การประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้อง Royal Jubilee อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลักการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบแนวทางการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ
โดยจัดทากรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี จะประกอบด้วย 5 กลุ่ม

เดิม
1. งบกลาง

ร ูปแบบใหม่ เริม่ ใช้ในปี 2560
1. งบกลาง
2. Function

* เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรปู ภาครัฐ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอืน่ ๆ
ให้เกิดความชัดเจนในการตัง้ งบประมาณ

2. กระทรวง กรม
รัฐวิสาหกิจ กองทุน

3. Agenda

3. รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง

5. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

4. Area

2

หลักการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ (ต่อ)

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิรูป
ภาครัฐ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนหลัก
อื่นๆ

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 20 ปี (LTFF)
ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 5 ปี (MTFF)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี

1. งบกลาง

2. Function

3. Agenda

5. แผนงาน
บริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ

4. Area
Function

บูรณาการ 3 มิติ

Area

Agenda
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หลักการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ (ต่อ)
เหต ุผลความจาเป็นในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
กาลังงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มจี ากัด ต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้
โดยปรับลดเรื่องที่มีลาดับความสาคัญต่ากว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน Function ที่เป็นการ
ดาเนินการตามปกติของหน่วยงาน นาไปดาเนินการเรื่องที่มีลาดับความสาคัญสูงกว่า เช่น
งบประมาณตามแผนงาน Agenda หรือ Area ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญและมุ่งเน้น

ประโยชน์ของงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนร่วมกัน กาหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัด
ร่วมกัน (Joint KPI) และประสานการทางานให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดความซ้าซ้อน

ทาไมต้องทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วดั
เนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว
จึงต้องทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4

แนวทางในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
1. กาหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตาม
หลักสากล เช่น อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing Business)
ปี 2018 ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 45 , ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560

2. มีการวางแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการแต่ละเรือ่ ง ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ/หรือ 20 ปี
ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฯ 12 ในกรณีที่มีคณะกรรมการระดับ
นโยบายเป็นการเฉพาะ เช่น การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ก็ให้นาแผนแม่บทของเรื่องนั้นๆ มาใช้ในการดาเนินการได้
3. ตั้งคณะกรรมการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
• หน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นเลขานุการ
• สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม
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แผนงานบูรณาการเชิงย ุทธศาสตร์
ปี 2558 (ปีแรก)
14 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 486,682 ล้านบาท

ปี 2559
19 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 378,577 ล้านบาท

ปี 2560
25 แผนงานบูรณาการ
วงเงิน 704,197 ล้านบาท

ปี 2561
27 แผนงานบูรณาการ
25 แผนงานบูรณาการเดิมจากปี 2560 เช่น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การบริหารจัดการน้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
การยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบูรณาการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
+ 2 แผนงานบูรณาการใหม่ เรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
และการพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0)
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การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
• การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
• การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
• การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
• การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการทรัพยากรนา
• การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี
พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย

• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการ

• การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
• การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
• การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง
• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
• การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
• การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
•
•
•
•
•
•
•

การพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

รวมทั้งสิ้น 27 แผนงานบูรณาการ

รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม
• การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
• การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
• การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม
• การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
• การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
7
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

การบูรณาการ 3 มิติ (Agenda – Function – Area)

บูรณาการ 3 มิติ
Function

Agenda

Area
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Work Flow การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

นายกรัฐมนตรี
11 ม.ค. 60 รับทราบ
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11 ม.ค. 60

สรุปภาพรวมและรายงานข้อเสนอ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

1

21 ต.ค. 59 มอบนโยบายฯ
25 ต.ค. 59 มอบหมาย / แต่งตั้ง

7
คณะกรรมการพิจารณา
28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 59
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
สานักงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์
(1)มอบหมายนโยบายการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งแผนแม่บท
6

14 - 25 พ.ย. 59
กลั่นกรอง / นาเสนอ

2

27 – 28 ต.ค. 59

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (เลขานุการ)
และ สงป. / ก.พ.ร. / สศช. / สมช.
(เลขานุการร่วม)
5

(2)กาหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(3)กาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานดาเนินการ
(4)พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ-กิจกรรม-งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
3

27 ต.ค. – 1 พ.ย. 59
ประสานงาน

4

11 พ.ย. 59

จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในมิติกระทรวง – หน่วยงาน
โดยรวมงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

กระทรวง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9

12 ม.ค. 60

2 – 11 พ.ย. 59

จัดทาแผนแม่บทและข้อเสนอแผนงาน/
โครงการ-กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9

การดาเนินการต่อไป
• ทา Workshop เพื่อทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ และแผนหลักอื่นๆ
ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

• หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาผลจาก Workshop ไปปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อคณะกรรมการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จะได้ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559
• ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
• คณะกรรมการฯ ทุกคณะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดทาแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการ
10
และจัดทาคาของบประมาณปี 2561

การบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
• คณะกรรมการฯ จะต้องกากับและติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

• เมื่อ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการตรวจพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ จะสามารถโอนงบประมาณข้าม
หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
• เพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 7,851 แห่ง ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณและ
สามารถได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรง
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