
การประชุมมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 ธันวาคม 2562

นายเดชาภิวัฒน์ ณ  สงขลา
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ชาติ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

ความม่ันคง

สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน พัฒนา/เสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

2

3

4

5

6

1

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนการปฎริูปประเทศ
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายหลักและนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล

ส านักงบประมาณ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนบูรณาการ 14 แผน



1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

1. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศ

2. การส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

1. การพัฒนาภาคการเกษตร
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต
3. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่

อัจฉริยะ
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คมนาคม ระบบโลจิสติกส์
พลังงานและดิจิทัล

6. การพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่

7. กาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

3. การพัฒนาการเรียนรู้
4. การเสริมสร้างให้คนไทย

มีสุขภาวะที่ดี
5. การพัฒนาศักยภาพ

การกีฬา

1. การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม

2. การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก

3. การสร้างความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

1. การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2. การบริหารจัดการน้ า
ทั้งระบบ

1. การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

3. การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ / แผนงานเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น / แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ)

โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค

10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

12. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

13. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (แผนงานใหม่)

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรร



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์การก าหนดแผนงานบูรณาการ

01 เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บท แผนพัฒนาฉบับที ่12 
แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Thailand 4.0 นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความ
มั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ต้องขับเคลื่อนให้เกดิผลสมัฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม มีความส าคัญระดับวาระแห่งชาติ

02 เป็นการด าเนินการรองรับนโยบาย/เรือ่งที่รัฐบาล
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและบรหิารจดัการในภาพรวม
ของทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญสูง

03 มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป 
ซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกนั

หลักเกณฑ์การก าหนดแผนงานบูรณาการ

มาตรา 16 งบฯ บูรณาการ ได้แก่ งบฯ ที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงาน
บูรณาการที่ ครม. อนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณ
ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบ

มาตรา 32 เมื่อ ครม. อนุมัตแิผนงานบูรณาการแล้ว 
การจัดท า งปม.ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผอ.สงป.ก าหนด

มาตรา 31 ให้มีการจัดท าแผนฯ บูรณาการ ประกอบด้วย 
เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งปม.ทีใ่ช้ด าเนินการ
ระยะเวลา สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ประหยัด ลดความซ้ าซ้อน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ผอ.สงป. ก าหนด และ ค.ร.ม.เห็นชอบ

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561



หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหว่างด าเนินการ 
โดยเน้นการพัฒนาทีส่มดุล มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 ต้องแสดงวัตถุประสงค์ ความจ าเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ทั้งน้ี ใหน้ าแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย

 น าข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมา
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณปี 2564 ด้วย



หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ใหย้ื่นค าขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็น ความพร้อม ความสามารถใช้จ่ายและ
ก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ

กรณีรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ยื่นค าขอตั้ง
งบประมาณเฉพาะรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้แล้วเท่านั้น

ให้พิจารณาน าเงนินอกงบประมาณที่มีอยู่มาสมทบตามความเหมาะสม

ทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงสร้างแผนงานตามที่

ส านักงบประมาณก าหนด

การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ต้องก าหนดเป้าหมายที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย



หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

 งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องขอตั้งเท่าที่จ าเป็น
และเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการลดขนาดก าลังคน

 งบประมาณ Area ให้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ค านึงถึงหลักความเป็นธรรม และให้
มีการกระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม และระบุพื้นที่ด าเนินงานตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณ 

ต้องจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม /โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วน

หากต้องมีการด าเนินการตามกฎหมายก่อนด าเนินการ เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับผังเมือง
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนก่อนยื่นค าขอตั้งงบประมาณ



ค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็ต้องจ่ายตามสิทธิ์/ กฎหมาย (บัญชี 1)

ค่าสาธารณูปโภค

• ค่าไฟฟ้า 
• ค่าประปา 
• ค่าโทรศัพท์ 
(ไม่รวมค่าสื่อสารและโทรคมนาคม)

ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบ ารุงสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศที่มี
พันธกรณีที่ต้องช าระ
และรายการที่มีสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่แสดง
รายจ่ายในแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า ค่าจ้างชั่วคราว 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ฯลฯ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายลูกจ้าง
โครงการ ลูกจ้างกองทุนหรือ
ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน)



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ

สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาภาค 
เมือง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้าง 

ด าเนินการทันภายในปีงบประมาณ

จัดท าแผนแม่บทความต้องการต้ังครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแสดงรายงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน

จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พร้อมกับการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงบประมาณ

รวบรวม/ให้ความเห็นประกอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงบประมาณ

ตรวจสอบ/กลั่นกรอง 
รายการและงบประมาณ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
จ านวน 289 แห่ง

เทศบาลต าบล และ องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 7,561 แห่ง

จัดท าค าขอ 
และ เสนอโครงการ

ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.น.จ. 
และ ก.บ.ภ. หรือผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจาก อ.ก.บ.ภ.

มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้าง 

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต่อ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ก่อนส่งส านักงบประมาณ

จะต้องไม่เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แล้ว

ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณของสว่นราชการทีเ่สนอตั้งในแผนงานอื่นๆ



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ

จัดท ำรำยงำนสถำนะและแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ส่งให้ส ำนักงบประมำณ 
พร้อมกับกำรยื่นค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

หน่วยรับงบประมำณ

หมายความว่า บรรดาเงินท้ังปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน าส่งคลัง แต่มีกฎหมาย

อนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 4) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รวมถึงรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้

เงินนอกงบประมำณ

โดยหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณจะต้องรับรองควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของข้อมูล
สถำนะเงินนอกงบประมำณที่น ำส่งส ำนักงบประมำณตำมหลักเกณฑ์นี้

หน่วยรับงบประมำณ



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงนินอกงบประมาณ (ต่อ)

ไม่ได้ยื่นรำยงำนเกี่ยวกับเงินนอกงบประมำณ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ส ำนักงบประมำณจะระบุรำยชื่อหน่วยรับงบประมำณไว้ในเอกสำรที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ 
พร้อมกับตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ตำมที่เห็นสมควร

กรณีหน่วยรับงบประมำณ

จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์วิธีการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางได้ 
เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น

ขอให้หน่วยรับงบประมำณ

การจัดท ารายงานให้เป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
โดยหน่วยรับงบประมาณที่ใช้ปีปฏิทิน ขอให้ปรับเป็นปีงบประมาณ

รอบระยะเวลำ



การจัดท างบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประสานงาน/จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกับ
กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 - 18

จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ติดตามและประเมินผล

การจัดท างบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 



เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน
เขตพื้นท่ี 10 ภาคเหนือตอนบน 1

น่ำน พะเยำ เชียงราย แพร่
เขตพื้นท่ี 17 ภาคเหนือตอนบน 2

ตำก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
เขตพื้นท่ี 11 ภาคเหนือตอนล่าง 1

ก ำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี
เขตพื้นท่ี 18 ภาคเหนือตอนล่าง 2

นนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม สมุทรปรำกำร
เขตพื้นท่ี 16 ภาคกลางปริมณฑล

ชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยาสระบุรี
เขตพื้นท่ี 12 ภาคกลางตอนบน

กำญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตพื้นท่ี 13 ภาคกลางตอนล่าง 1

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม
เขตพื้นท่ี 14 ภาคกลางตอนล่าง 2

ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล
เขตพื้นที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ
เขตพื้นท่ี 4 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

หนองคำย เลย อุดรธานี หนองบัวล ำภู บึงกำฬ
เขตพื้นท่ี 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นครพนม มุกดำหำร สกลนคร
เขตพื้นที่ 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธ์ุ
เขตพื้นท่ี 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
เขตพื้นท่ี 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

อ ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
เขตพื้นท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง
เขตพื้นท่ี 1 ภาคตะวันออก 1

จันทบุรี ตรำด  ปราจีนบุรี นครนำยก สระแก้ว
เขตพื้นท่ี 3 ภาคตะวันออก 2

ปัตตำนี ยะลา นรำธิวำส
เขตพื้นท่ี 6 ภาคใต้ชายแดน

1.กรุงเทพมหำนคร
2.นนทบุรี
3.ปทุมธำนี
4.นครปฐม
5.สมุทรสำคร
6.สมุทรสงครำม
7.พระนครศรีอยุธยำ
8.อ่ำงทอง
9.สิงห์บุรี
10.สมุทรปรำกำร

กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่



นายกฤษฎา เคลือบมณี
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ชั้น 3

เขตพ้ืนท่ี 17 ภาคเหนือตอนบน 2

นางธัญภา เปมานลุักษ์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3

เขตพื้นที่ 18 ภาคเหนือตอนล่าง 2

นายวราวุธ กุลสิงห์
มรภ.นครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เขตพื้นที่ 16 ภาคกลางปริมณฑล

นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ
กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 13

เขตพื้นที่ 13 ภาคกลางตอนล่าง 1

นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคาร 3

เขตพ้ืนท่ี 14 ภาคกลางตอนล่าง 2

นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ชั้น 2

เขตพื้นที่ 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นายอนันต์ ปานคล้าย
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น 3

เขตพื้นที่ 10 ภาคเหนือตอนบน 1

ว่าที่ร้อยตรี กิติศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ชั้น 4

เขตพ้ืนท่ี 11 ภาคเหนือตอนล่าง 1

นางสาวนิรมล สมประสงค์
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตึก 7 ชั้น ชั้น 6

เขตพื้นที่ 12 ภาคกลางตอนบน

นายน้อง เจริญนาค
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  (หลังใหม่)   ชั้น 5

เขตพื้นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นางศันสนีย์ ปริภัณฑ์ยุคนธร
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ชั้น 5

เขตพื้นที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นางสาวจิตรการ หล่อสุวรรณรัตน์
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ชั้น 1

เขตพื้นที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายพลากร ม่วงพันธ์
อาคารศูนย์บัญชาการชุดกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัยกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ชั้น 2 ห้องประชุมเล็ก 121

เขตพ้ืนท่ี 5 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นายอินทรายุธ จันทร์อินทร์
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ชั้น 2

เขตพื้นที่ 4 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นางสาวพันพร โตริยะเวช
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4

เขตพื้นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นางกนกพรรณ อ่อนนุช
วิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตึกเรียนคณะศิลปศาสตร์

เขตพื้นที่ 1 ภาคตะวันออก 1

นายนิรันดร จอมทอง
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ชั้น 2

เขตพื้นที่ 3 ภาคตะวันออก 2

นายฐิติพร คล่องแคล่ว
ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใตต้อนลา่ง (โรงแรมชางล)ี ชั้น 6

เขตพื้นที่ 6 ภาคใต้ชายแดน

กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. 22 ต.ค. 62 ครม. ให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณและ
ปฏิทินงบประมำณปี 2564
2. 1 ต.ค. – 13 ธ.ค. 62 จัดท าข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณปี 2564
3. 1 ต.ค. 62 – 14 ม.ค. 63 ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
4. 1 ต.ค. 62 – 21 ม.ค. 63 เสนอ ครม. อนุมัติรายการผูกพันใหม่ที่มี
วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท 
5. 4 – 29 พ.ย. 62 จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2564 
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 11 ธ.ค. 62
4. ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 จัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 11 ธ.ค. 62
6. 23 ธ.ค. 62 นรม. มอบนโยบายการจัดท างบประมาณปี 2564 
3. 24 ต.ค. – 27 ธ.ค. 62 ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดท า
งบประมาณมิติพื้นที่ (Area)
7. 26 ธ.ค. 62 ก าหนดวงเงินงบประมาณ และโครงสร้างงบประมาณ
ปี 2564 เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 7 ม.ค. 63

8. ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63 จัดท าค าของบประมาณ
ปี 2564 ส่ง สงป. วันที่ 24 ม.ค. 63
9. 27 ม.ค. – 10 มี.ค. 63 สงป. พิจารณา
งบประมาณปี 2564 เพื่อเสนอ ครม. 
วันที่ 17 มี.ค. 62
10 25 มี.ค. – 8 เม.ย. 63 รับฟังความคิดเห็น
และเสนอ ครม. วันที่ 21 เม.ย. 63
11 22 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2564 และเอกสารประกอบ 
เพื่อเสนอ ครม. วันที่ 12 พ.ค. 63

12 27 - 28 พ.ค. 63 สภาผู้แทนราษฎร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณปี 2564 
วาระที่ 1
13 19 - 20 ส.ค. 63 สภาผู้แทนราษฎร
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณปี 2564 
วาระที่ 2-3
14 7 - 8 ก.ย. 63 วุฒิสภาพิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณปี 2564 
14 15 ก.ย. 63 สลค. น าร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณปี 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ
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กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ กระบวนการจัดท างบประมาณ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
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ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การเปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (Open Budget)



การเปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (Open Budget)

เปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลอยู่แล้วใน 2 รูปแบบ

1. เอกสารงบประมาณฯ ซึ่งแจกแก่หน่วย
รับงบประมาณ และองค์กรระหว่างประเทศ

2. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ ทาง http://www.bb.go.th
 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุกเล่ม 
 เอกสารงบประมาณ ฉบับประชาชน 

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77

ด าเนินการตามหลักการสากล IBP (International Budget Partnership) 
ใน 3 มิติ คือ ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนรวมของประชาชน 
(Public Participation) และการก ากับดูแลด้านงบประมาณ (Budget Oversight)

1

2
3

http://www.bb.go.th/


การเปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (Open Budget) ผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
“เอกสารงบประมาณฉบับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

มีกำรน ำเสนอข้อมูลประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับจำกงบประมำณปี พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ประชำชนได้อะไรจำกงบประมำณปี 2563” 
โดยเลือกประเด็น และโครงกำรที่มีควำมส ำคัญจ ำแนกตำมด้ำนต่ำง ๆ เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ คมนำคมและโลจิสติกส์ เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SME) เกษตร 

ด้านสังคม สำธำรณสุข กำรศึกษำ 
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ด้านม่ันคง กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำร
ป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด

ด้านสิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำรน  ำ มลพิษและสิ่งแวดล้อม  



เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นทีส่ิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาในวาระที่ 2 
ให้ถือว่าหน่วยงานของรฐันั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561


