  
(Pre-Ceiling) ซ่ึงรวมงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และงบประมาณบูรณาการในมิติพ้ืนที่ (Area) 

วันพุธที่ 1 ก.พ. 2560 

หน่วยงานส่งค าของบประมาณปี 2561 

วันอังคารที่ 29 พ.ย. 2559  

ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณฯ 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2559  

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท า
งบประมาณฯ 

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 ตัวชี้วัดผลส 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  

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 2560  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ในวาระท่ี 1 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 2560  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ในวาระท่ี 2-3  
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2 
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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 ตัวชี้วัด ผลผลิตปี 60 

วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2560  
สลค.น าร่างพรบ.ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

9 

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

5 

99 วัน 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2 

3 

ส านักงบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 
(2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ

รายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการแก้ไขปัญหา

ความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้้า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการจัดการน้้า
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ (รายจ่ายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
(แรงงาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
(ประกันสุขภาพ/

ผู้สูงอาย/ุสถาบันทาง
สังคม) ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน(คมนาคม 
และ Logistics) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
วิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (พลังงาน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 
ป้องกันทุจริตฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
การพัฒนาภาค
เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 
ให้กระจาย

ตัวอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

วาระการปฏิรูป 
ประเทศ 

ของ สปช. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการต้ารวจ - ระบบงานรัฐวิสาหกิจ 
- ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง 
  นวัตกรรมของประเทศ 
- การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม 
- ระบบวิทยาศาสตร์ 
- ปฏิรูปภาคการเกษตร  
- คุ้มครองผู้บริโภค 
- การสร้างสังคมผู้ประกอบการ   
- ปฏิรูปแรงงาน 

-ระบบจัดการศึกษา 
- ระบบริการสาธารณสุข 
- ระบบการคลังด้านการศึกษา 
- ระบบส่งเสริมสุขภาพและ 
  การป้องกันโรคใหม่ 
- ระบบการเรียนรู้  
- การกีฬา 
- ศิลปวัฒนธรรม  
-ความเข้มแข็งสถาบันศาสนา 

- การเงินฐานรากและ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์  
- ระบบการคลังด้านสุขภาพ 
-  ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
- สวัสดิการสังคม 
- สังคมสูงวัย 

- ระบบพลังงาน 
- การจัดการภัยพิบัติตาม 
   ธรรมชาติ/ภาวะโลกร้อน 
- ปฏิรูปที่ดินและการ   
  จัดการที่ดิน 
- เตรียมการวิกฤตการณ์ 
  กรุงเทพฯ จม 
- ระบบบริหารจัดการ 
  ทรัพยากร 

- การป้องกันทุจริต 
- การก้ากับดูแลสื่อ 
- ป้องกันการแทรกแซงสื่อ 
- ปรับโครงสร้างอ้านาจ    
   ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถ่ิน 
- การงบประมาณ 
- ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   การบริหารงานภาครัฐ 
-  ตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐ 
- ระบบและโครงสร้างภาษี 
-  พัฒนาระบบพรรคการเมือง 
- สิทธิเสรีภาพบนความ  
  รับผิดชอบ 

3 ส านักงบประมาณ 



1.1  สถาบันหลักของชาติ 
1.2  ปรองดองสมานฉันท์ 
1.3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.4  แรงงานต่างด้าว/ค้ามนุษย์ 
1.5 ปัญหายาเสพติด 

1. ความมั่นคง 

2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1  อุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.2  ส่งเสริม SME 
2.3  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.4  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
2.5  ด้านคมนาคม/โลจิสติกส ์
2.6  เศรษฐกิจดิจิทัล 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

5. การจัดการน้ า เติบโตบนสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
5.1 จัดการปัญหาที่ดินท ากิน  5.2 จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
5.3 พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ความม่ังคงทางพลังงาน 
5.4 การจัดการทรัพยากรน้ า 5.5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.6 การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
5.7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
5.8 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 ปราบปรามการทุจริต 6.2 ปฏิรูปกฎหมาย 
6.3 อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 6.4 กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 
6.5 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
6.6 บริหารจัดการรายได้รายจ่ายภาครัฐ 
6.7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
6.8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
6.9 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
7. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
7.1 รายจ่ายรองรับกรณีฉุกเฉิน  
7.2 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
7.3 รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 

1.6 ความสัมพันธ์ด้านความม่ันคง 
1.7 ความสงบภายในประเทศ 
1.8 การป้องกันประเทศ 
1.9 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1.10 ภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
       สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

 สีเขียว : แผนบูรณาการ  
 สีแดง : แผนบูรณาการใหม่  
 สีน้ าตาล : แผนยุทธศาสตร์ใหม่ 

2.7  ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 
2.8  รายได้จากท่องเที่ยวบริการ 
2.9  ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.10 ประสิทธิภาพด้านการคลัง 
2.11  ศักยภาพด้านวิทย์/เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 
2.12  พัฒนาประสิทธิภาพ ภาคการผลิต  
        บริการ การค้า การลงทุน 
 

2.13 การเพิ่มขีดความสามารถทางการ  
       แข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
       ระหว่างประเทศ 
2.14 ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
2.15 ความร่วมมือด้านต่างประเทศ  
       สร้าง/รักษาผลประโยชน์ชาติ 
2.16 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
2.17 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
       ยุทธศาสตร์ 

4. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 

4.1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเข้มแข็ง 
4.2 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
4.3 ความเสมอภาค สังคมผู้สูงอายุ 
4.4 ส่งเสริมการด าเนินงาน ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 สวัสดิการสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
4.7 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

4 
รวมทั้งสิ้น 56 แผนงาน : 28 แผนงานบูรณาการ 18 แผนงานยุทธศาสตร์ 6 แผนงานพ้ืนฐาน  

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3 แผนงานรายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

3.1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  3.5 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
3.3 พัฒนาด้านสาธารณสุข 3.7 ภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนนุ 
3.4 กีฬาและนันทนาการ      ยุทธศาสตร์ 

ส านักงบประมาณ 



ระยะท่ี 3 

2557 – 2559 2560 2560 เพ่ิมเติม 2561 2562 – 2564 2565 – 2569 2570 – 2574 2575 – 2579 

ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6 

X Y Z 

ช่วงท่ี 1  
ยทุธศาสตรช์าติ 

ช่วงท่ี 2  
ยทุธศาสตรช์าติ 

ช่วงท่ี 3  
ยทุธศาสตรช์าติ 

ช่วงท่ี 4  
ยทุธศาสตรช์าติ 

สิ่งที่ท าไปแล้ว 
ได้ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธิ์อย่างไร 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร 

สิ่งที่ก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี ้
จะได้ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธิ์อย่างไร 

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนของ 

Local Economy 

สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไป 

เพ่ือวางรากฐานใหก้บัประเทศ 

แผนแมบ่ทระยะ 20 ปี 

ความเชื่อมโยงของงบประมาณที่ผ่านมา – ปัจจุบัน – อนาคต 

5 ส านักงบประมาณ 



แนวทางและขั้นตอนการจัดท าโครงการของกลุ่มจังหวัด  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

1. คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าโครงการตามหลกัเกณฑ์ และ Workshop ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ  

3. ทีมกลางและ Function ประชุมกลุ่มจังหวัด จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/โครงการพร้อม
รายละเอียดภายในวันที่ 28 ธ.ค. 59 สศช. เป็นเจ้าภาพ 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พิจารณาโครงการ และ
เสนอ ก.น.จ. เห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

7 ธ.ค. 59 

14 – 16 ธ.ค. 59 

19 - 28 ธ.ค. 59 

4 - 11 ม.ค. 60 

11 - 13 ม.ค. 60 5. จัดท ารายละเอียดและบันทึกค าขอในระบบ e-Budgeting ให้แล้วเสร็จแล้วส่งส านักงบประมาณ  

17 ม.ค. 60 6. ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ ก.พ.ร. ส่งค าขอให้ สงป. 
7. ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือส่งให้ สคก. ตรวจฯ 

17 – 20 ม.ค. 60 

24 ม.ค. 60 

31 ม.ค. 60 

27 ม.ค. 60 

8. สงป. พิจารณารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่าง พรบ. เอกสารประกอบ 
เสนอนายกฯ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

11. ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเอกสารประกอบ
งบประมาณ เพื่อน าเสนอ สนช. ต่อไป 

12. สนช. พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฯ วาระที่ 1 2 และ 3 

13. สลค. น าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทูลเกล้าฯ เพ่ือประกาศใช้บังคับ 

18 – 19 ม.ค. 60 

19 ม.ค. 60 

9. สคก. ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 

10. สงป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.ฯ และเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

Workshop 

ท าแผน/โครงการ
พร้อมรายละเอียด 

กลั่นกรองโครงการ 

ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบ 

บันทึก e-Budgeting 
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มติ ครม. 7 ธ.ค. 59 
ให้กระบวนการนี้ 
แล้วเสร็จเสนอ ครม. 
ภายใน 17 ม.ค. 60 

ส านักงบประมาณ 



แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 

1. ต้องไม่น าวงเงิน 5,000 ล้านบาท ไปเฉลี่ยแบ่งกันระหว่างจังหวัด/ต าบล/หมู่บ้าน 

2. กลุ่มจังหวัดต้องประชุมค้นหาศักยภาพของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ร่วมกัน 3 – 5 จังหวัด ในกลุ่ม
จังหวัด น าข้อเสนอของคณะกรรมการประชารัฐฯ (กกร.) และนักวิชาการ รวมทั้งประเด็นของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณา 

3. หน่วยงาน Function และหน่วยงานกลาง (สศช. / สงป. / ก.พ.ร. / มท.) ร่วมให้ข้อแนะน าการเสนอโครงการ 

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 แผนแม่บทระยะ 20 ปี 

o ลดความเหลื่อมล้ า 

o ยกระดับรายได้/คุณภาพชีวิต 

o ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
• การผลิต  แปรรูป (วิจัย + นวัตกรรม)  จ าหน่าย / การตลาด 

5. บูรณาการ 3 มิติ (Function Agenda Area) + แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
+ ความพร้อม/แบบรูปรายการ  

6. มี 3 ขั้นตอนในการช่วยท าแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

6.1)  Workshop ช่วงวันที่ 14 – 16 ธ.ค. 59 โดย ส านักงาน ก.พ.ร.  + หน่วยงานกลาง + หน่วยงาน Function 

6.2)  Build-in การท าแผนงาน/โครงการที่กลุ่มจังหวัด โดย สศช. + หน่วยงานกลาง + หน่วยงาน Function 

6.3)  คกก.กลั่นกรองโครงการ : สงป. + หน่วยงานกลาง + หน่วยงาน Function + กกร. + ผู้ทรงคุณวุฒิ 

o พัฒนาการเกษตร (ยุ้งฉาง/โรงสี/ลานตาก/ฝาย/ระบบส่งน้ า) 

o พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

o พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมรายได้ 

o พัฒนาคมนาคมขนส่งภายในกลุม่จังหวัด 

เน้นโครงการขนาดเล็ก  กลาง / ระยะเวลาด าเนินการจบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วงเงิน 5 – 50 ล้านบาท แล้วแต่เทคนิคการก่อสร้าง 

7 
ส านักงบประมาณ 



การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 

• ทรัพยากรธรรมชาติ / สาธารณูปโภค 
• สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 
• โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ สนามบิน 
• โรงงานอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการที่มี

ศักยภาพในพ้ืนที่ 
• มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา 

• งานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory) 

• งานวิจัยระดับโรงงานต้นแบบ 
• งานวิจัยระดับโรงงานผลิต 
• ส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรมมุ่งเป้า

เพ่ือแก้ไขปัญหาของประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• สภาอุตสาหกรรมฯ 
• สภาหอการค้าไทย 
• ผู้ประกอบการภาคเอกชน 
• ก.พาณิชย์ / ก.อุตสาหกรรม / มหาดไทย 
• แหล่งทุน / ธนาคาร / สถาบันการเงิน 

ปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ เน้นให้เกษตรกรและประชาชนมีความสามารถในการ 
หารายได้ให้เพียงพอ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้  
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดการพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

คิดใหค้รบวงจร ใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศหมนุเวียนได ้
ศักยภาพ

พื้นฐานของ
พื้นที ่

นวัตกรรม 
/ งานวิจัย 

การผลิต การตลาด 
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พ่ึงพาตนเองได ้ตามแนวทางหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

ครัวเรือน ชุมชน SMEs วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ส านักงบประมาณ 



ลักษณะโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 

9 

1.  เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและมีความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และนโยบายของรัฐบาล 

2.  เป็นโครงการที่มีความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า ที่สามารถเชื่อมโยงทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

3.  มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐาน สากล สามารถ
อธิบายได้ว่าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะเกิดผลดีอย่างไร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์
อย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเท่าใด มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องใด 

4.  เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนงานบูรณาการที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วหรือแผนงาน 
บูรณาการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน
ดังกล่าวรวดเร็วขึ้น 

ส านักงบประมาณ 



ลักษณะโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 

10 

5.  เป็นโครงการที่สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาขยายผลในเชิงพาณิชย์หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะการต่อยอด เพ่ือให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

6.  เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน มีการบูรณาการ ทั้ง 3 มิติ มีการด าเนินงาน
ตามแนวทางประชารัฐ อาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
ภายในพื้นที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  มีการจัดท าแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับภารกิจที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

8.  เป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 1 ปี 
9.  มีการด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุม

อาคาร รวมทั้งได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมายใด 
10. การใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่ซ้ าซ้อน 
ส านักงบประมาณ 


