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การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ดังนี้

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1. ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) แผนแม่บทเฉพาะกิจ 64-65
(4) แผนการปฏิรูปประเทศ (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (6) แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
(7) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (9) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึง ความจ าเป็น/ภารกิจ/ความต้องการ

ในพื้นที่ และแผนพัฒนาพ้ืนที่

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ด าเนินการให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ 2560 / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 /
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน

2. ให้ความส าคัญกับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น / การเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ / การจัดบริการสาธารณะ
/ การลดความเหลื่อมล้ า / การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ / ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ
- ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน - การชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความส าคัญต่ าหรือหมดความจ าเป็น 
- การน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และ ปี 2564 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
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คกก. จัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ

22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

ครม. ให้ความเห็นชอบ
การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการฯ 
และมอบหมายผู้มีอ านาจ
ก ากับแผนงานบูรณาการ ปี 2565

22 ธ.ค. 635

ครม. ให้ความเห็นชอบ 

การจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

พ.ย. 63

1 ธ.ค. 63

4

ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดค าขอฯ

7

15 ม.ค. 64 ส่งรายละเอียดค าขอฯ

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
การพิจารณารายละเอียด งปม. 
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16 มี.ค. 64
ครม. ให้ความเห็นชอบ

พร้อมแนวทางการปรับปรุงฯ 

12 ต.ค. 63
ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท า งปม. 
และปฏิทินงบประมาณปี 2565

1

7 ก.ย. 64
สลค. น าร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

เพ่ือประกาศใช้

15

23 - 24 ส.ค. 64
ส.ว. พิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

14

11 – 13ส.ค. 64
ส.ส. พิจารณา
วาระที่ 2 - 3

13

26 – 27 พ.ค. 64
ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 1

12

มิ.ย. – ส.ค. 64
คณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ

10 พ.ค. 64

20 เม.ย. - 5 พ.ค. 64
สงป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ 
และเอกสารประกอบ

11

ครม. ให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
ส่งสภาผู้แทนราษฎร

20 เม.ย. 64

24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64
การรับฟังความคิดเห็น

10

ครม. รับทราบผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบ 
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

ต.ค. – ธ.ค. 63 3
ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ อปท. 
จัดท างบประมาณ มิติพื้นที่ (Area) 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4

1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 642
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล 
และจัดท ารายงาน 
- จัดท ารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น งปม. 
ปี 2565 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

- รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. ขึ้นไป
ให้น าเสนอ ครม. ก่อนเสนอ สงป. 

- หน่วยรับงบประมาณ 
รับฟังความคิดเห็นการจัดท าค าขอ งปม.

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. – ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

7 – 25 ธ.ค. 636
- การท าแผนการคลังระยะปานกลาง
- การพิจารณาประมาณการรายได้  ก าหนดนโยบาย วงเงิน 

และโครงสร้างงบประมาณ ปี 2565
ครม. ให้ความเห็นชอบ (5 ม.ค. 64)

- นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายฯ

การจัดท านโยบาย งปม. ปี 2565 

ครม. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียด งปม. และมอบ สงป. รับฟังความคิดเห็น

17 – 19 ม.ีค. 64
การพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม. 
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23 มี.ค. 64



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การทบทวนและการวางแผนงบประมาณ

12 ต.ค. 63
1. ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ ปี 2565

1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 64
2. การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดท ารายงาน

- เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับฯ MTEF ปรับปรุงข้อมูลประมาณการรายรับและรายงานผลการใช้จ่ายฯ 
ปี 2563 รวมถึงจัดท ารายละเอียดงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- หน่วยรับงบประมาณเสนอรายการขอก่อหนี้ผูกพันฯ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. 
ขึ้นไป เสนอต่อ ครม. พิจารณาอนุมัติก่อนส่งค าของบประมาณ ปี 2565

- หน่วยรับงบประมาณด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. – ธ.ค.  63
3. ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดท างบประมาณมิติพื้นที่

1 – 30 พ.ย. 63
4. การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

และ เสนอ ครม. เห็นชอบ วันท่ี 1 ธ.ค. 63
22 ธ.ค. 63

5. ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
และมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ปี 2565
และคณะกรรมการจัดท างบประมาณบูรณาการฯ ปี 2565 พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ วันท่ี 22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

7 – 25 ธ.ค. 63
6. คกก. นโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

และนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณ ปี 2565 
และ เสนอ ครม. เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2565 วันที่ 5 ม.ค. 64

การจัดท างบประมาณ
ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

7. หน่วยรับงบประมาณ จัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณ ปี 2565
และส่ง สงป. วันที่ 15 ม.ค. 64

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
8. สงป. พิจารณารายละเอียด งปม. และ

เสนอ ครม. เห็นชอบ พร้อมแนวทาง
การปรับปรุงฯ งบประมาณ 
วันที่ 16 มี.ค. 64

17 – 19 มี.ค. 64
9. สงป.พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม.

เสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 23 มี.ค. 64
และมอบให้ สงป. รับฟังความคิดเห็นฯ 

24 มี.ค. - 7 เม.ย. 64
10. สงป. รับฟังความคิดเหน็ฯ

เสนอ ครม. วันที่ 20 เม.ย. 64 รับทราบผล
การรับฟังความคิดเห็นฯ และเห็นชอบ
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บงบประมาณ ปี 2565

20 เม.ย.  - 5 พ.ค. 64 
11. สงป. พิมพ์ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 

ปี 2565 และเอกสารประกอบ 
เสนอ ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ ปี 2565 วันที่ 10 พ.ค. 64

การอนุมัติงบประมาณ
26 - 27 พ.ค. 64

12. สส. พิจารณา 
วาระที่ 1

11 – 13 ส.ค. 64
13. สส. พิจารณา 

วาระที่ 2 - 3

23 - 24 ส.ค. 64
14. สว. พิจารณา

ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ ปี 2565

7 ก.ย. 64
15. สลค. น าร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณ ปี 2565
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อประกาศใช้
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การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่มาของแผนงานบูรณาการ

ความ
ซ้ าซ้อน สิ้นเปลือง

ไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่เกิด

ประสิทธิผล

การจดัท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องแก้ไขปัญหา



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
1) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (แผนงานใหม่)

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  23  ประเด็น

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)

เห็นสมควรก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  จ านวน  14  แผนงานบูรณาการ
แผนงานบรูณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
3) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
4) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
6) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 3



วตัถปุระสงค์

• เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีการด าเนินงานหลายหน่วยงาน มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการจัดท าแผนแม่บทระยะ
ปานกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน

• เพ่ือให้มีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์การก าหนดแผนงานบูรณาการ

01 เป็นการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาประเทศ
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาต/ิแผนแม่บท แผนพัฒนาฉบับที ่12 
แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
Thailand 4.0 นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความ
มั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ต้องขับเคลื่อนให้เกดิผลสมัฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม มีความส าคัญระดับวาระแห่งชาติ

02 เป็นการด าเนินการรองรับนโยบาย/เรือ่งที่รัฐบาล
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและบรหิารจดัการในภาพรวม
ของทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญสูง

03 มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป 
ซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกนั

หลักเกณฑ์การก าหนดแผนงานบูรณาการ

มาตรา 16 งบฯ บูรณาการ ได้แก่ งบฯ ที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงาน
บูรณาการท่ี ครม. อนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณ
ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบ

มาตรา 32 เมื่อ ครม. อนุมัตแิผนงานบูรณาการแล้ว 
การจัดท า งปม.ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผอ.สงป.ก าหนด

มาตรา 31 ให้มีการจัดท าแผนฯ บูรณาการ ประกอบด้วย 
เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งปม.ที่ใช้ด าเนินการ
ระยะเวลา สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ประหยัด ลดความซ้ าซ้อน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ผอ.สงป. ก าหนด และ ครม.เห็นชอบ

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(มติ ครม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)
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เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศภายใต้
• ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ • แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 • แผนการปฏิรูปประเทศ 
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน • Thailand 4.0 • แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
• นโยบายรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนใหเ้กิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม มีความส าคัญระดับวาระแห่งชาติ

1

เป็นการด าเนินการรองรับนโยบาย/เรื่องทีร่ัฐบาลจ าเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการ
ในภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญสูง2

มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน3

หลักเกณฑ์การก าหนดแผนงานบูรณาการ
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1

2

3

4

5

- เป้าหมายร่วม - วัตถุประสงค์ - งบประมาณ - ระยะเวลาการด าเนินการ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ได้ - ภารกิจของเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

3 - 5 ปี หรือระยะเวลาที่รัฐบาลต้องการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

1) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาการด าเนินงานของแผนงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดรายปี
2) ภายใต้เป้าหมายต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต ่2 หน่วยขึ้นไป ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ต้องก าหนดเจ้าภาพเป้าหมาย 

จัดท าแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกันในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า
3) ต้องก าหนดตวัชี้วัดร่วม (Joint KPIs) กรณีตัวชี้วัดอ้างอิงกับตัวชี้วัดสากล ต้องก าหนดการด าเนินงานและตัวชี้วัดให้สอดคลอ้งกับตัวชี้วัดสากล

ต้องเป็นงบประมาณที่น าส่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยไม่น าค่าใช้จ่ายที่เป็นงานประจ าและ/หรือภารกิจพ้ืนฐาน 
และต้องแสดงให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี 
และจัดท ารายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงานบูรณาการ

ต้องมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ

การก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัด 

งบประมาณรายจ่าย

เจ้าภาพหลักต้อง
ร่วมกับเจ้าภาพ

ในแต่ละเป้าหมาย

วิธีการจัดท าแผนงานบูรณาการ 
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ประธานคณะกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าภาพ
หรือรองนายกรัฐมนตรีทีค่ณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

องคป์ระกอบ หน้าท่ีและอ านาจ

รองประธานคณะกรรมการ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

กรรมการ กรรมการและเลขานุการร่วม

1. ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจ้าภาพ
และหัวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้อ านวยการ สงป.
3. เลขาธิการ สศช.
4. เลขาธิการ กพร.
5. เลขาธิการ สมช.

1. หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพ
2. ผู้แทน สงป.
3. ผู้แทน สศช.
4. ผู้แทน กพร. 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตภารกิจ  เป้าหมายร่วม แนวทางการ

ด าเนินงาน  ตัวชี้วัด  หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย  

และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม  ครบถ้วน  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว  

เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  และประชาชนเป็นส าคัญ

(2) ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้จัดท าโครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณ

รายจ่ายที่จะต้องใช้ในการด าเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

(3) พิจารณาโครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2564 ของแผนงานบูรณาการที่ได้รับมอบหมาย

(4) จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

และแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบ

ระยะเวลาของการด าเนินการ  พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ส่งส านักงบประมาณ 13



ประธานคณะกรรมการ
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 318/2563 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ
คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบ แผนงานบรูณาการรฐับาลดิจิทลั

รองประธานคณะกรรมการ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรรมการ กรรมการและเลขานุการร่วม

1. ปลัดประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
2. ปลัดกระทรวง อว.
3. ปลัดกระทรวง ดส. 
4. ผู้อ านวยการ สงป.

1. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
2. เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
3. ผู้แทน สงป.
4. ผู้แทน สศช.
5. ผู้แทน กพร. 
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5. เลขาธิการ สศช.
6. เลขาธิการ กพร.
7. เลขาธิการ สมช.



เป้าหมายที่ 1 .....................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ................................................................................................................................

แนวทางที่ 1.1.1 : ………………………………………………
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.

แนวทางที่ 1.1.2 : ………………………………………….
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตัวชี้วัด

แนวทาง/ ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
โครงการ 

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ :
.......................................................................................
......................

แผนภาพความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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