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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 

ความมั่นคง สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

พัฒนา/เสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ทางสังคม 

สร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

ปรับสมดุล พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนแม่บทฯ  
23 ประเด็น 15 เรื่องเร่งด่วน 

Flagship Project 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน 
ส ำนักงบประมำณ 

สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

5 ปี 

1 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
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1 2 3 4 5 6 



1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2 ประเด็น 2 ประเด็นสนับสนุน) 
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ  (ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  /  การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
     นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
     1.1.1 ……. 
     1.1.2 ……. 
     1.1.3 ……. 
 ตัวช้ีวัด : 
    - ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 
    - ความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีระดับร้อยละ 75 
2) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (ASEAN / ความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาประเทศ) 

3) ภารกิจยุทธศาสตร์ (การแก้ไขปัญหายาเสพติด / การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์) 

4) ภารกิจพ้ืนฐาน (สนับสนุนภารกิจการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในทุกมิติ) 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(6 ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น) 

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

แผนงานบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2 เรื่องเร่งด่วน) 



1) การพัฒนาภาคการเกษตร 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  (อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ) 

3) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (การท่องเท่ียว) 

4) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (กระจายศูนย์กลางความเจริญ) 

5) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เขตพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก) 

6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล (การพัฒนาระบบโลจิสติกส)์ 

7) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
8) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (8 ประเด็น) 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(6 ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น) 



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (5 ประเด็น) 

1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (คนและการศึกษา  /  สังคมสูงวัย) 

3) การพัฒนาการเรียนรู้ (คนและการศึกษา) 

4) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (บริการสาธารณสุข) 

5) การพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
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1) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  / สังคมสูงวัย)  

2) การพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (เศรษฐกิจฐานราก  / ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

3) การสร้างหลักประกันทางสังคม (สังคมสูงวัย  /  บริการสาธารณสุข) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (3 ประเด็น) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(6 ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น) 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2 ประเด็น) 

1) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บริหารจัดการมลพิษ) 

2) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (บริหารจัดการมลพิษ  /  แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน) 

1) การพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (การท างานภาครัฐ  /  สภาพแวดล้อมรัฐ) 

2) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แก้ปัญหาทุจริต) 

3) การพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สภาพแวดล้อมรัฐ) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (3 ประเด็น) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(6 ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น) 



1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่สากล 
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  

11. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

13. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
14. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
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ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ล าดับท่ี  เดิม ใหม ่ ขั้นตอนและกิจกรรม 

5 4 ธ.ค. 61 13 ธ.ค. 61 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

6 28 พ.ย. –  
12 ธ.ค. 61 

17 ธ.ค. 61 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ จ านวน 14 แผนงาน  

2. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



BACK UP 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 142  ในการเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องแสดงแหล่งท่ีมาและประมาณการรายได้ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 5 วรรคสาม 
        การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ ครม. ก่อนท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนอื่นใด รวมตลอดท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
มาตรา 10 วรรคสาม 
        แผนแม่บทท่ี ครม. ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย   
 

มาตรา 19 (1)  ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณมีหน้าท่ีและอ านาจก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1  

หลักการส าคัญ 

น าร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ  
มาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างจ านวน 23 ประเด็น 
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 

ก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2  

น าแผนย่อยของร่างแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
โดยให้ความส าคัญกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก 
ของยุทธศาสตร์ชาติ  

3  



ความเชื่อมโยงของประเด็นเร่งด่วน 15 ประเด็น ก าหนดเป็นแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน 

ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
พ้ืนที ่

ระดับภาค การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญ 

คนและการศึกษา ศึกษา 
และการเรียนรู้  

สังคมสูงวัย สังคมสูงวัย 

เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจฐานราก 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ 

การท่องเที่ยว ท่องเท่ียว  

การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
SEZ EEC 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพ SMEs อุตสาหกรรม 

ก าหนดเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ 

การแก้ปัญหาทุจรติ คอร์รัปชั่น 

ระบบการท างานของภาครัฐ 

สภาพแวดล้อมของรัฐ 

การยกระดบับรกิารสาธารณสุข 

การบริหารจัดการ 
มลพิษทั้งระบบ 

การแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงเร่งด่วน 

ยาเสพติด 

ชายแดนภาคใต้ 

ทรัพยากรน้ า 

มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นเร่งด่วน แผนงานบูรณาการ ประเด็นเร่งด่วน แผนงานบูรณาการ 
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