ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุง
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงบประมาณ
16 สิงหาคม 2560

หลักการยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ระยะ 20 ป (2560 – 2579)

แผนแมบทระยะ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

เปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

นโยบาย
ประเทศไทย 4.0

นโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

ประมาณการรายรับรายจายลวงหนาระยะยาว 20 ป (LTEF)
ประมาณการรายรับรายจายลวงหนาระยะยาว 5 ป (MTEF)
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. งบกลาง

2. บุคลากรภาครัฐ

3. Function

4. Agenda

5. Area

6. บริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ

บูรณาการ 3 มติ
ภาค

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ใต้

ใต้ชายแดน

Area

6 ภาค
- เหนือ
- ตะวันออกเฉียงเหนือ
- กลาง
- ตะวันออก
- ใต
- ใตชายแดน

Agenda

Function
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
(2560 – 2564)

ยุทธศาสตรที่ 1

ดานความ
มั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติฯ

ยุทธศาสตรที่ 2

ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย (แรงงาน)

การพัฒนาวิทยฯ/
เทคโน/วิจัย/นวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พื้นที่เศรษฐกิจ

สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
(คมนาคม/Logistics
/มั่นคงพลังงาน

ยุทธศาสตร
การจัดสรร
งบประมาณ
รายจายประจํา
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่ 1

ดานความ
มั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 8

ยุทธศาสตรที่ 10

ยุทธศาสตรที่ 3

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พื้นที่เศรษฐกิจ

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2

ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 4

ดานการ
สรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ 5

ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 4
การเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ปองกันทุจริตฯ

ยุทธศาสตรที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค
เมือง พื้นที่
เศรษฐกิจ
(จังหวัด/อปท.)

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(ประกันสุขภาพ/ผูสงู อายุ/
สถาบันทางสังคม)

ยุทธศาสตรที่ 2

สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(พลังงานเปนมิตรกับ สวล.)

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 9
พัฒนาภาค เมือง
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

ดานการแกไข
ปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการ
เติบโตจากภายใน

ดานการจัดการน้ํา
และสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 6

ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

รายการคาดําเนินการภาครัฐ (คาใชจายบุคลากรภาครัฐ รายจายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ )
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หลักการสําคัญของการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
นําแนวทางการพัฒนาที่สําคัญของรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร มากําหนดเปนกรอบโครงสรางยุทธศาสตรการจัดสรรฯ
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรการจัดสรรฯ ใหถูกตอง ชัดเจน
สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นํายุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรฯ และกําหนดนโยบายการจัดสรรฯ
ที่มีการกําหนดพื้นที่ดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมไวชัดเจน
กําหนดยุทธศาสตรชี้นําเพื่อเปนทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาในแตละพื้นที่ระดับภาค
เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแตละภาค/พื้นที่
อยางเหมาะสม
4

ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ย ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
1. ดานความมั่นคง

1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
1.1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
1.3 รักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบรอยภายใน/มัน่ คงชายแดน
และทางทะเล
1 1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยภายใน
1.3.2 แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ภาคใตชายแดน
1.3.3 จัดการปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย
1.3.4 ปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

1.4 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความรวมมือระหวางประเทศ
1.4.1 สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานความมัน่ คง
1.5 เสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
1.5.1 เสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
1.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ จัดการภัยพิบัติ
1.6.1 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ จัดการภัยพิบัติ
1.7 ปรับกระบวนการทํางานจากแนวดิง่ สูแนวระนาบ
1.7.1 ปรับกระบวนการทํางานจากแนวดิง่ สูแนวระนาบ
1.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

2.1 พัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน
2.5 ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ขนสง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
2.1.1 บริหารจัดการดานการเงินการคลัง
2.5.1 พัฒนาดานคมนาคม ระบบโลจิสติกส
2.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ มูลคาเพิ่มภาคการผลิต
2.5.2 พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
บริการ การคา การลงทุน
2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
2.5.4 พัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
และนวัตกรรม
2.2.2 สรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเปนหุนสวนการพัฒนา
2.2.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
กับนานาประเทศ
2.3 พัฒนาผูป ระกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และSMEs สูสากล
2.6.1 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
4 2.7 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคดานสรางความสามารถ
2.3.1 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
2.3.2 พัฒนาผูประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
ในการแขงขันฯ
2.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชายแดน เมืองศูนยกลางความเจริญ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
2 2.4.1 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต
ภาคใตชายแดน
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใตชายแดน
3 2.4.2 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ภาคตะวันออก

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

4. ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและเสริมสรางการเติบโตจากภายใน

4.1 สรางความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไก
และสังคม
ในการสนับสนุนการพัฒนา
4.1.1 สรางความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ําฯ
4.5.1 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไก
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
ในการสนับสนุนการพัฒนา
4.2.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4
4.3 สรางสภาพแวดลอม นวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวติ 4.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคดานการลดความเหลื่อมล้ําฯ
ในสังคมสูงวัย
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
4.3.1 สรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 4.7 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ
4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม ความเขมแข็งของชุมชน
4.4.1 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

5. ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมฯ
5.6 ใชเครื่องมือเศรษฐศาสตร นโยบายการคลัง
5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสิ่งแวดลอม
5.1.1 จัดระบบอนุรกั ษ ฟนฟู ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
5.6.1 ใชเครื่องมือเศรษฐศาสตร นโยบาย
5.2 บริหารจัดการน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
การคลังเพื่อ สวล.
5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
4
5.7 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคดานการจัดการน้ําฯ
5.3 พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับ สวล.
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.3.1 พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับ สวล.
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เปนมิตรกับ สวล.
ภาคใต
ภาคใตชายแดน
5.4.1 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการมลพิษ/สวล.
5.5 รวมลดปญหาโลกรอน ปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอากาศ 5.8 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ
5.5.1 จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.2.1 สงเสริมการกระจายอํานาจให อปท. 5
6.2.2 สงเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 6
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3.1 จัดการกําลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 ตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
6.4.1 ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.5 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบใหทันสมัย
เปนธรรม เปนสากล
6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม
6.6 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
6.6.1 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได รายจายภาครัฐ
6.7.1 บริหารจัดการรายได รายจายภาครัฐ
6.8 ภารกิจพื้นฐานเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตรฯ

3.5 สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ
3.1.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4 3.5.1 สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
3.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคดานพัฒนา เสริมสราง
3.2 ยกระดับการศึกษา การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม ทั่วถึง
3.2.1 ยกระดับการศึกษา การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม ทั่วถึง ศักยภาพคน
7. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
7.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
7.2 รายจายเพื่อรองรับกรณีฉกุ เฉินหรือจําเปน
3.7 ภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรฯ
3.3.1 สงเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
7.3
การบริ
ห
ารจั
ด
การหนี
ภ
้
าครั
ฐ
3.4 สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.4.1 สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น 58 แผนงาน : 25 แผนงานยุทธศาสตร 18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
 สีน้ําเงิน : แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  สีน้ําตาล : แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
6 แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 6 แผนงานพื้นฐาน และ 3 แผนงานรายการคาดําเนินการภาครัฐ
 สีเขียว : แผนงานยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณป 62

กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ
เปาหมายการพัฒนาภาค
การบูรณาการ 3 มิติ
ตามแผนฯ 12
เหนือ ตะวันออก กลาง ตะวันออก
เฉียงเหนือ

1. ความมั่นคง
2. การสราง
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาและ
Area
เสริมสรางศักยภาพ
คน
4. การแกไขปญหาความ
ยากจนลดความ
เหลื่อมล้ําและสราง
การเติบโตจากภายใน
Agenda
5. การจัดการน้ําและ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบริหาร
จัดการภาครัฐ
Function

ใต

ภาคเหนือ
ใต
ชายแดน “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง”
• ทองเที่ยว/บริการที่มมี าตรฐาน
ผลิตภัณฑสรางสรรคมูลคาเพิ่มสูง
• เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
• พัฒนานวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุ

Area
Agenda
Function
งบประมาณป 2562
แหลงเงินอื่น

ภาคกลาง
“ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา”
• ศูนยอุตสาหกรรมสี
เขียวชั้นนํา ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
• ศูนยรวมการทองเที่ยว
ของเอเชียที่มีชอื่ เสียง
และเปนที่รูจักในระดับ
นานาชาติ

ภาคใตอาวไทย-อันดามัน
“ฐานการสรางรายไดที่
หลากหลาย”

• ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาลม
น้ํามันครบวงจร ศูนยกลางไบโอดีเซล
• ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราครบวงจร
• แหลงอาหารทะเลมาตรฐานสากล
• ฐานผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“หลุดพนจากความยากจน
สูเปาหมายการพึ่งตนเอง”

• ฐานการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย
• ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
พลังงานทดแทนของประเทศ
• แหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี
ยุคกอนประวัติศาสตร
อารยธรรมขอม
วัฒนธรรมประเพณี
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
และแหลงทองเที่ยว
เชิงกีฬา ระดับนานาชาติ

ภาคตะวันออก
“พื้นที่เศรษฐกิจชั้นนํา
ของเอเชีย”
• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
• ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง
ปศุสัตว เพื่อสงออก
• ศูนยธุรกิจการบิน โลจิสติกสอาเซียน

ภาคใตชายแดน
“พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อความมั่นคง”
• ฐานการผลิตยางพารา และปาลมน้ํามัน
• เมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม
• สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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2. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1

13 มิ.ย. 60

ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทําและปฏิทินงบประมาณป 2562

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)

2

มิ.ย.

ก.ค.

4

ส.ค.

3

สิงหาคม 2560
- พื้นที่ (Area) : ภาค จังหวัด และทองถิ่น จัดทําแผนฯ
- กระทรวง/หนวยงาน (Function) : จัดทําแผนฯ
รวมกับพื้นที่ โดยวิเคราะหศักยภาพและความตองการ
ของพื้นที่ (Bottom-Up)

1 - 29 ก.ย. 60
- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค
- กนจ. : เห็นชอบแผนของจังหวัด
- ผูบริหารทองถิ่น : เห็นชอบแผนของทองถิ่น
- คณะกรรมการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เห็นชอบ ขอบเขต เปาหมาย
แนวทางการดําเนินงาน แผนงานบูรณาการ
- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการของหนวยงาน

ก.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณ

8
มี.ค.

เม.ย.

9

6

7

26 ธันวาคม 2560
ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ
วงเงิน โครงสรางงบประมาณ

7 กันยายน 2561
สลค. นําราง พรบ.ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

13
7 มิถุนายน 2561
ฝายนิติบัญญัติพิจารณาในวาระที่ 1

11

5

31 ตุลาคม 2560
นายกรัฐมนตรีรับทราบ
ขอเสนองบประมาณป 2562
เบื้องตน (Pre-Ceiling)

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ
ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

ต.ค.

10

8 พ.ค. 61 ครม.เห็นชอบ
ขอเสนอราง พรบ.งบประมาณฯ
28 พ.ค. 2561
ครม.ใหความเห็นชอบรางพรบ.
งบประมาณฯ สงฝายนิติบัญญัติฯ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

11 – 27 เม.ย. 61
สํานักงบประมาณรับฟงความคิดเห็น
การจัดทําราง พรบ. งบประมาณฯ

ส.ค. ก.ย.
12

30 สิงหาคม 2561
ฝายนิติบัญญัติพิจารณา
ในวาระที่ 2-3

1 กุมภาพันธ 2561
กระทรวง/หนวยงาน ภาค จังหวัด และทองถิ่น
จัดสงคําขอใหสํานักงบประมาณ

ขั้นจัดทํางบประมาณ

ขั้นอนุมัติงบประมาณ
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