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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. พม. 

จะเกิดอะไรขึ้นในปี 2562 ? 
I 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 

ป.ย.ป.  
โครงการ Flagships พม.  



ระดับของแผน มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560 
ระดับของแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 



ค าอธิบายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 

ชาติ 

(รธน. ม.65) ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
(พรบ. ม. 5) ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่                   
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติด้าน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านตามประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนแม่บท
ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(พรบ. ม. 3) แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ(พรบ. ม. 10) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยมี 37 ประเด็นตามท่ีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับทราบและเห็นชอบ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม coverage)  

แนวทางการ
พัฒนา ภายใต้ 
แผนแม่บท 

การ grouping ประเด็นย่อยการพัฒนาของร่างแผนแม่บทฯ (Coverage) ที่อยู่ใน category เดียวกัน โดยใน 1 แนวทางการพัฒนาอาจจะมีได้ทั้ง
ประเด็นย่อยที่เป็น Critical Factors และ ประเด็นย่อยที่เป็น Supporting Factors (แต่ไม่ควรมีเฉพาะประเด็นย่อยที่เป็น Supporting Factors 
เพียงอย่างเดียว) โดยจะเป็นแนวทางการพัฒนาตาม 37 ประเด็นแผนแม่บท 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนงาน 

เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุของแนวทางการพัฒนานี้  โดยกําหนดเป็นเป้าหมายรวม (20 ปี) และเป้าหมายรายห้าปีที่มีความชัดเจน 
             สามารถวัดได้ โดยต้องสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์  
ตัวช้ีวัด    คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการบ่งบอกถึงผลลัพธ์ (Outcome) ในการบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้  
แผนงาน   คือ แนวทางการพัฒนาข้อย่อยตามแนวทางการพัฒนาที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นแผนงานที่นําไปสู่ชุดของโครงการ 

โครงการ  
Critical & Supporting 

โครงการ คือ ข้อเสนอโครงการ ที่มีความครอบคลุมโครงการในลักษณะ function agenda area แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  
1) โครงการสําคัญและจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
2) โครงการที่สนับสนุนในการบรรลุเป้าหมาย 
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Flagship 5 ปีแรก ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ  
11 ด้าน 





คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)  

ป.ย.ป. คืออะไร? 

ป.ย.ป.  

       ป.ย.ป. คือ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
ตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดยมี นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ 

       ต้ังขึ้นเพื่อเป็นกลไกให้รัฐบาลสามารถบูรณาการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ แผนต่างๆ ของชาติและนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะ รัฐมนตรี ซึ่งได้
ประกาศ ให้สาธารณชนทราบแล้ว และเป็นกลไกให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจท่ีจําเป็นและประชาชนรอคอย ใหดํ้าเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ชอบด้วยกฎหมายผูป้ฏิบัติมีความรับผิดชอบร่วมกัน ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังสามารถเชื่อมโยง
การทํางานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชนต่์อประชาชนและการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 

จุดประสงค์ ป.ย.ป.? 

องค์ประกอบ ป.ย.ป.? 

      ในการพิจารณากล่ันกรองเรื่องเสนอ ป.ย.ป. ให้มีคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่  
(1) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์    (2) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 
(3)   คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรช์าติ     (4) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 



   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม  

ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับ พม. 

1. การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อ
สังคม ลดความเหลื่อมล้ าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
บริการของรัฐ 
   (ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้  ได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม) 
2. กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
    (ปลดล็อคข้อจํากัดต่างๆ อัน เป็นอุปสรรคของผู้
เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน 
บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้แก่
สังคมได)้ 
3. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
    (ข้อมูลได้รับการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้) 
4. ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
   (ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ มี
เศรษฐกิจดี ม่ันคง ย่ังยืน มีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบ
ต่าง ๆ)     
5. การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม 
   (ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็น
ธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน) 

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 

3. การกระจายอํานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 

4. มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและ 
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

5. การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพ
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  

6. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมใน
สังคม  

7. การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือมุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

เศรษฐกิจ 

กระบวนการ 
ยุติธรรม 

การเมือง 

8. การปฎิรูปด้านความเท่าเทียมและการ
เติบโตอย่างมีส่วนร่วม (การยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล: / 
การเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชน/ การ
สร้างความม่ันคงด้านที่ดินให้กับ 
ประชาชน) 

9. ทรัพยากรทางบก (พัฒนาพื้นที่ป่าไม)้  

10. การปฏิรูปแนวทางการกํากับดูแลสื่อ
ออนไลน์ (มาตรการป้องกันและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์) 

ทรัพยากรฯ 
และสิ่งแวดล้อม 

สื่อสารมวลชน กฎหมาย 

 ด้านสังคม  

พอช 

พม 

พม 

พอช 

พอช 

พม : ดย 















มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากงานเดิมๆ ที่ท า? 
II 

การปฏิรูปกระทรวง 

การปฏิรูปการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต/ิ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ/ พ.ร.บ.จัดซื้อ                   
จัดจ้าง 

แผนปฏิบัติการ ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2563-2568) 



งาน งบ ระบบ คน 

การปฏิรูปกระทรวง 
       พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประชุมหารือ เรื่องการ

ปฏิรูป พม. สภาชุมชน และกองทุนพัฒนาผู้น าชุมชน 

ร่วมกับนายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รมต .ประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนให้ พม. เป็นผู้น าด้านสังคมที่

แท้จริง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภาวะยากล าบาก รวมทั้งท างาน ได้

ตามความคาดหวังของสังคม ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้ พม.

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีผลสัมฤทธิ์ เป็นองค์กรที่

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม ท างานเชิงรุก ยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีกรอบแนวคิด

การปฏิรูป 

     ทีป่ระชุมได้รับทราบร่างข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิรูประบบราชการ 

พม. ประกอบด้วย  

              ได้แก่ กระจายบทบาทในการก าหนดและตัดสินใจ รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาทางด้าน
สังคมให้กับภาคส่วนอ่ืนให้มากขึ้น อาทิ การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
โอนอ านาจหน้าที่ให้กระทรวงมหาดไทย การสนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการ ทั้งในงานสนับสนุน 
จัดตั้งพัฒนาสังคมและความม่ันคง พัฒนากลไกประชารัฐ  

ด้านโครงสร้างและบทบาท 

ด้านกระบวนการการท างาน  

              ได้แก่ มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี และปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการการท างานให้
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ตอบโจทย์ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านกฎหมาย   
              ได้แก่ การพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 

ด้านบุคลากร   

              ได้แก่ การสร้างทักษะด้านการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์อัตราก าลังทีเ่หมาะสม 



(ร่าง) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ การปฏิรูปการเงินการคลังประเทศ 
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

“ยกระดับ มาตรฐานการด าเนินนโยบายและการบริหาร 
การคลังให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส และมกีลไก                  
การตรวจสอบที่น าไปสู่ ความรับผิดชอบทางการคลัง” 

การก าหนดวินัย
การเงินการคลัง              
ของรัฐเป็นการทั่วไป 

ได้แก่ หลักการด าเนินนโยบายการคลังของรัฐ 
การจั ดท ากรอบการคลั งระยะปานกลาง 
หลักการด าเนินมาตรการที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
มากกว่า 1 ปี หรือเกิดการสูญเสียรายได้ 
หลักการด าเนินมาตรการนอกเหนือภารกิจปกติ 
และหลักการน าเงินส่งคลัง 

การก าหนดวินัย
การเงินการคลัง             
ของรัฐเป็นการ
เฉพาะด้าน 6 ด้าน  

ได้แก่ รายได้แผ่นดิน รายจ่าย แนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
การก่ อหนี้  การบริหารการเงิน  และ
ทรัพย์สิน และเงินนอกงบประมาณและทุน
หมุนเวียน  

การก าหนดวินัย
เกี่ยวกับบัญชี    
ภาครัฐ การรายงาน 
และการตรวจสอบ  

เพื่อให้ภาครัฐได้รับการตรวจสอบจาก
สาธารณชนและ หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส 



พม. ต้องท าอะไร? 
III 

การด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ – แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 

งานจังหวัด กลุ่มจังหวัด/ พม.จ./ เครือข่าย/ สสว. 



สรุปแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    1. นโยบายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

        งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้จัดทําขึ้นโดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 กรอบแนวคิด       
การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล รวมท้ังได้น้อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณท่ีสําคัญ ดังนี้ 

        1) จ าแนกงบประมาณเป็น 6 กลุ่ม เพื่อแสดงประเภทค่าใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงบประมาณให้ชัดเจนและสามารถจัดสรรงบประมาณตามลําดับ
ความสําคัญได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง /หน่วยงาน 
(Function) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จํานวน 21 เรื่อง กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นท่ี (Area) จํานวน 3 เรื่อง กลุ่มงบประมาณ
รายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และกลุ่มงบกลาง 

        2) พิจารณาการใช้จ่ายครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และแหล่งเงินอื่น โดยให้นําเงินรายได้และเงินสะสม
คงเหลือ มาใช้ดําเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นลําดับแรก รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

        3) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับสภาพของพื้นท่ี มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง และตั้งอยู่
บนพื้นฐานความต้องการของประชาชน  มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน สมเหตุสมผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมท้ังสนับสนุนโครงการท่ีมีความสําคัญเร่งด่วน มี
ความพร้อมสูง มีความคุ้มค่า ตลอดจนนําผล  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 และ 2561 มาประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

        4) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 กําหนดไว้เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ครบถ้วนแล้ว 



สรุปแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562 (ต่อ) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

        5) เน้นการด าเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายส าคัญ ผ่านกลไกบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ท้ัง 3 มิติ ได้แก่ มิติ
กระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และมิติบูรณาการเชิงพื้นท่ี (Area)  

        6) ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การลดความเหลื่อมล้ํา การก้าวไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ําซ้อนของการใช้จ่ายงบประมาณ 

        7) ค านึงถึงความจ าเป็น ความเร่งด่วน ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการด าเนินงาน และขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ 
       8) พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
        9) ส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดบริหารสาธารณะระดับท้องถิ่นเป็นประโยชน์กับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     2. วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับงบประมาณ 15,135.5801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ของงบประมาณท้ังหมดทั้งประเทศ (3,000,000 ล้านบาท) โดยมีโครงสร้างงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15,135.5801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 331.2304 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24  

         1) รายจ่ายประจ า กําหนดไว้เป็นจํานวน 14,220.0922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 798.9062 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.95 โดยรายจ่ายประจําดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.95 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 90.66 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          2) รายจ่ายลงทุน กําหนดไว้เป็นจํานวน 915.4879 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 467.6758 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
33.81 โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.05 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 9.34 ของปีงบประมาณ 2561 



สรุปแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2561 (ต่อ) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็นกลุ่มงบประมาณ 

         โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15,135.5801 ล้านบาท จําแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

          1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ กําหนดไว้เป็นจํานวน 2,821.6180 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.64 ของเงินงบประมาณ 
          2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/ หน่วยงาน (Function) กําหนดไว้เป็นจํานวน 7,564.5441 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.98 ของเงิน

งบประมาณ  จําแนกเป็น 
              ก. แผนงานพื้นฐาน รวม 2 แผนงาน กําหนดไว้เป็นจํานวน 1,620.1218 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.70 ของเงินงบประมาณ 
              ข. แผนงานยุทธศาสตร์ รวม 2 แผนงาน กําหนดไว้เป็นจํานวน 5,944.4223 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.27 ของเงินงบประมาณ    
          3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) รวมแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน กําหนดไว้เป็นจํานวน 4,682.9768 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.94 ของเงินงบประมาณ 
          4) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นท่ี (Area) รวมแผนงานบูรณาการเชิงพื้นท่ี 1 แผนงาน กําหนดไว้เป็นจํานวน 66.4412 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 0.44 ของเงินงบประมาณ 
     4. มาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          4.1 เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จึงกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส ดังนี้    



สรุปแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562 (ต่อ) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

  4.2 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสามารถดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

       1) ให้จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560  

          2) ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีท่ีเป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ    

          3) ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรรงบฯ ไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาค  

          4) ให้ส่วนราชการฯ รายงานผลสัมฤทธ์ิและการใช้จ่ายงบประมาณ    

          5) ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ติดตามผลการดําเนินงาน   

          6) ให้เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 

 

การเบิกจ่ายรวม  ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4 

ภาพรวม ประมาณร้อยละ 96.00 30.29 22.00 22.00          21.71          

รายจ่ายประจ า ประมาณร้อยละ 98.36 33.00 22.00 22.00          21.36          

รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ 88.00 21.11 22.00 22.00          22.89          

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ



งานจังหวัด กลุ่มจังหวัด/ พม.จ./ เครือข่าย/ สสว. 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนระดับต่างๆ 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

Function /Agenda / 
Area 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/สป.พม. 
20 ปี / 5ปี  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

อาทิ แผนปฏิรูป/แผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/

การศึกษา/สาธารณสุข/
วัฒนธรรม/คุ้มครองเด็ก/

ผู้สูงอาย/ุ 
ที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการกระทรวง/
กรม/หน่วยงาน 
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การขับเคลื่อน พม. ในปี 2562 
36 

1. การด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ก าหนดไว้ตามแนวทาง 
    เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 

2. การด าเนินงานตาม Flagships พม. ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะเรื่อง “การสร้างดัชนีคุณภาพชีวิตของสังคมไทยใน
สังคมคุณภาพ” ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชากร (Big Data) 

3. การเตรียมจัดท าแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บท ฯลฯ งานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

4. การศึกษาระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ออกมาใหม่ 
เช่น พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 


