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เอกสารแนบ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดาเนินการเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์/ประเด็น/เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
• ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาภาคเกษตร
• ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• การขยายตัวของ GDP สาขาอุตสาหกรรมและบริการ
2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
• GDP ด้านการท่องเที่ยว ต่อ GDP ประเทศเพิ่มขึ้น
2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อ GDP ประเทศ
เพิ่มมากขึ้น
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21
และครอบครัวมีความเข้มแข็ง

ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดาเนินการ

• เร่งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และความมั่นคงของมนุษย์
• ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ต้นน้้า-กลางน้้า-ปลายน้้า
อย่างเป็นระบบ
• บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

• พัฒนาเกษตรปลอดภัย/เกษตรชีวภาพ/เกษตรแปรรูป
• พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• พัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
• เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ/
ด้านสังคม/ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

• เร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง และมีความมั่นคง
• เตรียมความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ /ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
• พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
• คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
3.๔ การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
• คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้น

• เร่งปรับเปลี่ยนระบบเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะ
ส้าหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ
• พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• เร่งส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
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-2ยุทธศาสตร์/ประเด็น/เป้าหมาย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
• รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดาเนินการ

• เร่งรัดการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ/
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ
• ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน
• สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
• พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
• ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
• เร่งรัดการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• จัดการขยะทั้งระบบ (ขยะพลาสติก/ ขยะทะเล)
• จัดการคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น (ฝุ่นละออง)
5.2 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
• ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น
• จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
• ภาครัฐมีการด้าเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
• พัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านการน้าเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการน้านวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• ให้หน่วยงานภาครัฐน้ายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนพัฒนาฯ นโยบายด้านความมั่นคงฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ/บูรณาการภารกิจภาครัฐและจัดการการเงิน
การคลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
• พัฒนาการจัดท้างบประมาณเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
• พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้ทันสมัย เปิดกว้าง ยืดหยุ่น/
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง/พัฒนาระบบ Big Data
6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• เร่งรัดการสร้างจิตส้านึกเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม ค่านิยม
ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม
• พัฒนาการบริหารจัดการป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ/มีมาตรการควบคุม ก้ากับ ติดตาม
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เอกสารแนบ 2

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

ธันวาคม 2562
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงบประมาณ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สํานักงานสภาความมั่นคง สํานักงานคณะกรรมการ
แหงชาติ
พัฒนาระบบราชการ

20

โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
1.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร
2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
2.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทลั
2.6 การพัฒนาผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
2.7 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.9 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.10 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
3.4 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การพัฒนาศักยภาพการกีฬา
3.6 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.7 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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พัฒนาระบบราชการ
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4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.3 การสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
4.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
4.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการน้ำทัง้ ระบบ
5.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.3 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2. รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
3. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

หน้า
31
31
33
34
36
36
36
36
38
40
40
40
40
43
44
46
46
46
46
46
46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562

22

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้น
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย
ตามวิส ัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒ นาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมีเสถียรภาพ สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ
ดังนี้
1. กำหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
2. นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น มากำหนดเป็น 23 ประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ตัว ชี้วัด ของประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในช่วง 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สามารถแสดง
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
3. นำแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท มากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บ รรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประเด็นการปฏิรูปประเทศและนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐจัดทำโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ กำหนดไว้
๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
สำหรับ รายละเอียดสาระสำคัญ ของยุท ธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
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-21. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมาย
• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุ ขดีขึ้น
• ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
• ปั ญ หาความมั่น คงที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น (เช่ น ปั ญ หายาเสพติ ด ความมั่ น คงทางไซเบอ ร์
การค้ามนุษย์ ปัญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ) ได้ร ับ การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ
• กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูง ขึ้นที่จะเผชิญ ภัยคุก คามทุก รูปแบบ
ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
• กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
• ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย อยู่ในลำดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก ภายในปี ๒๕๖๕
• ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ และศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
อยู่ในลำดับ 1 ใน 55 ของโลก ภายในปี 2565
• ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดี ขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐
ภายในปี ๒๕๖๕
• จำนวนเหตุรุนแรง/การสูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 เทียบกับปี 2560
• ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ
และทุกระดับความรุนแรง เท่ากับร้อยละ 80 ภายในปี ๒๕๖๕
• ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง เท่ากับร้อยละ 80
ภายในปี ๒๕๖๕
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1.1 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข โดยปลู ก ฝั ง และสร้ า ง
ความตระหนั ก รู้ ถึง ความสำคั ญ ของสถาบั นหลั ก ของชาติ ส่ ง เสริม การน้อมนำ
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง และแนวทาง
พระราชดำริ ให้ เ กิด การปฏิบั ติอ ย่ างกว้า งขวาง สนั บ สนุ นและส่ ง เสริ ม ให้เ กิด
ความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และภาคภู มิ ใ จในเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาติ ไ ทย ซึ่ง มี
ความหลากหลายทางอั ต ลั ก ษณ์ ชาติ พั น ธุ์ ศาสนา และวั ฒ นธรรมประเพณี
ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
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-31.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

เร่งรัดเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุ ษย์
โดยมุ่ง เน้นการใช้ เทคโนโลยีและบังคับใช้ก ฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ปัญหาจราจร ปัญหาความรุนแรงในสัง คม รวมทั้ง การปลูก จิตสำนึก เสริ ม สร้าง
ความเป็ น พลเมื อ ง และความสามั ค คี ป รองดองของคนในชาติ ตลอดจนให้
ความสำคัญกับการที่ประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่
เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
ส่ง เสริมการพัฒ นาและเสริม สร้างการเมื องในระบอบประชาธิป ไตย โดยมุ่ง เน้น
การพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง
ให้ป ระชาชนมีความรู้ความเข้ าใจ มีส่วนร่วมต่อระบอบประชาธิป ไตย รวมทั้ง
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมาภิบาล และ มุ่งสู่การเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย”
เร่งรัดส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ -กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่ า งเป็ นระบบ ผ่ า นการสร้ างความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีเ ป็ นเครื่ องมือสนับ สนุน การปฏิบั ติ ง าน สร้ างภู มิคุ้ม กันและป้อ งกัน
ยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นความร่วมมือ
จากทุ ก ภาคส่ ว น ส่ ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนให้มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
และปลู ก ฝั ง ค่ า นิย มที่ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ป้ องกั น ปั ญ หายาเสพติ ด กำหนดมาตรการ
ปราบปรามจับ กุ ม ผู้ผ ลิต ผู้ค้าและผู้นำเข้ ายาเสพติด โดยยึดหลัก นิติธรรมและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้มีการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ให้เข้าถึงการบำบัด รวมทั้งการพัฒนาระบบและมาตรฐานการบำบัด รักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเสพซ้ำ
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ตลอดจนมีกลไกติดตามช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ
ส่ง เสริมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ โดยการพั ฒนา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ การบริ ห ารจั ด การคดี ค้ า มนุ ษ ย์ และ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง
การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน พร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมื อ ของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เ สียหายจากการค้า มนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างมีระบบ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้บูรณาการได้ในทุกมิติ
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-41.1.6

1.1.7

1.1.8

เร่ง สนับสนุนการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาเหตุร ุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นระบบและมีเอกภาพ เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้พหุวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับการลด
การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง มุ่งดำเนินการต่อภัยคุกคามหลักในพื้นที่ และ
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย แก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความต้ องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข การสร้างการรับรู้และความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ขององค์ก ร
ต่างประเทศ นานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหา
สนับ สนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส่งเสริมการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย ด้วยการพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย
บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้สามารถรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่
ได้ครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่ มขีดความสามารถและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู
อย่ างยั ่ งยื นด้ วยการพั ฒนาระบบและมาตรการด้ านการฟื ้นฟูและความปลอดภัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์
การแก้ไขปัญ หาให้ครอบคลุม สภาพปัญ หา โดยกำหนดแนวคิด มาตรฐาน ระบบ
บริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาพรวม พัฒ นาการป้องกันแก้ไข
ปัญ หาการเผยแพร่ข้อมูล ที่ก ระทบต่อความมั่นคง การปรับ ปรุง แก้ไขกฎหมาย
และการบั ง คั บ ใช้ รวมทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและเทคโนโลยี ใ ห้ ท ั น สมัย
พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
โดยมุ ่ ง เน้ น การก่ อ การร้ า ยที ่ ม ี ส ่ วนเชื ่อมโยงจากต่างประเทศ รวมถึ ง ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนส่งเสริม การบริหารจัดการข้อมูล การบูรณาการ
การทำงาน และการแสวงความร่วมมือในระดับ ต่ าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญ หาได้
ทุกรูปแบบ
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-51.1.9

เร่ง รัด ส่ง เสริมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การรักษาความมั่นคง
ในพื้นที่ชายแดน การรักษาความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญ หาการทำประมง
ผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการเฝ้าระวังและป้องกั นประเด็น ทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการ
งานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิ จให้มี ความพร้อมรับมื อแก้ ไขปัญหาที่เกิ ดขึ้นจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1.1.10 ส่ง เสริม การปกป้องอธิป ไตย ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์ก าร
นานาชาติ มุ่งเน้นการดำเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกั นอย่างเป็นมิตรและเหมาะสมบนพื้นฐานของ
การดำรงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ
1.1.11 พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
โดยจั ด ทำแผนพั ฒ นาและผนึ ก กำลั ง ทรั พ ยากร รวมถึ ง ขี ด ความสามารถของ
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มี
ประสิท ธิภาพ สามารถรับ มือกับ ภัยคุก คามได้ทุก มิติ ทุก รูป แบบ และทุก ระดับ
ความรุนแรง พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของระบบงานข่า วกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศ
ให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้ง ด้านศักยภาพของบุคลากร ยุท โธปกรณ์ เทคโนโลยี
และระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ รวมทั้ง เสริม สร้า งความร่ ว มมือกับ ภาคประชาชน
ในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ
1.1.12 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการพัฒนา
ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ รวมถึงแผนการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุก ประเภท
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เสริม สร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ทั้ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศให้มี ประสิท ธิภาพชัดเจน เป็นรูปธรรม
รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เ กี่ยวข้องให้มี ความทั น สมั ย
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
1.1.13 ส่ง เสริมการบูรณาการกลไกการบริห ารจัด การความมั่นคง การเสริม ความพร้อม
และยกระดับกลไกด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน โดยการพัฒนา ปรับปรุงกลไก
โครงสร้าง บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรัก ษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมายผ่านการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
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-61.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป้าหมาย
• การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
ตัวชี้วัด
• ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทยดีขึ้นร้อยละ 5 – 10 ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.2.1 เสริ ม สร้ า งและรั ก ษาดุ ล ยภาพสภาวะแวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ โดยดำเนิ น
ความร่วมมือ และนโยบายการต่างประเทศอย่างสมดุล กั บ ประเทศมหาอำนาจ/
ประเทศยุทธศาสตร์ เชื่ อมโยงกันทั้งในมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของประชาคมอาเซียน และบทบาท
เชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตระดับภูมิภาค ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาท
ในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน เป็นที่ยอมรับ
และมี ส ถานะที ่ด ีในเวทีร ะหว่ างประเทศ รวมถึ ง การสร้ างความเข้าใจที ่ ถู ก ต้อง
ของต่างประเทศที่ม ีต่อประเทศไทย พร้อมทั้งสานความสัมพันธ์ก ับผู้นำรุ ่ นใหม่
เน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน
รวมถึงกำหนดกลไกเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
1.2.2 เสริมสร้างและธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่น คงของภูมิภาค โดยส่งเสริม
ความร่วมมื อในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี ด้านความมั่ นคงที่ครอบคลุม
ในมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุก คามทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัย คุก คามด้านสุขภาพและภัยพิบั ติ ส่ง เสริม การขยาย
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง การป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่ง ที่ใช้ความรุน แรง
การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางทะเลในภูม ิภาค รวมทั้ ง ดำเนินความร่วมมือกับ ต่ างประเทศในการพั ฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม
1.2.3 สนับสนุนความร่วมมือทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค และโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ไม่ ใ ช่ ภ าครัฐ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อตกลงและความร่ ว มมื อระหว่างประเทศ
ด้ า นการค้ า และการลงทุ น โดยคำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ร ่ ว มกั น (win – win)
บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจควบคู่กับการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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1.2.5

ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ม ี ก ารจั ด ทำ ปรั บ ปรุ ง และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และ
กฎระเบี ยบภายในประเทศให้ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกรณี ร ะหว่า งประเทศภายใต้
บริบทของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ
ให้รองรับการพัฒนาใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ มุ่งอนุวัตพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑ์ ส ากลที ่ ส ำคั ญ หรื อส่ ง ผลกระทบต่ อประเทศไทย ตลอดจนส่ ง เสริ ม
ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่ เป็นปัจจัย
สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์
และดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส่ ง เสริม ความรู้ค วามเข้า ใจให้ แก่ ป ระชาชนด้า นการต่ างประเทศในมิ ติ ต่ าง ๆ
พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศให้มคี วามเป็นเลิศ คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของคนไทยในต่ างประเทศอย่ างเป็ นระบบ รวมถึ ง เสริ ม สร้ างขี ดความสามารถ
และส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสั ง คมและภาคเอกชน
สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยอย่างบูรณาการ

1.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.3.1 สนับสนุนการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.4.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประเด็นที่ 1.1 - 1.2
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร
เป้าหมาย
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
• ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
• อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๘
ภายในปี 2565
• อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๒ ภายในปี 2565
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-8นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1.1 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พ ื ้ น ถิ ่น โดยการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และ
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการสร้า งมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า
ของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของเอกลักษณ์
ในแต่ละพื้นที่ไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนสนับสนุน
การนำภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และ
บรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง การพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานให้ ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.2 เร่ง รัดการพัฒ นาเกษตรปลอดภั ย โดยสนับ สนุนการจัดการฐานทรัพยากรทาง
การเกษตร ส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
วนเกษตร เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
สนับ สนุน การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบั น ที ่ ม ีค วามน่า เชื ่ อถือ โดยควบคุ ม มาตรฐานการใช้ ส ารเคมีห รือ ปุ๋ยเคมี
การเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับทั้งในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุน เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐาน ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practice: GAP) จนถึงมาตรฐานขั้นสูง สร้างความตระหนักรู้
ความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัย
สุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการขยายตลาดการบริโภคสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.3 เร่ง รัดการพัฒ นาเกษตรชีวภาพ โดยสนับ สนุนการผลิต การแปรรูป การพัฒ นา
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ การใช้
ประโยชน์จ ากการอนุร ัก ษ์ท รัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์ส ัตว์ เชื้อจุล ินทรีย์
สนับสนุนการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรชีวภาพ รวมทั้งการนำ
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกั บ
ชีวภาพ ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรบนทรัพยากร
ชี ว ภาพ ส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช สมุ น ไพร และผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขยายสู่
ตลาดอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
และผลิตภัณฑ์กลุ่ม เครื่องสำอาง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ รวมทั้งสรรพคุณของสมุนไพรไทย
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2.1.5

2.1.6

เร่งรัดการพัฒนาเกษตรแปรรูป โดยใช้วัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรในการ
แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยและสามารถสร้างความแตกต่าง รวมถึงการแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับความต้ องการของ
ตลาดและนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทั้งผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่ม ประสิท ธิภาพกระบวนการผลิตหลั ง การเก็บ เกี่ยว อาทิ บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
การยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนการสร้างตราสินค้า
เครื่องหมายการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการขยาย
ช่องทางการตลาด
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ โดยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
แห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำ เกษตรในร่ม และเกษตรแนวตั้ง พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรอัจฉริยะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรในการจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการเกษตร ส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยีให้เกษตรกรในราคาที่ส ามารถ
เข้าถึงได้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศเกษตร โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริห ารจัดการน้ ำและคุณภาพดินตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-map) รวมทั้งการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านรายได้ของเกษตรกร
อาทิ การชดเชย การประกันรายได้ ประกันภัยสินค้าเกษตร เครื่องมือทางการเงิน
สมัยใหม่ เกษตรพันธสัญญา ระบบแบ่งปันผลกำไรสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาข้าว
ครบวงจร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตามเฝ้าระวังเตือนภัย
สินค้าเกษตร เพื่อกำหนดมาตรการรองรับ และการประกันความเสี่ยง สนับสนุน
การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มเกษตรกร
การเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางการค้า และพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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เป้าหมาย
• การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
• ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
• อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมเฉลี่ย ร้อยละ ๔.๖
ภายในปี 2565
• อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการเฉลี่ย ร้อยละ ๕.๔
ภายในปี 2565
• อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๒
ภายในปี 2565
• อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๗
ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
แบบครบวงจร การต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียว ที่มีการใช้นวัตกรรม
และประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัตถุดิบ ชีวภาพที่เ ป็นมิตรกับ สิ่ ง แวดล้อมและเศรษฐกิจ ชีวภาพ การจัดทำและ
ใช้ป ระโยชน์จ ากฐานข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ การจัดทำแผนที่ และข้อมูลแสดง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา
ทางชีวภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญา
ฐานข้อมูลธนาคารชีวภาพแห่งชาติ ระบบนวัตกรรมแบบเปิดไปใช้ประโยชน์ ผลักดัน
ให้ ม ีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้ ง
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยการสร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้
ในการใช้ ประโยชน์ จากผลิ ตภั ณฑ์และเทคโนโลยี ชี วภาพ กำหนดมาตรการและ
สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ตลอดจนใช้ กลไกการจั ดซื้ อจั ดจ้างภาครั ฐให้ เป็ นประโยชน์ ส่ ง เสริม การพั ฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจชีวภาพ การสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้
จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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2.2.3

2.2.4

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ครบวงจรแบบบูรณาการ
โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ควบคู่กับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ในห่วงโซ่มูลค่า มุ่งเน้นการขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุน
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย
จัดให้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์
ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ ส่งเสริม การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บ ริก าร ส่ง เสริมการยกระดับสมรรถนะบุคลากรในภาคอุ ตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี ทักษะความชำนาญ และมาตรฐาน
เป็ น ที ่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล รวมทั ้ ง การมี ร ะบบเฝ้ าระวัง ป้ องกั นควบคุ มโรค
ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และผลักดันให้ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ (Medical hub)
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริ การดิจ ิท ัล ข้อมูล และปัญญาประดิ ษฐ์
โดยยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ออกแบบรวมถึงการสร้างระบบ
ของไทยให้ เกิดการลงทุ นทั ้ง ในและต่างประเทศ มุ ่ ง เน้ นการใช้ ป ั ญญาประดิษฐ์
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่ นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง (Internet of Things) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต สร้างความตระหนักรู้
และสนับสนุนการลงทุนตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างตลาด
ภายในและการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
บุคลากรในด้านผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ม ีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้น การสร้ างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและการมี ก ลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สนับสนุนการนำบุคลากรต่างชาติ
ที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญมาทำงานและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้เรียนรู้ทักษะและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยผลักดัน
การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอั จฉริยะ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานไฮโดรเจน
และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับทักษะ
ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรองรับการจัดตั้ง
นิคมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศด้านการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้ามี ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูง ขึ้น โดยสร้างเครือข่าย
เส้นทางบินและรักษามาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบรางและอุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศทั้งระบบให้มมี าตรฐานเทียบเท่าสากล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
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2.2.5

2.2.6

รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจที่ ครอบคลุม
ทั้งอุตสาหกรรมการจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรม
ด้านพลังงานที่มีม ูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมที่เป็น
เทคโนโลยีสองทาง เพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
และพัฒนาต่อยอดเพื่อการส่งออก โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ความมั่นคงที่มีศักยภาพและกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ผ่านการสร้างกลไกความร่ วมมื อ
ภาครัฐและเอกชนและมาตรการส่ งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้
ผู้เชี่ยวชาญจากต่า งประเทศเข้ามาทำงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการ
กระตุ้น และสร้างความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการในภาคส่วนต่าง ๆ
รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศ ปรับปรุงกลไกที่เอื้อต่อการผลิตและส่งออก สนั บสนุน
เครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
คุณค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในตลาด
เร่ง รัดการพัฒ นาระบบนิเ วศอุตสาหกรรมและบริก ารแห่ง อนาคต โดยส่ง เสริม
มาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเพิ่ม ผลิตภาพ
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร การคาดการณ์ เ ทคโนโลยี ใ นอนาคต
เพื่อ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาคต่าง ๆ สนับ สนุน การผลิตและพัฒนา
บุคลากรผ่านการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการตอบสนอง
ความต้อ งการของตลาด ผ่านแผนพัฒ นากำลัง แรงงานทั้ง ประเทศในทุก ระดั บ
สนับสนุนการยกระดับศักยภาพแรงงานด้วยการจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองและ
ปรับ เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
เป้าหมายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนการนำเข้าบุคลากรที่มีทักษะ
ในอุตสาหกรรมใหม่จ ากต่างประเทศ ส่ง เสริม การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและส่งเสริมการให้บริการและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

2.3 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
• รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
• อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
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- 13 ตัวชี้วัด
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ภายในปี ๒๕๖๕
• สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองเป็นร้อยละ ๘๐:๒๐
ภายในปี ๒๕๖๕
• อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน ๒๙ ของโลก
ภายในปี ๒565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.3.1 ส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒ นธรรม โดยยกระดับการเสริม สร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการท่ องเที่ยวด้วยการใช้องค์ความรู้
นวั ต กรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ บนฐานของทุ น ทางวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่นที่มีเ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะถิ่น เพื่อให้เ ป็นต้นแบบแหล่ง ท่องเที่ยว
โดยชุม ชนและเมืองแห่ง ศิล ปะเชิง สร้างสรรค์ ส่ง เสริม การท่องเที่ยวเชิง เกษตร
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยววิถีพุทธ ตลอดจนส่งเสริมการจดทะเบียน
การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒ นา
ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.3.2 ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานเมื องท่ อ งเที่ยว
เชิงธุรกิจให้มีความพร้อมและอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเพื่อการประกอบ
ธุร กิจ สนับ สนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับ นานาชาติ การจัดประชุม และ
นิทรรศการ (MICE) การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม และส่งเสริมการจัดการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าระดับ นานาชาติ และการกี ฬ าเพื่ อการท่ องเที่ ยวและนั นทนาการ
(Sports Tourism) พั ฒ นาเมื องกีฬ าต้ นแบบ สนั บ สนุน ภาคเอกชนและพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมการกีฬ าเพื่อสร้า งมูล ค่ าเพิ่ม ทางเศรษฐกิ จ ส่ ง เสริม การกระจาย
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ ไปยัง พื้ น ที่ ที่ ม ีศั ก ยภาพ เพื่ อ จู ง ใจให้ เ กิ ด การเดิ นทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น และชุ ม ชนท้ อ งถิ่น ในการนำเสนอสิ นค้ าและ
บริการรองรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 ส่ง เสริมการพั ฒนาเมื องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย
โดยการยกระดับคุณภาพการให้บริก ารการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพให้ได้มาตรฐาน
ระดับ สากล ทั้ง คุณภาพของสถานประกอบการที่ มีความสะอาด ปลอดภัย และ
คุณภาพของผู้ให้บริก ารที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์การท่ องเที่ยว
เชิง สุขภาพรูป แบบใหม่บ นพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศัก ยภาพ นวั ตกรรม และ
เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็น ไทยในการให้ บ ริ ก ารบำบัด ฟื้ น ฟู รั ก ษาสุ ข ภาพ รวมทั้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
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2.3.4

2.3.5

2.3.6

ยกระดับ การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพและความงามแบบครบวงจร พัฒ นาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย พัฒนาเมืองสมุนไพรและศูนย์สุขภาพดี
ตลอดจนส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค และสิ่ ง อำนวยความสะดวก
ในการท่อ งเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐาน ทั้ง ด้านความสะอาดและความปลอดภัย
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ โดยสาร เรื อ สำราญและเรื อ ยอร์ ช พั ฒ นา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วและกิจ กรรมการท่ องเที่ ยวเชื่อ มโยงกั บ เส้นทางการท่ องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝั่ง ลุ่มน้ำสายสำคัญ และให้ความสำคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพ ยากรแหล่ง ท่องเที่ยว สร้างสรรค์และยกระดับ กิจ กรรมการท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ บริบ ทของพื้นที่แ ละชุม ชน โดยมุ่ง เน้น
การกระจายกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน พัฒนา
และปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่ องเที่ ยวทางน้ำในทุกมิ ติ เช่น ความปลอดภัย
ในการเดินทางท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของ
บุคคลและตัวเรือ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทาง
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงภู ม ิ ภ าค เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การเชื่อ มโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒ นาและ
ปรับ ปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมทั้ง ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และ
ทางอากาศ และระบบสาธารณูปโภค เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค และจากเมืองหลักสู่เมืองรอง รวมทั้ง ส่งเสริม และบูรณาการ
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและ
อาเซี ย น ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมของชุ ม ชน เส้ น ทาง
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลก อำนวย
ความสะดวกในการเดิน ทางระหว่า งประเทศ โดยการพัฒ นาและยกระดั บ พิธี
ผ่ า นแดนของการเดิ น ทางในทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ย ว
เร่ง รัดการพัฒนาระบบนิเ วศและปัจ จัยแวดล้ อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว เพื่อให้
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วคุ ณ ภาพระดั บ โลกที ่ ม ี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของ
เมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งเน้นขยายตลาด
และดึง ดูดนัก ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีร ายได้สูง โดยการยกระดับ มาตรฐาน
ความปลอดภัยของนัก ท่องเที่ยว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจ กรรม
การท่องเที่ยวทุกมิติ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งเสริม
การพั ฒ นาและฟื้น ฟู แ หล่ง ท่ อ งเที่ย วทางธรรมชาติ ทั้ ง ชายหาด ชายฝั่ ง ทะเล
เกาะและหมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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- 15 ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ ให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ส่ง เสริม การมี ส่วนร่วมและกระจายรายได้สู่ ชุม ชนและประชาชนในพื้นที่ ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว
2.4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย
• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด
• มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 25 ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค โดยการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจ ฉริยะในกรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออก สงขลา และภู เ ก็ ต โดยสนั บ สนุ น การลงทุ น ของภาคเอกชน
การพัฒ นาระบบเศรษฐกิจ ดิจ ิท ัล เพื่อส่ง เสริม เขตนวัต กรรมรองรับ การพั ฒ นา
นวัตกรรมและวิส าหกิจ รูป แบบใหม่ การพัฒ นาระบบขนส่ง มวลชนขนาดใหญ่
การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม การสื่อสารและดิจ ิท ัล รวมทั้ ง
การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานทางสังคม เพิ่มพื้น ที่สีเขียว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน พลังงานสะอาด และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน สนับสนุน
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนการรับมือภัยพิบัติ และจัดทำแผนผังภูมินิเวศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมือง
ชั ้ น ในเพื่ อลดปัญหาการกระจัดกระจายของเมือง สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมู ล
ด้านการพัฒนาเมืองและระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนา
เมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น เครื อข่ายการพัฒนาเมืองในระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
ศึกษา ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 ส่งเสริมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยพัฒนาเมือง
ขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคม และการบริการ
ให้ก ับพื้นที่โดยรอบ ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศ สนั บ สนุ นการจั ดทำฐานข้ อมู ล การพั ฒนาเมื องที ่ ม ี ก ารบู รณาการกั บ
ทุกภาคส่วนทั้งในการสงวนรักษา อนุร ักษ์ และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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- 16 สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสมของแต่ละเมือง แผนการใช้
ประโยชน์ท ี่ดิน แผนรองรับภัยพิบ ัติ ตลอดจนการพัฒนาเป็นเมื องอัจ ฉริ ยะที ่ มี
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการเมือง
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน การต่อยอดจาก
พื้นฐานเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น มุ่งเน้นการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสัง คมแก่พื้นที่โ ดยรอบ รวมทั้ง ส่ง เสริม
การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การรั ก ษาพื้ น ที่ ส ี เ ขี ย วอย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อ ป้องกันการรุก ล้ำจากการขยายตัวของเมื องในอนาคต โดยภาคเหนือ มุ่งเน้น
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม การเกษตรมูลค่าสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่
การเกษตรมูลค่าสูง และเศรษฐกิจชีวภาพ ภาคกลางและตะวันออก มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงด้วยการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรแบบครบวงจร และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับต่างประเทศ
2.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล
เป้าหมาย
• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โดยสถาบัน IMD อยู่ในอันดับดีขึ้น
ตัวชี้วัด
• อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โดยสถาบัน IMD อยู่ในอันดับที่ 45 ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางราง โดยพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟขนาด 1 เมตร
และรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวก รถจัก รและล้อเลื่อนที่ สอดรับ กับ เทคโนโลยี ร ะบบรถไฟในอนาคต
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น
2.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ โดยพัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือ พื้นที่หลัง
ท่าเรือ บำรุงรักษาร่องน้ำ รวมถึงการสำรวจ พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์
แนวแม่น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ สนับสนุนการจัดทำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและ
อาคารที่ร ุก ล้ำแม่น้ำลำคลองและแหล่ง ธรรมชาติ โดยรับ ฟัง ความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาปัญหาและ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

ผลกระทบของแม่น ้ ำ ลำคลองและแหล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการ
การบริหารจัดการและการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้ง ชายฝั่ง
และท่าเรือแม่น้ำในภูมิภาค ตลอดจนการยกระดับให้เป็นจุดนำเข้า-ส่งออกสินค้าของ
กลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และเป็นท่าเรือสนับ สนุนให้กับ
ท่าเรือ หลัก ของประเทศ โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง ส่ง เสริม ให้ผู้ ประกอบการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ
ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ โดยพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศ
ขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภาคต่ าง ๆ ให้สามารถรองรับ
ปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้ง สนับสนุนการปรับปรุงระบบการบริห ารจัดการท่าอากาศยานเพื่อรักษา
คุณภาพความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้โดยสารและสินค้า รวมถึงการเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้อง
กับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางถนน โดยการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงข่ายถนน
ให้ม ีคุณภาพ สามารถรองรับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่
บริเวณด่านการค้า และประตูการค้าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั้งรองรับ
การพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งรูปแบบอื่น สนับสนุนการบูรณาการข้อมูล การเดินทาง การขนส่ง
ทุกรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจร
อัจ ฉริย ะในระดับ พื้นที่ และระดับ ประเทศ รวมทั้ง สนับ สนุนการใช้ยานพาหนะ
ที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมืองหลัก
ในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ โดยสนับสนุนการจัดระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ัล พั ฒ นาสิ ่ ง อำนวยความสะดวกเพื ่ อรองรั บ การเดิ น ทางของคนทุก กลุ่ม
(Universal Design) การเดิ น ทางที ่ ไ ม่ ใ ช้ เ ครื ่ อ งยนต์ ใ นเขตเมื อ งและยกระดับ
การพัฒนาสถานีภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้ง
ส่ง เสริม การใช้โ ครงสร้างอัตราค่ าโดยสารและบั ตรโดยสารร่ วมในระบบขนส่ ง
สาธารณะ
สนับสนุนการพัฒนาการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ สิ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนา
ข้ อ มู ล ในรู ปแบบอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ให้ เ กิ ดการเชื ่ อมโยงอย่างไร้ รอยต่อ เพื ่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานที่ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง
ตลอดจนผลั ก ดั น ให้ม ี ก ารปฏิร ู ป องค์ ก รและปรั บ โครงสร้า งการบริ ห ารจัดการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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2.5.7

2.5.8

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรฐานสากล สนับสนุน
การใช้ยางพาราในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการดึงดูดการลงทุน
ของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างด้ านพลังงานให้มีความมั่นคงรองรับความต้องการ
ใช้ พ ลั ง งานและการเปลี ่ ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี โดยการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ การจัดหา พัฒนา และ
จัดการแหล่งปิโตรเลียม เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือกและถ่านหิน ส่งเสริมพลังงาน
อัจฉริยะและระบบกั กเก็บพลังงานผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและปัจจัยแวดล้อม
ตลอดจนการผลิต การใช้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้น
พลังงานทดแทนชุมชน รวมถึงการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการผลิตและ
ใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน ภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกให้เกิด
การอนุรักษ์พลังงานและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง
โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การไฟฟ้ า เพื ่ อ รองรั บ แนวโน้ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า ใช้เ อง
ของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) ส่ง เสริมการพัฒนากฎหมาย ระเบียบการกำกับดูแล
ในกิจการพลังงานเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักและ
บรอดแบรนด์ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนการบูรณาการการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้ านดิจ ิท ัลและรูปแบบสถาปัตยกรรม
โครงข่ายให้เชื่อมต่อเพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย
โดยการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ื ่อสารไร้ สายในระบบ 5G สนั บ สนุ นการแข่ง ขั นของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในด้านการบริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ส่งเสริม
การลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดิน เคเบิ้ลใต้น้ำ และระบบดาวเทียม สนับสนุนการพัฒ นา
ระบบนิเ วศด้านดิจ ิท ัล อาทิ ศูนย์ข้อมูล ที่ ได้มาตรฐานสากล บุคลากร สิ่ งอำนวย
ความสะดวก การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลั กดันให้มี การกำหนด
มาตรฐานการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการกำหนด
มาตรการและแนวปฏิ บ ั ติ ในการคุ้ ม ครองสิ ทธิ ส ่วนบุ คคลและข้ อมู ลบุคคลของ
ผู้ร ับบริการ มาตรการเฝ้าระวังการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ อาทิ
โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงิน และส่งเสริมให้เกิด
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์

2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 ภายในปี ๒๕๖๕
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยวางรากฐานการศึกษา
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิ ตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ
SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ
อัจ ฉริยะทั้ง ผู้ป ระกอบการ SME และผู้ป ระกอบการยุคใหม่ ส่ง เสริม การพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์
จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงาน
และบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่มูลค่า
2.6.2 ส่ง เสริม การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาและพัฒนาช่องทาง
การเข้าถึง แหล่ง เงินทุน พัฒ นาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เ อื้อต่อการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบการรู้จัก
ลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และ
การประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน
ด้านต่าง ๆ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน
2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและ
บริก ารที่มีอั ตลัก ษณ์และตราสินค้าที่เ ด่นชัด มุ่ง เน้น การผลิตที่คำนึง ถึง ตลาดที่มี
มูล ค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการขยายช่องทาง
การตลาด การใช้ร ะบบเทคโนโลยี การพัฒ นาศูนย์ก ระจายสินค้าที่ม ีม าตรฐาน
ในทุก ภูม ิภาค สนับ สนุนองค์ความรู้ เกี่ยวกับ ตลาด ภาษา วัฒ นธรรม เครือข่าย
พันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบด้ านการค้าการลงทุนของประเทศ
เป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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ส่ง เสริม การสร้างระบบนิเ วศที่เ อื้อต่อการดำเนินธุร กิจ ของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไกการส่ง เสริม
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมให้ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพและบูร ณาการระหว่าง
หน่วยงาน ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาส
ให้ภาคธุรกิจ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
สถาบั น วิ ช าการในการพั ฒ นาระบบและศู น ย์ บ ่ ม เพาะผู ้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่
แบบครบวงจร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ ความรู้
ทักษะและนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดยนำสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อาทิ
การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา พัฒนาระบบเตือนภัย
ทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ท ันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า รวมทั้งเตรียมมาตรการ
รองรับการกีดกันทางการค้า และมาตรการสนับสนุนเพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออก

2.7 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย
• การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
• การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
ตัวชี้วัด
• อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี ๒๕๖๕
• มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท ภายในปี ๒๕๖๕
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.7.1 ส่ง เสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง ดิจิทัล และสาธารณูปโภคที่สำคัญ ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน
ทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลัก
พร้อ มทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีที่ท ันสมัย ในการรองรับสินค้าและ
การบริห ารจัดการของท่ าเรือ แหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสั ต หี บ
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมการจัดพื้นที่การท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีคุณภาพและสิง่ แวดล้อมที่ดี พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จัดทำหลักสูตร
การเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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2.7.2

2.7.3

ของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนผลักดันให้เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออกเป็น
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ
ส่ง เสริม การพัฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูป โภค ให้ส ามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและเป็นประตูส ่ง ออกสิ น ค้ า
ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ส่งเสริมการยกระดับเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
ผลิตและแปรรูปการเกษตร การประมงภาคใต้ และผลิตภัณฑ์ทางทะเล พัฒ นา
อุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าสูง ยกระดับสถาบันการศึกษา
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์ม
และยางพารา สนับ สนุนการรัก ษาและเผยแพร่วัฒ นธรรมพื้นบ้าน การพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงอ่าวอันดามัน และ
พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยสนับสนุนการค้าและบริก าร
ชายแดน ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
และมิใช่ภาษี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและพัฒนาด่านและ
การอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ที ่ เ ชื ่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื ่อ นบ้า น พั ฒ นากลไกรองรับ ภั ย พิบ ั ต ิ ท างธรรมชาติ
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พื้นที่พิเศษ โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และจัดทำระบบฐานข้อมูล ส่งเสริม
การสร้างงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้ าว
ที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมสุขภาพ การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง สนับสนุน
มาตรการและระบบสื ่ อ สารเพื ่ อ ดู แ ลความมั ่ น คงปลอดภั ย ในพื ้ น ที่ ชายแดน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียว ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเ ครื อข่า ยในการยกระดับ คุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชน และ
สนับสนุนการสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่

2.8 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย
• ความสามารถในการแข่ ง ขั นด้า นโครงสร้ างพื้น ฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
• มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มมากขึ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
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• อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ
อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ภายในปี 2565
• สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เท่ากับร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.8.1 เร่ง รัด การวิจ ัย และพัฒ นานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ โดยประยุก ต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย มุ่งเน้น
การลดและเลิก ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เกษตรชีวภาพ เช่น การใช้
ประโยชน์จากสรรพคุณของสมุนไพรไทย เกษตรแปรรูป โดยต่อยอดภูมิปัญญาและ
ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรอัจ ฉริยะ โดยสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือ
ทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงเพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับการประมงครบวงจร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้ าง
มูล ค่าเพิ่ม ให้ผ ลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร ส่ง เสริม การวิจ ัยและพัฒ นานวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน โดยเน้นพลัง งานทดแทนชุมชน
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมอาหาร
ยาและเครื่องสำอาง การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน ตลอดจนการคมนาคม การบริการขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ อากาศยาน
ไร้คนขับ หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า รวมถึงการลงทุน วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
2.8.2 เร่งรัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ
อาทิ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ส่งเสริม
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง พืชสมุนไพรทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ศึก ษาวิจ ัย การแก้ป ัญ หาความเหลื่อมล้ำในสัง คม การเข้าถึง บริก ารขั้นพื้นฐาน
การเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส
2.8.3 เร่งรัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ทางบก ทางน้ำ และทางทะเล จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพในลักษณะ Agenda-based/Area-based/Program-based ที่เชื่อมโยง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
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2.8.4

2.8.5

2.8.6

กับทิศทางการพัฒนาของโลกและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมและรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ การบริหารจั ดการน้ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลัง งานหมุนเวียน
โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ
เร่ง รัด การวิจ ัย และพัฒ นานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน โดยประยุก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง การพัฒนาองค์ความรู้
พื้นฐานด้านสัง คมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การพัฒ นาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ส่ง เสริมการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจ ัยและ
นวัตกรรม เข้าสู่การกำหนดนโยบายและแผนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุ น
การผลิตและบริโ ภคที่ยั่ง ยืน ตอบสนองต่อเป้าหมาย zero waste ตามแนวทาง
เศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy) รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ และสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
ส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยบูรณาการระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม การวิจัยต่อยอดเพื่อขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริม
การบูรณาการความสามารถของนักวิจัยทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาผ่านการเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ใช้
ผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับกลุ่มนักวิจัย กำหนดมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ
และต่างประเทศร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้มีความทั นสมั ย
สอดคล้อ งกับ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในอนาคต รวมถึง มาตรการจู ง ใจให้
ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและปริมาณ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้เพียงพอ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อรองรับขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
และจริยธรรมการวิจัย
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็น
ต่อ การสร้างความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ อาทิ ห้องปฏิบ ัติก ารวิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศูนย์มาตรฐาน เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุน
การพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับความจำเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุ บัน
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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- 24 2.9 การดำเนิ น ภารกิ จ ยุท ธศาสตร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถ
ในการแข่งขัน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.9.1 สนับสนุนการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน
2.10 การดำเนิ น ภารกิ จ พื ้ น ฐานเพื ่ อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการสร้ า งความสามารถ
ในการแข่งขัน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นที่ 2.1 - 2.8
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
• คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีง าม มีความรักและความภูมิ ใจในความเป็นไทย
นำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการดำรงชี ว ิ ต สั ง คมไทยมี ค วามสุ ข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ตัวชี้วัด
• ดั ช นี ค ุ ณ ธรรม ๕ ประการ ประกอบด้ ว ย ความซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต การมี จ ิ ต สาธารณะ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน
• ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป มีกิจ กรรมการปฏิบัติตนที่ส ะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
• จำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี 2564
• ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ภายในปี 2564
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.1.1 ส่ ง เสริ ม การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี ผ่ า นสถาบั น ครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษา ทั้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยจัดให้มีการเรียนการสอน
ตามพระราชดำริ การเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ภาษาไทย ภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
ทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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3.1.3

3.1.4

ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชน และภาคประชาสั ง คมเป็ น ฐานในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และ
วั ฒ นธรรม อนุ ร ั ก ษ์ พั ฒ นาและสื บ สานมรดกทางศิล ปะวัฒ นธรรม ภู ม ิ ป ัญ ญา
ท้ อ งถิ่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งวิ ถีชี วิ ต พอเพี ยง และ
การเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
ส่ง เสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจ โดยกระตุ้ นให้
ภาคธุ ร กิ จ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าลและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนากลไกให้ภาคธุรกิจ
มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ย นค่านิยมและวัฒนธรรมที่ ดีให้กั บสังคม โดยการสร้าง
มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน
ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ นการพั ฒ นาสื่ อ โดยจั ดสรรเวลาและพื้ นที่ ออกอากาศให้
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม
การใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
การเลือกรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
ส่งเสริมให้ส่อื และสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพและพื้นฐานของข้อเท็จจริง
โดยยึ ด หลัก จรรยาบรรณและมี ความรั บ ผิ ดชอบต่อสัง คม ควบคู่ กับ การพัฒ นา
ระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ ถูก ต้อ ง
มีคุณภาพและเชื่อถือได้

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย
• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และครอบครัวมีความเข้มแข็งเอื้อต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
1. ครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว และ
สามารถพึ่งพิงตนเองได้
2. เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพ
3. วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รู้จ ักคิด รัก การเรียนรู้ มีส ำนึก
พลเมือ ง มี ค วามกล้ า หาญทางจริย ธรรม มี ค วามสามารถในการแก้ป ั ญ หา ปรั บ ตัว
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
4. แรงงานมี ศั ก ยภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต มี ท ั ก ษะอาชี พ สู ง ตระหนั ก ในความสำคัญ
ที่จ ะพัฒ นาตนเองให้เต็ม ศัก ยภาพ สามารถปรับ ตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
5. ผู้สูง อายุมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทัก ษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เท่ากับ 0.78 ภายในปี 2564
1. ดัชนีครอบครัวอบอุ่น มีค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 72 ภายในปี 2564
2. เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘5 ภายในปี 2564
3. ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
4. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
5. สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ภายในปี 2564
6. ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำ และรายได้เหมาะสม เพิม่ ขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.2.1 เร่ ง รัด สนั บ สนุน การพัฒ นาสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อต่ อการสร้า งครอบครัว อบอุ่น
เข้ ม แข็ ง และมีความมั่นคง จัดสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ สมดุลระหว่าง
การทำงาน และครอบครัว เพิ ่ มขีดความสามารถของครอบครั วให้ ม ี หลัก ประกั น
ความมั่นคงในทุกด้าน ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและ
พัฒ นาทักษะนอกห้องเรียน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และภาคีต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
3.2.2 เร่ ง รั ด ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเตรีย มความพร้ อ มพ่ อ แม่ ก ่ อนการตั้ ง ครรภ์ ควบคู่ ก ั บ
การส่งเสริม อนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิด
อย่างต่อเนื่อง สนับ สนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อ
สมองเด็ก รวมทั้งการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่ และเด็ก
สู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการสอน
และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคม
3.2.3 เร่ง รัด ส่ง เสริม การพัฒ นาทัก ษะที่ส อดรับ กับ ทัก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ง ทัก ษะ
ด้านภาษา ศิลปะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ การวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ส่งเสริมการพัฒนา
ทัก ษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถ
อยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒ นธรรม ตลอดจนส่งเสริ มระบบ
บริการสุขภาพและอนามัยที่ เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
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3.2.4

3.2.5

สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและอารมณ์
รวมทั้งภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
ส่ง เสริม การยกระดับศักยภาพ ทัก ษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ ความสามารถเฉพาะบุคคล ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรม
การทำงานที่พึ ง ประสงค์ ความรู้ความเข้าใจทักษะทางการเงิน และการส่งเสริม
การออม รวมทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ สนับสนุนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ รวมทั้ง ผู้มี ความสามารถพิ เศษ
ทั้ ง คนไทยหรื อ คนต่า งชาติท ี่ก ำเนิ ดในประเทศไทย ได้ แ สดงศั ก ยภาพ และใช้
ความสามารถในการทำประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ประเทศ ตลอดจนส่ง เสริม การพัฒนา
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทำผิด สามารถประกอบ
อาชีพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
ส่ง เสริม การมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่ง พาตนเองได้ทางเศรษฐกิ จ และสนับสนุน
มาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสม
สำหรั บ ผู้สู ง อายุ พัฒ นาระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
หลัง เกษียณ ตลอดจนสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
ระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ ที่อยู่อาศัย

3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย
• คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทั กษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
• คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
ตัวชี้วัด
• คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
ภายในปี 2564
• อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาในระดับสากล (IMD)
ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 50 ภายในปี 2564
• อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล (Global Talent
Competitiveness Index : GTCl) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 42 ภายในปี 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
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- 28 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.3.1 เร่ ง รั ด ส่ ง เสริม การปรั บ เปลี่ย นระบบการเรี ยนรู้ ใ ห้ ม ีก ารพัฒ นาทัก ษะสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเป็นระบบ ผ่านการมุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนระดับตำบลขึ้นไป
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การปรับปรุง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
การปฏิรูประบบการสอบ ควบคู่กับการปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” และปรับปรุง
การผลิตและพัฒนาครู ให้ม ีคุณภาพ มีร ะบบการพัฒ นาศัก ยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ
3.3.2 เร่ง รัด สนับ สนุนการพัฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการส่ง เสริม ระบบ
การศึก ษาและฝึ ก อบรมความสามารถทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อเนื่ อ งภายใต้ก รอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒ นาศูนย์ฝึกอบรมรองรับการพัฒนาสมรรถนะที่ตอบโจทย์
บริบทการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
การศึกษาประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศและท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจต่อพื้นที่ชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวางระบบการเรียนรู้โดยใช้ดิจิ ทัลแพลตฟอร์ม การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้เ ทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคม
ออนไลน์ การพัฒ นาสื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ท ี่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
และต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
3.3.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคัดกรองและส่งเสริมพหุปัญญาให้มี
คุณภาพทั้งในด้านการเสริมสร้างประสบการณ์และการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
ทั้งด้านกีฬา ภาษา วรรณกรรม สุนทรียศิลป์ และการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
ระบบสนับสนุนการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศในรูปแบบความร่วมมือ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ
3.4 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย
• คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
• อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 67.5 ภายในปี 2564
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- 29 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.4.1 เร่ ง รั ด ส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพ เพิ่มศักยภาพการจั ดการสุ ขภาวะให้ แก่
ประชาชนทุกกลุ่มวัย พัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูก ต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่ คุก คามสุขภาวะได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนผลักดันนโยบายและกำหนดมาตรการ
ป้อ งกันและควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะให้ทุ กภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
3.4.2 ส่ง เสริม ให้ชุม ชนเป็นฐานในการสร้างสุ ข ภาวะที่ ดี โดยการจัดสภาพแวดล้ อ ม
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพและการคุ้มครองผูบ้ ริโภค รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรค
และภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.4.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ภายใต้ระบบ
การบริหารที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน
พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ ตั้ง แต่ระดับปฐมภูม ิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ระบบส่งต่อและระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ตลอดจนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มบนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพ
3.4.4 ส่ง เสริมการกระจายบริก ารสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุ ณภาพ พัฒ นาระบบ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งบริการคลินิกหมอครอบครัวและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ตลอดจนบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง รวมถึง
กลไกช่วยเหลือด้านค่าใช้จ ่าย เพื่อลดภาระการเดินทางไปยังสถานพยาบาลและ
ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่
3.4.5 ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการการผลิต การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการกระจายบุคลากร รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรคงอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บา้ น
ให้มีบทบาทการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3.4.6 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับระบบการรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเผยแพร่ความรู้และ
สร้างความตระหนักด้านการส่ง เสริม สุขภาพและการป้ อ งกั นโรคแก่ ป ระชาชน
พั ฒ นาระบบอนามัย สิ่ ง แวดล้ อมและเวชศาสตร์ ป้องกัน รวมทั้งระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ติดตามตรวจสอบ การประเมินแนวโน้มสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่
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- 30 และอุบัติซ้ำ การให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
3.5 การพัฒนาศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย
• คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น และนักกีฬาไทย
ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
• ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ๓๙ ภายในปี 2564
• อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ระดับ ๘ ในระดับเอเชีย
ภายในปี 2564
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.5.1 ส่ง เสริม ให้ ป ระชาชนทุก กลุ่ม ทุก วัย โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เรียนรู้วิธี ก าร
ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน
รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สนับสนุนการประกอบกิจกรรมนันทนาการตาม
ความถนัดหรือความสนใจ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต รวมทั้งส่งเสริม
การปลูกฝังประชาชนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย
3.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อ การออกกำลัง กาย การเล่น กีฬาและนันทนาการอย่างเพียงพอ ปลอดภัย
และเหมาะสม ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ในการร่วม
ลงทุน ร่วมใช้พื้นที่และบริหารจัดการสถานที่และอุปกรณ์กีฬาร่วมกันในระดับชุมชน
3.5.3 พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มศี ักยภาพ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัดและ
ทักษะด้านการกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
ที่มีอยู่ในพื้นที่และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์การกีฬา และนวัตกรรมด้านการกีฬาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสู่กีฬา
อาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในทุกระดับ ตลอดจน
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ
3.5.4
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการตามศักยภาพ ความถนัดหรือ
ความสนใจอย่างเป็นระบบ บนฐานด้านวิท ยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคล
กลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬาและ
นันทนาการให้เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้สนใจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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- 31 3.6 การดำเนิน ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่ อสนับ สนุ น ยุ ทธศาสตร์ ด้า นการพัฒนาและเสริมสร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.6.1 สนับ สนุนการดำเนิน ภารกิ จยุท ธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
3.7 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นที่ 3.1 - 3.5
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
เป้าหมาย
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
• ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
• มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5
ภายในปี 2564
• สัดส่วนประชากรอายุ 25 – 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สัง คม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับ จำนวนประชากรอายุ 25 - 59 ปี ทั้งหมด
เท่ากับร้อยละ 60 ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.1.1 ส่งเสริมการสร้างพลังในชุมชนให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม สนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชน ภาคีเ ครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมอาสาสมัคร
ตลอดจนการรวมพลังทางสังคมของคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายมาเป็น
กำลัง ในการพัฒ นาและทำประโยชน์ส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ พัฒ นากลไกและ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และ
ชุ ม ชน ผ่ า นการระดมพลั ง ความร่ ว มมื อ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสัง คม และภาคประชาชนในทุก ระดับ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ลไก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

เชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ที่สามารถ
สนับสนุนการทำงาน การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง เตือนภัย พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพึ่งตนเองได้ ครอบคลุม
ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ ตั้ ง แต่ร ะดับ ชุม ชน ตำบล อำเภอ จั ง หวัด ที่ เ น้ น การมีส่ วนร่ วมของ
ทุกภาคส่วน ควบคู่กับการสร้างผู้นำชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน
และสร้างกลไกการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน รวมทั้งเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
สืบ ทอดภูมิปัญ ญา ตลอดจนพัฒ นาระบบฐานข้อมูล พื้นฐานที่ส ามารถใช้ จั ด ทำ
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการ
ขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาสั ง คม ด้ ว ยการปรับ เปลี่ ยนทั ศนคติ และบทบาททางเพศ
เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของสังคมในเรื่องเพศสภาพ รวมทั้งส่งเสริม
บทบาท ศักยภาพ และภาวะผู้นำของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจ ทั้ ง ในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
สนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์
และฟื้นฟู ทุ นทางสัง คมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญ ญา เพื่อ ส่ งเสริม ทุ นทางสังคมและวัฒนธรรมของท้อ งถิ่น ให้ด ำรงอยู่และ
สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้ง ส่งเสริม ความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่า
ที่ห ลากหลายของทุ น ทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒ นานวัตกรรมจากทุนทาง
วัฒ นธรรม ให้ส ามารถต่อยอดสู่การเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สนับ สนุนการเตรียมสัง คมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูง วัยทั้งในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทและมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจและสังคม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอด
ช่วงชีวิตมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และสมรรถนะ สนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกวัย
พัฒนาต้นแบบเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน
และนวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตในสังคมสูงวัย
ส่ง เสริม กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ พัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งส่ง เสริม การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เ กิดความพออยู่ พอกิน สามารถพึ่ง พาตนเองได้ โดยพัฒ นาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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- 33 4.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย
• รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่ อง
ตัวชี้วัด
• ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่ากับ 4.28 ภายในปี 2564
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.2.1 เร่งรัดส่งเสริมการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และพัฒ นาทัก ษะให้กับ กลุ่ม ผู้มีร ายได้น้อย เพื่อยกระดับ สู่ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจ และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ โดยสร้างโอกาส
และการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้ งด้านเทคโนโลยีการจัดการ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง การตลาด ด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต รวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
และจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเชื่ อ มโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่
มาปรับ ใช้ให้เ หมาะสมกับ ภูมิสัง คมของชุม ชน ที่ครบวงจร ครอบคลุม ทั้ง ต้นน้ ำ
กลางน้ำ และปลายน้ำ
4.2.2 เร่ง รัด ส่ง เสริมการบริห ารจัดการหนี้สินอย่างยั่ง ยืน โดยการสร้างภูมิคุ้ม กันทาง
การเงินให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและส่ ง เสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดทำบัญชี
ครัวเรือ น อันนำไปสู่การออมเพื่อเป็นทุ นและหลั ก ประกั น ในการลงทุ น พัฒ นา
มาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำ ตลอดจนปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพในการชำระหนี้อย่างยั่งยืน
4.2.3 เร่ง รัด สนับ สนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่ง เสริ ม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยส่ง เสริม ให้มีก ลไกสนับ สนุนการผลิตและการตลาดภายในชุม ชน/
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก โดยการรวมตัว
ของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์
ร้านค้าชุม ชน วิส าหกิจชุมชน และวิ ส าหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ส่ง เสริมระบบ
แบ่ง ปันผลกำไรสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยง
ผลผลิตของเกษตรกรถึง ผู้ประกอบการและผู้บ ริโ ภคอย่างเป็ นธรรม การพัฒ นา
ช่อ งทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอื่น ๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562

55

- 34 4.2.4

4.2.5

4.2.6

ส่ง เสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจ ชุมชน
ผ่านเครื่ อ งมือ ทางการเงินที่ ห ลากหลาย รวมทั้ง ส่ง เสริม ให้มีก ลไกการเปิดเผย
ข้อ มูล และกลไกราคาที่สามารถช่วยให้ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ พัฒ นาระบบกำกับ /ระบบมาตรฐานบัญ ชี การใช้รูป แบบสินเชื่ อ
รูป แบบใหม่ ๆ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิ จชุมชน
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ธ นาคารเฉพาะกิ จ สามารถยกระดั บ เป็น พี่เ ลี้ย งสนั บ สนุน
ด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง
เร่งรัดการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยพัฒนาฐานข้อมูล ที่ดิน
ให้ ม ี ค วามครอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ สามารถแยกตามประเภทการใช้ ป ระโยชน์
ผู้ครอบครอง และมีความทันสมัย สามารถเปิดเผยและสืบค้นได้ ส่งเสริมการพัฒนา
กลไกเพื่อ ทำหน้ าที่รับ ฝากที่ดินจากเอกชน และนำมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์
ให้ผู้มีร ายได้น้อ ย ตลอดจนปรับระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้
ปรับระบบการออกเอกสารสิทธิ์ และจัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการจัดการ
สิทธิในที่ดินเกษตรกรให้เหมาะสม รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
ทั้ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่ส าธารณะ เพื่อให้เ กิดผลิตภาพ
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สูงขึ้น
เร่งรัดส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
และให้ความรู้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างหลักประกัน
ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

4.3 การสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย
• คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
• สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย
9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการ
ทำงาน เท่ากับร้อยละ 70 ภายในปี 2565
• สัดส่วนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของผู้มีงานทำ ภายในปี 2564
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.3.1 สนับสนุนการขยายฐานความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน โดยการจัดระบบหรือ
มาตรการในรูป แบบต่า ง ๆ ให้ ส ามารถคุ้ม ครองสิท ธิขั้ นพื้ นฐานของประชาชน
ทั้งการบริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม ครอบคลุมถึง การจัด
โครงข่ายการคุ้มครองทางสัง คม สำหรับ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

เข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนกลไกการจัด
สวั ส ดิ ก ารในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการดำรงชี พ ตามโครงการลงทะเบียน
เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ตลอดจนสนั บ สนุ น มาตรการลดภาระค่ า ครองชี พ ของ
ประชาชน เพื่อ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการสาธารณสุข และการศึก ษา โดยเฉพาะ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข มุ่งเน้น
การลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ของคุ ณ ภาพบริ ก ารในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้
ครอบคลุม ประชาชนทุ กกลุ่ม การกระจายทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขไปยังพื้นที่อำเภอ ตำบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ในด้านการศึกษา มุ่งเน้นการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน
โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็ก เยาวชน รวมถึง กลุ่ม ผู้ ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุ นกลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
และยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็ นพิเ ศษ การสนับสนุนกลไก
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด รวมถึงระบบ
การติ ด ตามสนั บ สนุ น และประเมิ น ผล เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น สิ ท ธิ ก ารได้ ร ั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งหลั ก ประกั น สวั ส ดิ ก ารสำหรับ แรงงาน ทั้ ง แรงงานในระบบ
และนอกระบบให้ส ามารถเข้าถึง ระบบประกันสัง คม อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
โดยพั ฒ นาระบบประกัน สั ง คมให้ มี ก ารบริห ารจั ด การที่ ค ล่ องตั ว โปร่ ง ใสด้วย
การมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนที่เ กี่ยวข้อง ตลอดจนสนับ สนุน ให้มีก ลไกพิทักษ์
และคุ้ม ครองแรงงาน รวมทั้ง ส่ง เสริม ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
พั ฒ นาระบบและกลไกการคุ้ ม ครองผู้บ ริ โ ภคที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุน
องค์ ก รของผู้ บ ริ โ ภคให้ม ีค วามเข้ม แข็ ง ป้ อ งกัน การละเมิด สิ ท ธิผ ู้ บ ริ โ ภค และ
อำนวยความยุติธรรมแก่ผู้บ ริโ ภค ส่ง เสริม การพัฒ นาระบบรับ รองคุณภาพของ
องค์ ก รคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ตลอดจนเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ ข องผู้ บริ โ ภคให้ ม ี
ความตระหนัก ในสิท ธิห น้าที่และมีภูมิ คุ้ม กั นในการบริโภคและซื้ อสินค้า รวมทั้ง
ส่ง เสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบ ทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบและกลไกในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิต
ที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุน
และจั ด หาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ หมาะสมให้ป ระชากรกลุ่ ม ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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4.3.6

กลุ่ม เด็ก - เยาวชน สตรี คนพิก าร ผู้สูง อายุ และผู้ ด้อยโอกาสทางสัง คม เพื่อให้
เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัย
เสริ ม สร้ า งพลั ง ความร่ ว มมื อ และการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ผ่ า นการส่ ง เสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมื อ
จากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
ในการเป็ นทุ นทางสัง คมให้ เ กิด ประโยชน์สู ง สุ ดต่อ การคุ้ม ครองกลุ่ม เป้าหมาย
ตลอดจนสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและใช้ ร ะบบข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อ การจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกั นทางสังคมของทุกภาคส่ วนที่เชื่อมโยง
กับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคี
พั ฒ นาต่ า ง ๆ โดยเฉพาะระดับ ครัว เรื อนและชุ ม ชน เพื่ อ นำไปสู่ ก ารยกระดับ
การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม

4.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.4.1 สนับสนุนการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
4.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.5.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ 4.1 - 4.3
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
• สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
• อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ประเทศแรกของโลก ภายในปี 2565

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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5.1.1 ส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
บริห ารจัดการลดความขั ด แย้ง ระหว่างสัต ว์ป ่ากับ คนและชุม ชน พัฒ นาระบบ
ฐานข้ อ มู ล และธนาคารพั นธุก รรม พั ฒ นากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และกำหนด
มาตรการจูงใจในการอนุรัก ษ์และใช้ประโยชน์จ ากความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย สนับสนุนการบริหารจัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน และป่าไม้เชิงพื้นที่ ผลักดันให้มีการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง เกี่ย วกับ การครอบครองหรือใช้ป ระโยชน์ท ี ่ด ินป่า ไม้ และพัฒ นา
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พยากรป่ า ไม้ ฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศป่ า ธรรมชาติ
ที่ส ภาพเสื่อมโทรม ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่
แนวกันชน ส่ง เสริม การใช้ป ระโยชน์พื้นที่ต้นน้ำ สร้างและพัฒ นาพื้นที่ส ีเ ขี ย ว
ในเขตชุมชนเมืองและชนบท สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งยกระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
5.1.2 ส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยื นบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยปรับปรุง
ฟื้นฟูและสร้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใหม่ทั้งระบบ ลดปริมาณขยะและของ
เสี ย ลงสู ่ ท ะเล สนั บ สนุ น การแก้ ป ั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั ่ง รั ก ษาระบบนิ เ วศ
ทางทะเล และสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงป่าชายเลน เสริมสร้างและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ รวมถึงระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการจัดการปัญหา
ส่งเสริมการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิด
การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) รวมถึงพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ในทะเลที่สอดคล้องกับแผน พัฒ นาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบ และ
ผลักดันการพัฒนากิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำประมง
อย่างยั่งยืน โดยควบคุม ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทำลายล้าง และป้องกันไม่ให้มี
เรือประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนลดอุปสรรคธุรกิจประมงพาณิชย์/ประมงชายฝั่ง และ
ดูแลประมงพื้นบ้าน
5.1.3 ส่ง เสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสัง คมที่เ ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลางเพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ า นการลด
ก๊าซเรือ นกระจก โดยพัฒ นาระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทุกสาขา เชื่อมโยงทุก ภาคส่วน พัฒ นามาตรการด้านเศรษฐศาสตร์
การเงิ น และการคลัง เพื่ อ จู ง ใจให้ ภ าคส่ว นที่ เ กี ่ย วข้ องสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสีย และเสียหายจาก
ภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ ปรั บ ปรุง
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า ส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผน
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5.1.4

5.1.5

รายสาขา และรายพื ้ น ที ่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที ่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู ม ิ อ ากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน ผลัก ดันทุกภาคส่วน
ให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนภาครัฐจัดทำ
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบ ัติในการออกแบบโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เร่ ง รั ด การจัด การมลพิ ษที่ ม ีผ ลกระทบต่อสิ ่ ง แวดล้อ มทั ้ง ระบบให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำ
ใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลให้มีคุณภาพ สร้างระบบภูมิคุ้มกันในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ
เปราะบางและพื้นที่เ สี่ยง สนับ สนุนการลดและควบคุม มลพิษจากแหล่งกำเนิด
การประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จา่ ย
ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน รวมถึงการควบคุม
มลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุม ชนในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมาตรการ
ควบคุม ปริม าณยานพาหนะในพื้นที่ที่ม ีก ารจราจรหนาแน่น หรือพื้ นที่เ ขตเมือง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและ
เสียงที่ทันต่อเหตุก ารณ์ ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย กากอุตสาหกรรม เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มี
ประสิท ธิภาพ สนับ สนุน ภาคเอกชนร่วมลงทุ นด้านการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย และองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการมูล ฝอยติดเชื้อแบบศูนย์ร วม
สร้ า งความตระหนั ก รู ้ เ กี ่ย วกั บ ปั ญ หามลพิ ษ แก่ ป ระชาชน และทบทวนกลไก
การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ส่งเสริมการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การพัฒนา
และยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผลักดันให้มีการจัดโครงสร้าง
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ สนับ สนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะชีวิต
ที่พึงประสงค์ให้เป็นที่ยอมรับในบริบทของพื้นที่ และสนับสนุนการกระจายอำนาจ
และส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลด้ า นการรั ก ษาและจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

5.2 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
เป้าหมาย
• ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น
• ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิม่ ขึ้นในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ
• แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
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• ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 คะแนน) ภายในปี 2565
• ระดับความมั่นคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการใช้น้ำตามแต่ละด้าน เพิ่มขึ้น ๓ เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๑ ภายในปี ๒๕๖๕
• สัดส่วนของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมาย
(ร้อยละของแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งประเทศ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ภายในปี 2565
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
5.2.1 เร่ง รัด การพัฒ นาการจัดการน้ำเชิง ลุ่ม น้ำทั้ง ระบบเพื่อเพิ่ม ความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ โดยจั ด ให้ ม ี น ้ ำ สะอาดเพี ย งพอต่ อ ทุ ก ครั ว เรื อ นในชุ ม ชนชนบท
ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมืองชายฝัง่
ให้ม ีป ริม าณ คุณภาพ และสามารถใช้ป ระโยชน์ได้ตามเกณฑ์ ของแต่ล ะลุ ่ ม น้ ำ
สนับสนุนการจัดทำแผนการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้น น้ำ และ
การรักษาสภาพแวดล้อมตามพื้นที่ที่กำหนด ส่งเสริมระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ
โดยเฉพาะเร่งรัดจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย การป้องกันก่อนเกิดภัย
ให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และแก้ไขปัญหาในระยะยาว จัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวง
ให้ม ีประสิท ธิภาพ สนับ สนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล
สนับ สนุนกระบวนการมีส ่วนร่วมของภาคประชาชน การใช้ป ระโยชน์ท ี่ ด ิ น ให้
สอดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ ำ ส่ ง เสริ ม การเตรี ย มความพร้ อ มเพื ่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการสร้างวินัยของประชาชนในการใช้
น้ำและอนุรักษ์น้ำอย่างรู้คุณค่า
5.2.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของเขตเมือง พัฒนาระบบจัดการน้ำในเมืองให้ม ีความเชื่อมโยง
มี แ หล่ง น้ ำสำรอง สร้ า งระบบระบายน้ำ ระบบกั ก เก็บ น้ ำในเมื องตามแนวคิด
เมือ งซับน้ำ (Sponge City) ส่ง เสริมการจัดให้มีน้ำเพียงพอต่อการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และพลัง งาน สนับ สนุนการจัดระบบดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตร
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั ้ ง พั ฒ นาระบบเส้ น ทางน้ ำ ที ่ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ระบบผังเมือง
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ส่ง เสริมการอนุร ัก ษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
ในทุกมิติ โดยอนุรัก ษ์ ฟื้ นฟู และพัฒ นาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่ ง น้ำ ธรรมชาติ
ในทุกมิติ อาทิ การระบายน้ำ เก็บกักน้ำ การบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ส่ ง เสริ ม การรณรงค์ ส ร้า งความรู้แ ละปลู ก จิ ตสำนึ ก ผู้มี ส่ว นได้เ สีย
ทุ ก ภาคส่ ว น จั ด ทำแผนอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ม่ น้ ำ ลำคลองและแหล่ ง น้ำ ธรรมชาติ
อย่างบูร ณาการ และมีร ะบบบำบัดน้ำเสียหรือควบคุม การปล่อยน้ำเสียออกสู่
แหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่น้ำ
ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ

5.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
5.3.1 สนับสนุนการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
5.4.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5.1 - 5.2
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๖.๑ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย
• บริการของรัฐมีประสิทธิภาพด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความโปร่งใส
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
• ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัด
• ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ภายในปี ๒๕๖๔
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- 41 • ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติหรือ UN (E - Government
Rankings) อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาสู ง สุ ด อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ใน ๖๐ ของโลก
ภายในปี ๒๕๖๔
• ร้อยละของงานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่ นเป็นกระบวนงานโดยระบบดิจิทัลจากกระบวนงาน
ทั้งหมดจำนวน 5,360 กระบวนงาน อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่ าร้อยละ 40 ของกระบวนงาน
ทั้งหมดในปี 2564
• ระดับความสำเร็จในการปรับสมดุลภาครัฐและการเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้บริการสาธารณะ ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2564
• ร้อ ยละของข้อมู ลภาครัฐที่เปิดเผยต่อสาธารณะและภาคส่วนอื่น อยู่ในระดับร้อยละ 90
ภายในปี 2564
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.1.1 เร่ ง รั ด การพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นการนำเทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล
มาประยุก ต์ใช้อ ย่างคุ้ม ค่า โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์ก ลาง ด้วยการสนับ สนุน
การพัฒนาบริก ารภาครัฐ ที่มี คุณ ค่ าและปฏิบ ัติง านเที ยบได้ก ับ มาตรฐานสากล
มีความรวดเร็ว สะดวก มีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ลดขั้นตอนการทำงาน ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งไม่มีข้อจำกั ดของ
เวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหน่วยงานและระบบบริการภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บ ริก าร ตลอดจนปรับ ปรุง ระบบการอนุมัติและอนุ ญ าตของภาครัฐ พัฒ นา
ระบบจัด เก็ บ และเปิด เผยข้ อ มู ล ภาครัฐ ลดข้ อ จำกั ด ด้า นกฎหมาย และแก้ ไ ข
กฏหมายที่ไม่เ ป็นธรรม ล้าสมัย หรือเป็นอุป สรรคต่อการพัฒ นา เพื่อยกระดับ
การพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
6.1.2 เร่ ง รั ด สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ นำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมการบูรณาการเชื่อมโยง
ภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ รัก ษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาคภายใต้กรอบความยั่ง ยืน
ทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ดำเนิน
กรอบนโยบายการเงิ น การคลั ง ที ่ โ ปร่ ง ใส ยื ด หยุ ่ น พั ฒ นาระบบเตื อ นภั ย
ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ตลอดจนพัฒนากลไกการดูแลเสถียรภาพของ
ระบบการเงิ นในภาพรวม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได้ ขยายฐานภาษี
และปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งใช้
มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการสะสม
ความมั่งคั่งที่กระจุกตัว
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

เร่งรัดพัฒนาการจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยการสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์
ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมั ย พัฒ นา
ระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน/โครงการ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังการดำเนิน
โครงการ พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินงานที่เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผ้มู ีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
มีร ายงานการติดตามประเมินผลการบรรลุเ ป้าหมายสาธารณะและเป็นไปตาม
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
พั ฒ นาการปรั บ สมดุ ล ภาครั ฐ โดยสนั บ สนุ น ให้ ท ุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ วม
ในการดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ จัดให้มีการตรวจสอบ
ความซ้ำซ้อน วิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์ชาติ กำกับ ดูแลการให้บริการสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้ง
จัดเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจ ของ
ภาครั ฐ ปรั บ ปรุง บทบาทและกลไกภาครั ฐให้ ส อดคล้อ งกั บ การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว
เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกั บ บริ บ ทการพั ฒ นาประเทศ และเป็ น องค์ ก รขี ด สมรรถนะสู ง
ด้ ว ยการนำนวั ต กรรม เทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
(Big Data) มาใช้ ใ นการพั ฒ นานโยบาย การตั ด สิ น ใจ การบริ ห ารจั ด การ
การให้บริก าร และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ ให้ภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเชื ่ อ ถื อ ได้ รวมทั ้ ง สามารถกำหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์
พั ฒ นาสู ่ ก ารเป็ นรั ฐบาลเปิ ดที ่ ม ี ความโปร่ ง ใส เชื ่ อมโยงและบู ร ณาการข้ อมู ล
มีการจัดการความรู้ และพัฒ นาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒ นาภาครัฐให้เ ป็น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ตลอดจนการจั ด โครงสร้างองค์ กรและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น มีขนาดเหมาะสม เน้นการทำงานแบบบูรณาการ
ไร้ร อยต่อ และเชื่อมโยงเป็ นเครือข่า ยกับทุก ภาคส่ วน เพิ่มสมรรถนะของระบบ
บริ หารงานภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมทั้ง นำเทคโนโลยีส มัยใหม่
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน
พัฒ นากลไกการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีม าตรฐาน
เกิ ด ผลลั พ ธ์ ใ นทางปฏิ บ ั ติ และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ การพั ฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบบริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
พัฒนากลไกการบริหารงานบุคคลให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบ ั ติง าน
สร้ า งความก้ า วหน้ า ให้ ก ั บ บุ ค ลากรตามความรู ้ ค วามสามารถและศั ก ยภาพ
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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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- 43 โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ มี ความรู้ความสามารถสูง มีทัก ษะการคิดวิเคราะห์
ทัก ษะด้านดิจิทั ล สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม ตามหลัก จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความสุจริต มีความเป็นมืออาชีพ
ด้วยการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็ น ระบบ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานบุ ค คลให้ ม ี ร ะบบตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลที่ โ ปร่ ง ใส ชั ด เจน ปราศจากการทุ จ ริ ต และมี บ ทลงโทษผู้ก ระทำ
ความผิดอย่างจริงจัง
6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด
• ดัชนีก ารรับ รู้ก ารทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.2.1 เร่ ง รั ด สนับ สนุน การสร้ างจิ ต สำนึ ก การเป็น พลเมือ งที่ดี มี วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม
ซื่อ สัตย์ สุจ ริต ถูก ต้อง ชอบธรรม รวมทั้ง หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่ม เด็กและ
เยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ ก ระดั บ ให้ ส ามารถแยกแยะผลประโยชน์ ส ่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด และไม่เพิกเฉย หรือ
อดทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน
เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
6.2.2 ส่ ง เสริม การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องข้า ราชการ เจ้ า หน้า ที่ข องรัฐ นั ก การเมื อ ง และ
ผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุ จ ริ ต และมีธรรมาภิบ าลในการบริห ารงาน รวมทั้ง พัฒ นาค่านิยมให้มี
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้าน
การทุ จ ริ ต เพื ่ อ สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มในการเฝ้ า ระวั ง สอดส่ อ ง ติ ด ตาม
พฤติก รรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เกิดวัฒ นธรรมต้านทุจริต เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2.3 พัฒนาระบบ กระบวนการ และกลไกการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิ ภาพ
รวดเร็ว มีความเด็ดขาด เป็นธรรม ไม่เ ลือกปฏิบัติ และตรวจสอบได้ โดยเร่งรัด
การดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ กับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำ
ผิดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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6.2.4

6.2.5

การทุ จริ ตและประพฤติ ม ิ ชอบอย่ างจริ งจั ง เพื่ อให้ ภาครั ฐปลอดการทุ จริ ต และ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด
เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบู ร ณาการ พร้ อ มทั้ ง มี ม าตรการควบคุ ม กำกั บ และติ ด ตาม โดยจั ด ให้มี
มาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อ การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบของหน่วยงาน รวมถึงการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และมีความเท่ าทั นต่อพลวัตของการทุจริต โดยมีก ารประเมิ นและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การบูร ณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังสอดส่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
แจ้ง เบาะแส เพื่อ สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ตลอดจนมี ม าตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองพยาน
พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ประมวลคดีการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้
และขีดความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตการทุจริต

6.3 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย
• กฎหมายเป็นเครื่องมื อให้ทุ กภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
• การอำนวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ไปโดยความเสมอภาค โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม ทั่ ว ถึ ง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
• ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law) ของ World Justice Project ใน ๔ ปัจ จัย (๑) การจำกัด
อำนาจรัฐ (๒) รัฐบาลโปร่งใส (๓) สิทธิขั้นพื้นฐาน (๔) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
ไม่ต่ำกว่า ๐.๖๕ ภายในปี ๒๕๖๕
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.3.1 สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ทบทวนความจำเป็นและ
ความเหมาะสมของกฎหมายที่ม ีอยู่ ลดข้ อ จำกั ด ด้ า นกฎหมาย แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
กฎหมายให้ทั นสมั ย ยกเลิก กฎหมายที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุป สรรคต่อการพัฒนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

ประเทศ เพื่อ ให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้ มี
การรับฟั งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่ างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ
การแข่งขันระหว่างประเทศ
พัฒ นาการบังคับใช้ก ฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม รวมทั้งสนั บสนุนการเพิ่มช่องทาง
การมีส ่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้ก ฎหมายเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ให้เ คารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง เสริมสร้างและพัฒนาวัฒ นธรรมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบงำใด ๆ
สนับสนุนการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี และการบังคับตามคำพิพากษา
โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ที่ ตั้ง อยู่บ นพื้นฐานของข้อมูลเชิง ประจักษ์ ให้มี แนวทาง
และทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมถึ ง สร้ า งเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพและผลงาน
ที่หน่วยงานมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน
เสริ ม สร้ า งพลวั ต ความหลากหลาย บู ร ณาการด้ า นกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
ด้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน และสร้ า งความเสมอภาคในการอำนวย
ความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม พัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมให้กั บ ประชาชน พั ฒ นากลไกคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และเสรีภาพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่าง
ภาครั ฐ เอกชนและชุ ม ชน ตลอดจนเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพระบบการสื บ เสาะและ
การสอดส่อง ให้มีความโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางให้ประชาชน
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6.3.6

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โดยทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
สนั บ สนุ น การพั ฒ นามาตรการอื ่ น แทนโทษทางอาญา เพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างการบังคับโทษตามคำพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สัง คม
เปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ว นอื่ นเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการบริห ารการบัง คั บ โทษ และ
การพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน

6.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.4.1 สนั บ สนุ น การดำเนิ นภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
6.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.5.1 สนับ สนุนประเด็นยุท ธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6.1 – ๖.3
รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2. รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
3. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงบประมาณ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาความมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
แห่งชาติ
พัฒนาระบบราชการ
ธันวาคม 2562
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
--------------------------

หมวด 7
รัฐสภา
--------------------------

ส่วนที่ 4
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
--------------------------

มาตรา ๑๔๐ การจ่ า ยเงิ น แผ่ น ดิ น จะกระท าได้ เ ฉพาะที่ ไ ด้ อ นุ ญ าตไว้ ใ นกฎหมายว่ าด้ว ย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน
จะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป
มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทาเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัตหิ น้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ
และองค์ กรอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการจะยื่นคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้
มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร่ า งพ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมาถึ ง
สภาผู้แทนราษฎร
ถ้ า สภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญญัตินั้น ไม่แล้ วเสร็ จภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตนิ ั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน
ยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มาถึ ง วุ ฒิ ส ภา โดยจะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใด ๆ มิ ไ ด้ ถ้ า พ้ น
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าวุฒิสภาเห็ นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณี
ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
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ถ้ า วุ ฒิ ส ภาไม่ เ ห็ น ชอบด้ว ยกั บ ร่า งพระราชบั ญ ญัติ ดัง กล่ า ว ให้ ใ ห้ น าความในมาตรา ๑๓๘
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม
มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการมิได้
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉั ยว่ามีการกระทาที่
ฝ่ า ฝื น บทบัญญัติต ามวรรคสอง ให้ ก ารเสนอ การแปรญัต ติ หรื อ การกระทาดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้กระทาการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระทาการนั้นสิ้นสุด
สมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทาการหรืออนุมัติให้กระทาการหรือรู้ว่ามีการกระทาดังกล่าวแล้วแต่มิได้
สั่งยับยั้ง ให้ คณะรัฐมนตรี พ้น จากตาแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่
ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระทาการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดจั ด ท าโครงการหรื อ อนุ มั ติ ห รื อ จั ด สรรเงิ น งบประมาณโดยรู้ ว่ า มี
การดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็น
หนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจาก
ความรับผิด
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระทาได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณนั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ตามวรรคสี่
ให้คณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน
หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดาเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่า
กรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ
หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้
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พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณี
ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
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(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มี ฐานะเป็ นกรม และให้ หมายความรวมถึ งจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ ก ารของรั ฐบาล กิ จ การของรั ฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับ
ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
ที่ต้องนําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้สาธารณะ” หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
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“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รั ฐต้ องดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
และต้ องรั กษาวิ นั ยการเงิ นการคลั งตามที่ บั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ
ของรั ฐที่ มี ผลผู กพั นทรั พย์ สิ นหรื อก่ อให้ เกิ ดภาระทางการเงิ นการคลั งแก่ รั ฐ ต้ องพิ จารณาความคุ้ มค่ า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทาง
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างเคร่งครัด
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่ อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้ องพิ จารณาประโยชน์ ที่ รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า และภาระการเงิ น การคลั งที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ รวมถึ งความเสี่ ย งและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ งสร้างความนิ ยมทางการเมื องที่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรั ฐ” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง
เป็ นรองประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การงบประมาณ การจั ด เก็ บ รายได้
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพั นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กํ าหนดอั ตราการชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ของหน่ วยงานของรั ฐในการดํ าเนิ น
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘
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(๗) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรือกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ จัดทํ าแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลั งระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ าสามปี และอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลั ง ซึ่ งรวมถึ งประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ าย
ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่ อคณะกรรมการจั ดทํ าแผนการคลั งระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําแผนการคลังระยะ
ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายงบประมาณ เสถี ยรภาพและความยั่ งยื นทางการคลั งของประเทศ ความจําเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ าย
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
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มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลางที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณ และ
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จา่ ยได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธรรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนู ญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องเป็ นไปเพื่ อสนั บสนุ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ ยวกั บบุ คลากรของรัฐและสวัสดิ การของบุ คลากรของรัฐ ต้ องตั้ งไว้
อย่างพอเพียง
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กระทรวงการคลังกู้หรือ
ค้ําประกัน ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก
ที่กระทําได้
(๖) งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจํ าเป็ น ให้ ตั้ ง
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
ให้ แสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและมาตรการในการแก้ ไขต่ อรั ฐสภาพร้ อมกั บการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ลและ
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้ มี การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายแก่ หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้น
มีอยู่ด้วย
ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง เห็ นว่างบประมาณที่ ได้ รับจั ดสรรอาจไม่ เพี ยงพอต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม และให้ สํ านั กงบประมาณเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ระบบการจั ด ทํ าและการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรื อภาระทางการคลั งในอนาคตตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินที่ ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่ จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมั ติ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอใน
การขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการ จั ด ทํ ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนิ นกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว
ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รั บมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ ว่ าการมอบหมายนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมดสํ า หรั บ กิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการนั้ น ๆ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทํ าบั ญชี สํ าหรับ
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป
พร้อมทั้ งเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ ได้ รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่ อรัฐมนตรี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ กระทรวงการคลั งและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบริหารจั ดการความเสี่ ยงทาง
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
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รายได้ แผ่ นดิ น ได้ แก่ เงินทั้ งปวงที่ หน่ วยงานของรั ฐจั ดเก็ บหรื อได้ รั บไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็ บรายได้ แผ่นดิ นที่ เป็ นภาษี อากรจะกระทํ าได้ก็ แต่โดยอาศั ยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษี อากรใด จะกระทํ าได้ ก็ แต่ โดยอาศั ยอํ านาจตามกฎหมาย
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย
มาตรา ๓๓ การจั ด เก็ บ ลด และยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ หรือได้ รับชํ าระตามอํ านาจหน้ าที่ หรือสั ญญา หรือได้ รับจาก
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
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(๒) เงิ นรายรั บของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นสถานพยาบาล สถานศึ กษา หรื อสถานอื่ นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกั นเงินรายได้ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐนํ าไปใช้ จ่ ายตามวัตถุ ประสงค์ ของ
หน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่ วยงานของรัฐจะก่อหนี้ ผูกพั นหรือจ่ายเงินได้ก็แต่ โดยอาศัยอํานาจที่ มีอยู่
ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายเงินมี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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มาตรา ๓๙ การเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากคลั ง ถ้ าไม่ ได้ จ่ ายหรื อ จ่ ายไม่ ห มด ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งจ่ า ยเงิ น จากคลั งเป็ น เงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ
ตามข้ อผู กพั นในการกู้ เงินจากต่ างประเทศ หรือเป็ นกรณี จํ าเป็ นเร่งด่ วนที่ ไม่ สามารถรอการเบิ กเงินจาก
งบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น
ในโอกาสแรกที่กระทําได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ อยู่ ในความครอบครองหรือการกํ ากั บดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ความคุ้ มค่ า และความประหยั ด ซึ่ งต้ องกระทํ าด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง และ
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ ตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ อ งกระทํ าด้ วยความรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ า
ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
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มาตรา ๕๐ ให้ ค ณะกรรมการประกาศกํ าหนดสั ด ส่ ว นดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล
และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดสั ด ส่ วนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานสั ด ส่ วนดั งกล่ าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ กระทรวงการคลั งรายงานสั ดส่ วนหนี้ ตามมาตรา ๕๐ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณี ที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา ๕๐
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้ เงินของรั ฐบาล และการค้ํ าประกั นการชํ าระหนี้ ของหน่ วยงานของรั ฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ําประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้ สาธารณะ ให้ กระทรวงการคลังกระทํ าได้ ก็แต่ โดยอาศั ยอํานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็ นการเฉพาะ

108

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

และเฉพาะกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องดํ าเนิ นการโดยเร่งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของการกู้ เงิน ระยะเวลาในการกู้ เงิ น
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิ กจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ
เงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่ อปรากฏว่าในระหว่างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือ
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องใช้
เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ ายได้ โดยต้ องมี การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ของการใช้ จ่ ายเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว
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มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นําส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มี
การดํ าเนิ นการ หรือไม่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้ นอี ก ให้ กระทรวง
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่ อ นเริ่ ม ปี งบประมาณใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการกู้ เงิ น และ
การบริหารหนี้ เงินกู้ ที่ จะกระทํ าในปี งบประมาณนั้ น ส่งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่ อได้ มี การกู้เงินแล้ ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบั ติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง

110

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

โดยมิ ชั กช้ า ทั้ งนี้ การนํ าเงิ น ส่ งคลั งให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
โดยต้ องมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งที่ ชั ดเจนและเป็ นกรณี ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิ บั ติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจั ด ตั้ ง การบริ ห าร การประเมิ น ผล การรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ สามารถจั ดเก็ บรายได้ ให้ เพี ยงพอกั บการดํ าเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม
ไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งทํ าอย่ างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยต้ อ งพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิ จารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
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ในปี งบประมาณนั้ น โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่ อหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามอํ านาจที่ มี อยู่ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น ถ้ าเป็ นการกู้ เงินหรือการออกพั นธบั ตร ให้ อยู่ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
การกู้ เงิ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นการกู้ เงิ น จากต่ างประเทศหรื อ กู้ เป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในกรณี หน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุ นหมุนเวียน ให้ จัดทําบั ญชีและรายงานการเงินตามที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และคุ ณ สมบั ติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดทํ ารายงานการเงินประจํ าปี งบประมาณซึ่ งอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ สํ านั ก งานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ให้ ต ามมาตรา ๗๐ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ส่ งรายงานการเงิ น ประจํ า ปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั งกั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ย การ ให้ นํ า ส่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง และสํ านั กงบประมาณ และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้ วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวันนั บแต่ วันที่ ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ า รายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ ารายงานการเงิ น แผ่ น ดิ น ประจํ าปี งบประมาณ
ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดํ าเนิ นงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ ารายงานสถานะหนี้ สาธารณะ หนี้ ภาครั ฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อมู ลจากรายงาน
การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๐
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐตาม (๑) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (๒) และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)
รายงานตาม (๑) ถึง (๔) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐ ให้กระทรวงการคลัง
เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

114

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๗๘ ภายในเดื อนมี นาคมของทุ กปี ให้ กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
เมื่ อ กระทรวงการคลั งได้ จั ด ทํ ารายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจํ าปี แ ล้ ว ให้ นํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม
กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๒ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ ใช้บั งคับกับกฎหมายที่ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้นจากที่ กําหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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มาตรา ๘๓ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ ใช้ บั งคั บกั บการตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี สํ าหรับบรรดาภาระทางการเงินที่ มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ ส่ งเงินเข้ าสมทบหรือชดเชยเพื่ อการใด ๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรา ๖๘ ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ กระทรวงการคลั งดํ าเนิ นการจัดให้ มี รายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓)
และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ออกไว้ โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ งต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จเพื่ อให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทํ าบั ญ ชี
ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้
ใช้ บั งคั บทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปได้ ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ทํ าบั ญ ชี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

116

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่ น คงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน การคลังของรัฐ ซึ่ งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้ อยต้อ ง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

118

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
“ปี ง บประมาณ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้อง
นําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ผู ก พั น อั น เกิ ด จากการกู้ ยื ม การค้ํ า ประกั น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งโดยใช้ เครดิ ต หรื อ
จากการอื่นใด
“เงิ น จั ด สรร” หมายความว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของงบประมาณรายจ่ า ยที่ แ บ่ ง สรรให้ จ่ า ย หรื อ
ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
“หน่ ว ยรั บ งบประมาณ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
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(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐานะเป็ นกรม และให้ ห มายความรวมถึ งจังหวัด และกลุ่ม จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒)
หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ
และการประเมิ น ผลและการรายงาน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นสําคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ก ระทํ า ได้ เฉพาะกรณี มี ค วามจํ า เป็ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อํานวยการ และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย
หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(๔) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๖) รายงานเกี่ ย วกั บ สถานะเงิน นอกงบประมาณและแผนการใช้ จ่ ายเงิน นอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
(๗) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
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(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้
ตามที่มีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงิน
ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ต่ อ รั ฐ สภา ให้ ค ณะรัฐ มนตรีเสนอร่า ง
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม โดยให้ แสดงเหตุ ผลและเงิ น ที่ พึ งได้ มาสํ าหรั บ จ่ ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย
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การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มี
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ
งบประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ สํ า หรั บ แผนงานบู ร ณาการตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร ได้ แ ก่ งบประมาณรายจ่ า ยที่ กํ า หนดให้ จ่ า ย
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ
มาตรา ๑๙ ให้ ผู้ อํ านวยการมี ห น้ า ที่ แ ละอํ านาจจั ด ทํ างบประมาณกั บ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งอื่ น
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓
(๓) เรี ยกให้ หน่ วยรั บงบประมาณเสนอประมาณการรายรั บและรายจ่ ายและสถานะเงิ นนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด
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(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(๕) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน
(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญ ญั ติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรี
เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ
งบประมาณชี้แจงข้ อเท็ จจริงตามที่ เห็ นสมควร และให้ ผู้ อํ านวยการหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ที่ ผู้ อํ านวยการ
มอบหมายมี อํ า นาจที่ จ ะเข้ า ตรวจสรรพสมุ ด บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณได้
มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การจัดทํางบประมาณ
มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ
ประเทศ ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และ
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรา ๒๔ ในการจั ด ทํ า งบประมาณประจํ าปี ให้ สํ า นั ก งบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ
(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การตาม (๑) แล้ ว ให้ ผู้ อํ า นวยการเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๑
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด
ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การยื่ น คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งแสดงวั ต ถุ ป ระสงค์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ห น่วยรับงบประมาณจะต้อ งมีการก่อ หนี้ ผูกพั นงบประมาณมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ

125

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
โดยจะต้องยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให้ นํ าความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้ บั งคั บ กั บ การยื่ น คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่น
ภายในกํ าหนดระยะเวลาตามที่ ผู้ อํานวยการกําหนด หรือ ยื่น คํ าขอโดยไม่มี รายงานเกี่ย วกับ เงิน นอก
งบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้
ตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทําแผนงาน
บูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ
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ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ําซ้อน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๓๓ เว้น แต่ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น อย่ างอื่ น การบริห ารงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น
ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทํ าได้เท่าที่จําเป็ นและไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนําไปใช้
ในแผนงานหรือรายการอื่ นมิ ได้ เว้นแต่ จะได้ รั บอนุ มั ติ จากผู้ อํ านวยการ แต่ ผู้ อํ านวยการจะอนุ มั ติ มิ ได้
ในกรณี ที่ เป็ นผลให้ เพิ่ มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็น แผนงานหรือโครงการใหม่ เว้น แต่
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร
ให้ หน่ วยรับงบประมาณเบิ กจ่ายโดยตรง หรือเบิ กจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่ วยรับงบประมาณนั้ น ๆ
ได้ตามความจําเป็น
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้
หมวด ๖
การควบคุมงบประมาณ
มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้
ให้ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจออกระเบี ย บกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด
บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ าง ๆ ของหน่ ว ยรับ งบประมาณได้ โดยให้ ถื อ ว่ าพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ยการ ให้ ผู้ รัก ษาการตามกฎหมายว่าด้ ว ยการนั้ น มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรื อ รายการและภายในวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้ อ งได้รับ อนุมั ติเงิน จัด สรร
จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ ายตามกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ ายที่ จะต้ อง
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้กระทําได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณี ที่ห น่ วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ ผูกพั น ไว้ก่อ นสิ้นปี งบประมาณ และได้มีการกัน เงิน ไว้
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว
การขยายเวลาขอเบิ ก เงิน จากคลั งตามวรรคสอง ให้ ข ยายออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น หกเดื อ นของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ เป็ นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิ กเงินจากคลังให้ กระทํ าได้
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสํารองจ่าย”
เป็นจํานวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก
หมวด ๗
การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผล
มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานให้ ป ระกอบด้วย การติ ด ตามและประเมิน ผลก่อ นการจัด สรรงบประมาณ
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่ วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้ มีห น้ าที่ กํากับ หรือควบคุม กิจการของหน่ วยรับงบประมาณ หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
การรายงาน
มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน
มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ที่ สิ้ น สุ ด รวมทั้ งผลการปฏิ บั ติ งานให้ ผู้ อํ านวยการทราบภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ
เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ ายงบกลางระหว่ างรายการ
ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
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รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
หมวด ๘
ความรับผิด
มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว
ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น
บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ
ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ งได้ ทั ก ท้ ว งคํ า สั่ งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ได้ บั น ทึ ก ข้ อ โต้ แ ย้ งไว้ เป็ น หนั ง สื อ แล้ ว ว่ า การที่ จ ะปฏิ บั ติ
ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บัญญัติบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้ น ยังคงมีค วามหมายหรือเป็ น การอ้างอิ งความหมายตามบทนิ ยามคํ าว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ที่ มี ก ารกํ าหนดบทนิ ยามคํ าว่ า “รั ฐวิ ส าหกิ จ ” หมายความว่ า รั ฐวิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธี
การงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสอง
ให้แล้วเสร็จ
มาตรา ๕๔ การจั ด ทํ า และการเสนองบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ที่ ได้ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๖ ให้ ง บประมาณรายจ่ า ยของปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
และเงิน สํ ารองจ่ายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จําเป็ น ที่ ยั งมิ ได้ มี การก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ ได้ มี การกั น เงิน และ
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทงบกลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้
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การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ ยั งคงใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเพี ยงเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรื อแย้ งกั บ กฎหมายว่ าด้ วยวิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐหรื อ
พระราชบั ญญั ตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบี ยบ หรือ หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน
การคลังของรัฐ
มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๖๑ ให้ ก ระทรวงการคลั ง นํ า เงิ น ทุ นสํ า รองจ่ า ยตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณของประเทศมี ลั ก ษณะที่ มุ่ งเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงบประมาณเป็ น สํ าคั ญ และเพื่ อ ให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ระเบียบ
ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ และงบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรืองบประมาณ
รายจ่ายที่หมดความจาเป็น ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน หรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้อานวยการสานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ ายบุค ลากร” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ ายที่ ตั้งไว้ในแผนงาน
บุคลากรภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ” หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้กากับแผนงาน
บูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ
“หน่วยงานเจ้าภาพ” หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับหน่วยรับ
งบประมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุ ติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนูญ องค์ กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการหรืองบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ตั้งไว้สาหรับหน่วยรับ
งบประมาณใด จะโอนไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดี ย วกั น หรื อ ภายใต้ แ ผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ ได้ เ ฉพาะในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณใช้ จ่ า ยหรื อ
ก่อหนี้ ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายหรือดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้ว และยังไม่ได้นาไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ด้วย
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการสานักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณภายใต้ระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น กับให้มีอานาจวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ข้อ ๗ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ให้สานักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในกรณีตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๕ ให้สานักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณทราบและตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว
ข้อ ๘ เมื่อได้รับแจ้งจากสานักงบประมาณตามข้อ ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีงบประมาณที่ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เห็นว่า
งบประมาณรายการใดยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานนั้นด้วย
และให้ ห น่วยรับงบประมาณส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพเห็นควรให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้ จ่ า ยงบประมาณดั ง กล่ า วต่ อ ไปได้ ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณเร่ ง ด าเนิ น การตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป แต่หากเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อนางบประมาณโอนไปให้หน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานเจ้าภาพเสนอผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการพิจารณา
(๒) กรณีเป็น งบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงความประสงค์ที่จะนา
งบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ
และให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณส่ ง ส าเนารายงานดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งบประมาณทราบ เพื่ อ พิ จ ารณา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ ายดังกล่าว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
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สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป แต่หากไม่เห็นควรให้หน่วย
รับงบประมาณนางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย ให้สานักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายดังกล่าว
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการพิจารณารายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ
ตามข้อ ๘ แล้ว เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้ ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่หาก
ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่ายงบประมาณรายการใด
ให้สานักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หากมีงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่สานักงบประมาณยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรรให้ระงับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายการนั้น
ข้อ ๑๐ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจาเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จากหน่วยรับงบประมาณอื่นเพื่อดาเนินการตามแผนงานบูรณาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ า มปี ง บประมาณ ให้ ยื่ น ค าขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณต่ อ ผู้ มี อ านาจก ากั บ แผนงานบู ร ณาก าร
โดยให้ เสนอไปยังหน่ว ยงานเจ้าภาพ พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนความพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การ และให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพพิ จ ารณาเหตุ ผ ล ความจ าเป็ น
ความพร้อมในการดาเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมของโครงการหรือรายการเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ การยื่นคาขอรับการจัดสรรงบประมาณให้กระทาได้เมือ่ สิน้
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณส่งสาเนาคาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่งให้แก่สานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยให้เสนอความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ พร้อมทั้งจานวนเงินที่ได้ปรับลดเงินจัดสรรหรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ซึ่งเป็นจานวนเงินที่อาจโอนไปให้หน่วยงานที่ขอรับ
การจัดสรรได้
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าภาพจะขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้แจ้งสานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการตามที่กาหนด
ในวรรคสองก่อน แล้วจึงเสนอคาขอรับการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งความเห็นของสานักงบประมาณ
ต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการอนุมัติหลักการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ
ที่ขอรับการจัด สรรงบประมาณส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
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เมื่อสานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ ายบู รณาการจากหน่วยรั บงบประมาณที่ ได้ป รับลดเงินจั ด สรร หรื อระงับ
การอนุ มั ติ เ งิ น จั ด สรรไว้ ต ามข้ อ ๘ และข้ อ ๙ ไปให้ แ ก่ ห น่ ว ยรับ งบประมาณที่ ข อรับ เงิน จั ด สรร
ตามความเหมาะสม เมื่อดาเนินการโอนงบประมาณแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการทราบ
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่สานักงบประมาณได้ปรับลดเงินจัดสรร หรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณใดไว้ตามข้อ ๙ หากมิได้โอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น
ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณคืนแก่หน่วยรับงบประมาณเดิม
หมวด ๒
การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ข้อ ๑๓ ภายหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม ให้สานักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณร่วมกัน
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ในกรณีตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ สานั กงบประมาณอาจปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรร เพื่อโอนให้หน่วยรับงบประมาณอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อไป
ข้อ ๑๔ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจาเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุ คลากร
จากหน่ วยรับงบประมาณอื่น ให้ ยื่น คาขอต่อสานักงบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด ทั้งนี้ การยื่นคาขอรับการจัด สรร
งบประมาณ ให้กระทาได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแล้ว
ข้อ ๑๕ เมื่อสานักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ตามข้อ ๑๓ และความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามข้อ ๑๔ แล้ว
กรณีมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณใดไปให้หน่วยรับ
งบประมาณอื่น ให้สานักงบประมาณพิ จารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อน แล้วจึง
พิจารณาโอนงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงในลาดับถัดไป และเมื่อโอนงบประมาณแล้ว
ให้สานักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณที่ปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายทราบ
ในโอกาสแรก
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
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ระเบียบ
ว่าด้วยการก่อหนี้ผกู พันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบสาหรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อานวยการสานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคาสั่งอื่นใดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 เมื่อคณะรัฐมนตรีไ ด้อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ เป็ น รายการครุภั ณฑ์ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ง ก่อ สร้า ง ให้ เ สนอผลการจัด ซื้อจัด จ้าง
ที่ได้ดาเนินการแล้วต่อสานักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทาสัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่เป็นรายการที่สานักงบประมาณได้เคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
ไว้แล้ว
(2) ในกรณีที่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันซึ่งเป็นรายจ่ายประจาในงบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
หรืองบรายจ่ายอื่น ให้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยให้คานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด
ข้อ 5 การเสนอให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาตามข้อ 4 สาหรับ
รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
รายละเอียดประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) รายการครุภัณฑ์แต่ละรายการ ให้ระบุราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ
ที่กาหนดไว้
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(2) รายการที่ดิน ให้ระบุราคากลางที่กาหนดไว้ เนื้อที่ของที่ดินและแผนผังสังเขปของที่ดิน
แต่ละรายการ จังหวัด อาเภอ และตาบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ดิน รวมทั้งราคากลางของที่ดินซึ่งกรมทีด่ นิ
เป็นผู้ประมาณการ ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในบริเวณและเวลาใกล้เคียง และราคาที่ดิน
ซึ่งทางราชการประเมินเพื่อเสียภาษี
(3) รายการก่อสร้าง ให้ระบุประเภทของสิ่งก่อสร้าง ราคากลางที่กาหนดไว้ แบบรูปและ
รายการก่อ สร้า ง หรื อ รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่จ ะเป็นประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาของส านั กงบประมาณ
เช่ น ขนาด หรื อ เนื้ อ ที่ของอาคารที่ จ ะก่อ สร้าง เว้ น แต่สิ่ งก่ อสร้า งนั้น ๆ เป็ น สิ่ งก่ อสร้า งที่สานั ก
งบประมาณได้กาหนดแบบแปลนมาตรฐานขึ้นไว้ หรือหน่วยรับงบประมาณได้กาหนดแบบแปลนมาตรฐาน
ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งบประมาณแล้ ว ไม่ ต้ อ งส่ ง แบบรู ป และรายการก่ อ สร้ า งให้
สานักงบประมาณ
ข้อ 6 เมื่อได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาจากสานักงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามวงเงินและรายละเอียดที่สานักงบประมาณ
กาหนด
วงเงินและรายละเอียดที่สานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมิได้
เว้นแต่ได้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ข้อ 7 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ
(2) การขยายระยะเวลาก่ อ หนี้ ผู ก พั น โดยไม่ เ พิ่ ม วงเงิ น ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สนอขออนุ มั ติ
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสานักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
(3) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่น ใดที่เกี่ยวข้อง
ให้สานักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้
การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน
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ให้สานักงบประมาณกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันตาม (1) รวมทั้งการบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับรายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 8 การขออนุมัติเงิน จัดสรรและการใช้รายจ่ายตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลม
ข้อ 9 ให้ ผู้อานวยการสานักงบประมาณเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
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