
การจัดการงบประมาณ 

โดย 

นายสําอาง ศิริรัตน 
นักวเิคราะหงบประมาณชํานาญการพเิศษ 

กองจัดทํางบประมาณดานม่ันคง 1 สํานักงบประมาณ 



Agenda 

Area Function 

ความสําคัญ 

ของการจัดทํา

แผนฯ ทองถ่ิน 






แผนระดับชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

โครงการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

ทุกภาคสวน Position 

Position 

Position 

Agenda 

Function 

+ Area 

Area คําของบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

โครงการ 

ภาคสวนที่เก่ียวของ 

ภาคสวนที่เก่ียวของ 

Function 



แผนพัฒนาทองถ่ิน 

กระทรวง/กรม รัฐวิสาหกิจ อปท. จังหวัด เอกชน 

Function 

 ความม่ันคง 

 สังคม 

 โครงสราง 
     พ้ืนฐานใหญๆ 

 

Function Area Area Area 

 โครงสราง 
     พ้ืนฐาน 
 สาธารณูปโภค 

     ใหญๆ 

 โครงสราง 
     พ้ืนฐาน 
 สาธารณูปโภค 

     เล็กๆ 
 การศึกษาฯ 

เพิ่มรายได ลดรายจาย สรางโอกาส 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 

Positioning 



© ม.ร.ว.รณจักร จักรพันธุ  

   ผูอํานวยการสํานักจัดงบประมาณเขตพื้นท่ี 4 

สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตร ี

การคิดเชื่อมโยงแปลง

นโยบายไปสูการปฏิบัติ 

วิสัยทัศนของทองถิ่น 

Position  

ทองถิ่น 

โครงการ 

ผลผลิตของ 

โครงการ 

กิจกรรมของ

โครงการ 

A B C 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 

 1.1 
 1.2 2.1  2.2  3.1 3.2 4.1  4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

งบประมาณ 



โครงการที่ควรบรรจุในคําของบประมาณ 

1. ที่มาของโครงการ  

+ ความตองการ 

ของกลุมเปาหมาย 
ที่มา 

ความตองการ

ประชาชน 

การแกปญหาของ

ทองถ่ิน 

การพัฒนา 

นโยบาย ตรวจสอบกลุมเปาหมายที่

ตองการ 

กลุมผูมีสวนได - เสีย 

แนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

ความถูกตองเปนธรรม 

ในสังคม 



โครงการที่ควรบรรจุในคําของบประมาณ 

2. ตรวจสอบเปาหมายและผลผลิตของ

โครงการใหสอดคลองกับความตองการ 

และนโยบาย 

คาดการณผลลัพธและ

ผลกระทบ 

ความชัดเจนของเปาหมาย

และผลผลิต 

ความเช่ือมโยง  

Agenda + Function 

และ Area 



ความคุมคา 

กับตนทุนตางๆ 

สิ่งแวดลอม 

ผลที่คาดวาจะไดรับทั้งหมด 

3. การวิเคราะหความคุมคา 

สังคม 

เศรษฐกิจ ความม่ันคง 

โครงการที่ควรบรรจุในคําของบประมาณ 



4. วิเคราะหทางเลือก 
และความเหมาะสมของเทคโนโลยี ทางเลือกในการทําโครงการ 

ความเหมาะสมเทคโนโลยี + ขั้นตอน 

การใชงานใชประโยชน 

โครงการที่ควรบรรจุในคําของบประมาณ 






5. วิเคราะหความเหมาะสม 

ของวิธีการและแผนดําเนินการ 

การแบงกิจกรรมยอย  

(Work Breakdown Structure) 

กฏหมาย 

พิจารณาขอจํากัด 

เทคนิค 

การบริหาร 

โครงการที่ควรบรรจุในคําของบประมาณ 



6. วิเคราะหศักยภาพและความพรอม 

พ้ืนที่ดําเนินการ 

ทีมงาน 

วิเคราะหความเสี่ยง 

บริหารจัดการ 

เครื่องมือ+อุปกรณ  

ความพรอม 

(Man) (Material) 

(Management) 

โครงการที่ควรบรรจุในคําของบประมาณ 



แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น

และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

รายไดหลักทองถ่ิน 
คืออะไร 

ตนทุน 

ดานสังคม/การศึกษา 

โครงสรางพื้นฐาน Zoning 
การใชพื้นที่ 

สิ่งแวดลอม 

Action Plan 

ทบทวนอีกคร้ังแลว 

   นํามาเปนตัวนํา 

ตองลดเพื่อใหไดเปรียบ 

Value Chain ตอกับ 

  ประเทศเพื่อนบาน 
เช่ือมระเบียงเศรษฐกิจ 

เช่ือมกับโครงการของ Function 

สนองตอบการพัฒนา SME  

   และอุตสาหกรรมในพื้นท่ี  

รองรับ AEC 

การวางผัง 

พืชเศรษฐกิจ 

Green Growth 

ความชัดเจน 



นโยบาย 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. นโยบายระดับชาติตาง ๆ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 

แผนบริหาร

ราชการแผนดิน 

2. ทํางานแบบ

เครือขายทุกภาคสวน 

สวนกลาง 

ภูมิภาค 

จังหวัด 

เอกชน 

ชุมชน 

3. บูรณาการ 

เพ่ิมขีด

แขงขัน 

แกปญหา 

ภาพรวม 

4. ทบทวนแผนทุกป 

ทันสถานการณ การเปลี่ยนแปลง 



1. ลําดับความสําคัญ 

หลักเกณฑและวิธีจัดทําโครงการ 

2. สอดคลองเช่ือมโยง

ยุทธศาสตรจังหวัด 

3. ความจําเปนเพ่ือพัฒนา

หรือแกปญหา 

4. ความเหมาะสม 

เทคนิค+กายภาพ+งปม. 

5. ความคุมคา 

6. ขอมูลครบ 

+ความพรอม 
7. รายละเอียด 

คาใชจาย 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
ดูแลตอไป+บันทึกขอตกลง 

9. ไมซื้อของแจก

ประชาชนโดยตรง 

10. ไมมีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือศึกษาดูงาน 

11. ไมเปนกิจกรรมยอย 

12. เดินทางตางประเทศ
ตองมี MOU 



ราง พรบ.กระจายหนาที่และอํานาจ

ใหแก อปท. พ.ศ. ... 

การดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม 

เพื่อประโยชนของประชาชนทองถิ่น 

การรวมดําเนินงานกับรัฐ 

การรวมดําเนินงานกับเอกชน 

การเปนหนวยรับงบประมาณตรง 

การจัดเก็บรายไดของ อปท. สูงขึ้น 














งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,076.4847 

ลานบาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 68,261.9040 ลานบาท (อุดหนุนทั่วไป 

65,749.8182 ลานบาท,อุดหนุนเฉพาะกิจ 2,486.4254 ลานบาท) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 71,312.7283 ลานบาท 



งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

กรุงเทพมหานคร  9,261.6685 ลานบาท 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

เมืองพัทยา 438.7311 ลานบาท  



งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 1,177.5320 ลานบาท 

ตัวช้ีวัดที่ 2 

เมืองพัทยา 66.8458 ลานบาท  



การจําแนกประเภทรายจาย 

แบงเปน รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจายงบกลาง 

งบรายจาย 

งบบุคลากร 
งบดําเนินงาน 

งบลงทุน 
งบเงิน

อุดหนุน 

งบรายจายอ่ืน 



งบเงิน

อุดหนุน 

การจําแนกประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงค

ของรายการ (รายจายประจํา) 

เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ

และตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด 

(รายจายลงทุน) 

เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 



งบเงิน

อุดหนุน 

การบริหารงบประมาณ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 17 

ขอ 18 
หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณ 

ขอ 7 

ขอ 8 
หมวดทั่วไป 



งบเงิน

อุดหนุน 

การบริหารงบประมาณ 

ขอ 23 - 

ขอ 25 

ขอ 35 

(1) (2) 

หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายจาย 

ขอ 21 หมวด 3 การใชจายจาก 

งบประมาณรายจาย 

การรายงานผล 



งบเงิน

อุดหนุน 

การบริหารงบประมาณ 

ระเบียบอ่ืน ตามที่หนวยงานนั้น ๆ กําหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 



แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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