
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุง

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงบประมาณ

16 สิงหาคม 2560



แผนแมบทระยะ 20 ป

กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ระยะ 20 ป (2560 – 2579)

หลักการยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. งบกลาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

เปาหมาย                  

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs)

นโยบาย

รัฐบาล

นโยบาย                  

ความมั่นคงแหงชาติ

นโยบาย                

ประเทศไทย 4.0

ประมาณการรายรับรายจายลวงหนาระยะยาว 20 ป (LTEF)

ประมาณการรายรับรายจายลวงหนาระยะยาว 5 ป (MTEF)

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. Function 4. Agenda 5. Area2. บุคลากรภาครัฐ
6. บริหารจัดการ

หนี้ภาครัฐ

6 ภาค  

- เหนือ 

- ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- กลาง   

- ตะวันออก 

- ใต      

- ใตชายแดน

ภาค เหนือ
ตะวันออก

เฉียงเหนือ
กลาง ตะวันออก ใต้ ใต้ชายแดน

Area

Agenda

Function

บูรณาการ 3 มติ
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ยุทธศาสตรท่ี 1
ดานความ

ม่ันคง

ยุทธศาสตรท่ี 2
ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 3
ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรท่ี 4
ดานการ

สรางโอกาส

ความเสมอภาค

และเทาเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 6
ดานการปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12

(2560 – 2564)

ยุทธศาสตร

การจัดสรร

งบประมาณ

รายจายประจํา

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรท่ี 1
ดานความ

ม่ันคง

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 3
ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ดานการแกไข

ปญหาความยากจน 

ลดความเหล่ือมลํ้า 

และสรางการ

เติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการจัดการน้ํา

และสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 6
ดานการปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ

รายการคาดําเนินการภาครัฐ (คาใชจายบุคลากรภาครัฐ รายจายเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ )

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การเสริมสราง

ความมั่นคง

แหงชาติฯ

ยุทธศาสตรท่ี 1
พัฒนาศักยภาพ      

ทุนมนุษย (แรงงาน)

ยุทธศาสตรท่ี 1
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย

ยุทธศาสตรท่ี 1
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

(ประกันสุขภาพ/ผูสงูอายุ/

สถาบันทางสังคม)

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเขมแขง็

ทางเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตรท่ี 7
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
(คมนาคม/Logistics

/มั่นคงพลังงาน

ยุทธศาสตรท่ี 8
การพัฒนาวิทยฯ/                 

เทคโน/วิจัย/นวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 9
พัฒนาภาค เมือง 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 10
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2
สรางความเปนธรรม                    

ลดความเหลื่อมล้ํา                                                 

ในสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 7 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(พลังงานเปนมิตรกับ สวล.)

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ปองกันทุจริตฯ

ยุทธศาสตรท่ี 9 
พัฒนาภาค 

เมือง พ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 

(จังหวัด/อปท.)

ยุทธศาสตรท่ี 9
พัฒนาภาค   เมือง 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 9
พัฒนาภาค เมือง

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 9
พัฒนาภาค เมือง 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
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หลักการสําคญัของการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นําแนวทางการพัฒนาที่สําคัญของรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป   

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร มากําหนดเปนกรอบโครงสรางยุทธศาสตรการจัดสรรฯ

กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรการจัดสรรฯ ใหถูกตอง ชัดเจน 

สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน

นํายุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

มากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรฯ และกําหนดนโยบายการจัดสรรฯ 

ที่มีการกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมไวชัดเจน

กําหนดยุทธศาสตรชี้นําเพ่ือเปนทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาในแตละพ้ืนที่ระดับภาค 

เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแตละภาค/พ้ืนที่ 

อยางเหมาะสม

4



1.1  เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
1.1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก

1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง

1.3 รักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบรอยภายใน/มัน่คงชายแดน
และทางทะเล
1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยภายใน
1.3.2 แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

ภาคใตชายแดน
1.3.3 จัดการปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย
1.3.4 ปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

1. ดานความมั่นคง

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 พัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน 

2.1.1 บริหารจัดการดานการเงินการคลัง
2.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ มูลคาเพ่ิมภาคการผลิต

บริการ การคา การลงทุน
2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ

2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.2.2 สรางรายไดจากการทองเที่ยวและบรกิาร
2.2.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

2.3 พัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และSMEs สูสากล
2.3.1 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.3.2 พัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

5. ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมฯ

7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
7.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐ          7.2 รายจายเพ่ือรองรบักรณีฉกุเฉินหรือจาํเปน
7.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครฐั      

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและเสริมสรางการเติบโตจากภายใน

 สีน้ําเงิน : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร    สีน้ําตาล : แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
 สีเขียว : แผนงานยุทธศาสตร 

รวมท้ังสิ้น 58 แผนงาน : 25 แผนงานยุทธศาสตร  18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

6 แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี  6 แผนงานพ้ืนฐาน และ 3 แผนงานรายการคาดําเนินการภาครัฐ

1.4 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความรวมมือระหวางประเทศ
1.4.1 สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานความมัน่คง

1.5 เสริมสรางศักยภาพการปองกนัประเทศ
1.5.1 เสริมสรางศักยภาพการปองกนัประเทศ 

1.6 พัฒนาระบบการเตรยีมพรอมแหงชาติ จัดการภัยพิบัติ
1.6.1 พัฒนาระบบการเตรยีมพรอมแหงชาต ิจัดการภัยพิบัติ

1.7 ปรับกระบวนการทํางานจากแนวดิง่สูแนวระนาบ
1.7.1 ปรับกระบวนการทํางานจากแนวดิง่สูแนวระนาบ

1.8 ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ

2.4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เมืองศูนยกลางความเจริญ
2.4.1 พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ

ภาคเหนือ         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง         ภาคตะวันออก      ภาคใตชายแดน

2.4.2 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ภาคตะวันออก

2.5 ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ขนสง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
2.5.1 พัฒนาดานคมนาคม ระบบโลจิสติกส
2.5.2 พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.5.4 พัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม 
2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเปนหุนสวนการพัฒนา

กับนานาประเทศ
2.6.1 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

2.7 พัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาคดานสรางความสามารถ
ในการแขงขนัฯ

ภาคเหนือ        ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ภาคกลาง        ภาคตะวันออก
ภาคใต            ภาคใตชายแดน

2.8 ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ

3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ
3.1.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต 

3.2 ยกระดับการศึกษา การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม ทั่วถึง
3.2.1 ยกระดับการศึกษา การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม ทั่วถึง

3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
3.3.1 สงเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

3.4 สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.4.1 สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะทีด่ี

3.5 สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
3.5.1 สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย

3.6 พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคดานพัฒนา เสริมสราง
ศักยภาพคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ภาคตะวันออก
3.7 ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ

4.1 สรางความมั่นคง ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม

4.1.1 สรางความมั่นคง ลดความเหล่ือมลํ้าฯ
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

4.2.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.3 สรางสภาพแวดลอม นวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวติ

ในสังคมสูงวัย
4.3.1 สรางความเสมอภาคเพ่ือรองรบัสังคมผูสูงอายุ

4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง 
วัฒนธรรม ความเขมแข็งของชุมชน
4.4.1 สรางความเขมแขง็ของสถาบันทางสังคม 

ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.1.1 จัดระบบอนุรกัษ ฟนฟู ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

5.2 บริหารจัดการน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

5.3 พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับ สวล.
5.3.1 พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมติรกบั สวล.

5.4 พัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชงินิเวศ เมืองที่เปนมิตรกับ สวล.
5.4.1 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ จัดการมลพิษ/สวล.

5.5 รวมลดปญหาโลกรอน ปรับตัวใหพรอมรบัการเปล่ียนแปลงอากาศ
5.5.1 จัดการผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

5.6 ใชเครื่องมือเศรษฐศาสตร นโยบายการคลัง
เพ่ือส่ิงแวดลอม
5.6.1 ใชเครื่องมือเศรษฐศาสตร นโยบาย

การคลังเพ่ือ สวล.
5.7 พัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาคดานการจดัการน้ําฯ

ภาคเหนือ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง           ภาคตะวันออก
ภาคใต               ภาคใตชายแดน

5.8 ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดนิ

6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.2.1 สงเสริมการกระจายอํานาจให อปท. 
6.2.2 สงเสริมการพัฒนาจงัหวัดแบบบูรณาการ

6.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3.1 จัดการกําลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

6.4 ตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ
6.4.1 ตอตานการทุจรติและประพฤตมิิชอบ

6.5  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบใหทันสมัย 
เปนธรรม เปนสากล
6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม

6.6 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
6.6.1 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

6.7 ปรับปรุงการบรหิารจดัการรายได รายจายภาครฐั
6.7.1 บริหารจัดการรายได รายจายภาครัฐ

6.8 ภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรฯ

4.5 พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไก
ในการสนับสนุนการพัฒนา
4.5.1 พัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไก

ในการสนับสนุนการพัฒนา

4.6 พัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาคดานการลดความเหล่ือมลํ้าฯ
ภาคเหนือ           ภาคตะวันออก

4.7 ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ
1

2

3
5

6

4

4

4

4
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การบูรณาการ 3 มิติ

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง ตะวันออก ใต
ใต

ชายแดน

Agenda

Area

Function

กลไกการพัฒนาภาคเพ่ือบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

• ทองเที่ยว/บริการที่มมีาตรฐาน 
ผลิตภัณฑสรางสรรคมูลคาเพิ่มสูง

• เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
• พัฒนานวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ฐานการผลิตยางพารา และปาลมน้ํามัน
• เมืองนาอยูสําหรับคนทกุกลุมในสังคม
• สามเหล่ียม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง 
อุตสาหกรรมแหงอนาคต

• ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง 
ปศุสัตว เพื่อสงออก

• ศูนยธุรกิจการบิน โลจิสติกสอาเซียน

• ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาลม
น้ํามันครบวงจร ศูนยกลางไบโอดีเซล

• ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราครบวงจร

• แหลงอาหารทะเลมาตรฐานสากล
• ฐานผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง

• ฐานการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย

• ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
พลังงานทดแทนของประเทศ 

• แหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี
ยุคกอนประวัติศาสตร  

อารยธรรมขอม 
วัฒนธรรมประเพณี 
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 
และแหลงทองเที่ยว

เชิงกีฬา ระดับนานาชาติ

“หลุดพนจากความยากจน
สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง”

“ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง”

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก 

“พ้ืนท่ีเศรษฐกิจช้ันนํา
ของเอเชีย”

ภาคใตอาวไทย-อันดามัน

“ฐานการสรางรายไดท่ี
หลากหลาย”

ภาคใตชายแดน

“พัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือความม่ันคง”

• ศูนยอุตสาหกรรมสี
เขียวชั้นนํา ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

• ศูนยรวมการทองเที่ยว
ของเอเชียที่มีชือ่เสียง 
และเปนที่รูจักในระดับ
นานาชาติ

ภาคกลาง

“ฐานเศรษฐกิจช้ันนํา”

งบประมาณป 2562

แหลงเงินอ่ืน

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณป 62

เปาหมายการพัฒนาภาค

ตามแผนฯ 12

1. ความมั่นคง
2. การสราง

ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน

4. การแกไขปญหาความ
ยากจนลดความ
เหลื่อมล้ําและสราง
การเติบโตจากภายใน 

5. การจัดการน้ําและ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

Area

Agenda

Function
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26 ธันวาคม 2560

ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ 

วงเงิน โครงสรางงบประมาณ

11 – 27 เม.ย. 61

สํานักงบประมาณรับฟงความคิดเห็น

การจัดทําราง พรบ. งบประมาณฯ

8 พ.ค. 61 ครม.เห็นชอบ

ขอเสนอราง พรบ.งบประมาณฯ

28 พ.ค. 2561

ครม.ใหความเห็นชอบรางพรบ.

งบประมาณฯ สงฝายนิติบัญญัติฯ

7 มิถุนายน 2561

ฝายนิติบัญญัติพิจารณาในวาระที่ 1

30 สิงหาคม 2561

ฝายนิติบัญญัติพิจารณา

ในวาระที่ 2-3 

สิงหาคม 2560

- พ้ืนที่ (Area) : ภาค จังหวัด และทองถิ่น จัดทําแผนฯ

- กระทรวง/หนวยงาน (Function) : จัดทําแผนฯ

รวมกับพ้ืนที่ โดยวิเคราะหศักยภาพและความตองการ

ของพ้ืนท่ี (Bottom-Up)

ข้ันทบทวน+วางแผนงบประมาณ ข้ันจัดทํางบประมาณ ข้ันอนุมัติงบประมาณ

1

2

3

6

10

11

12

7 กันยายน 2561

สลค. นําราง พรบ.ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

13

31 ตุลาคม 2560

นายกรัฐมนตรรีับทราบ

ขอเสนองบประมาณป 2562

เบ้ืองตน (Pre-Ceiling) 

9

1 - 29 ก.ย. 60
- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค 
- กนจ. : เห็นชอบแผนของจงัหวัด
- ผูบริหารทองถิ่น : เห็นชอบแผนของทองถิ่น 
- คณะกรรมการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เห็นชอบ ขอบเขต เปาหมาย 

แนวทางการดําเนนิงาน แผนงานบูรณาการ
- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการของหนวยงาน

2. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 มิ.ย. 60      ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทําและปฏิทินงบประมาณป 2562

4

5

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบ

รายละเอียดงบประมาณ

8

7
1 กุมภาพันธ 2561

กระทรวง/หนวยงาน ภาค จังหวัด และทองถิ่น

จัดสงคําขอใหสํานักงบประมาณ

ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

เดิม 26 - 28 ก.ค. 60 เปลี่ยนเปน 16 ส.ค. 60   - นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณป 2562

เดิม 25 ก.ค. 60     เปลี่ยนเปน  1 ส.ค. 60   - ครม. เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณป 2562

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนฯ 12 แผนพัฒนาภาค (Top-down)
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