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คาถาม
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งบปี 60 จะต้องเป็นงบภาพรวม (100%) ทั้งหน่วยงานใช่หรือไม่ หรือเฉพาะโครงการสาคัญ
ใช่ จะต้องเป็นงบประมาณทัง้ หมดตามวงเงินทีป่ รากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... และรวมแหล่งเงินอื่น (ถ้ามี) ดังนั้น ในการกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี จึงได้กาหนดให้มีการกรอกข้อมูลทั้งในระดับผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คาถาม

โครงการเดียว สามารถระบุว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้
มากกว่าหนึ่งยุทธศาสตร์ได้หรือไม่
โดยหลักการแล้ว จุดมุ่งหมายของผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดท้ายของ 1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จะ
ตอบสนองเพียง 1 ยุทธศาสตร์ แต่หากหน่วยงานพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม นั้นๆ มีผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบทีส่ ่งผลต่อกลุม่ เป้าหมายอื่นได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจน ก็สามารถระบุในแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี ได้ โดยจะต้องสามารถ
แบ่งแยกวงเงินและเป้าหมายของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม นั้นๆ ว่าวงเงินและเป้าหมายเท่าใด
ที่ตอบสนองในแต่ละยุทธศาสตร์ (ของยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
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แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คือ แผนงานบูรณาการในปี 60 (25 บูรณาการ) และปี 61
(28 บูรณาการ) ใช่หรือไม่
แผนงานบูรณาการ ปี 60 กาหนดไว้ 25 แผนงาน สาหรับปี 61 มีการยุบรวมแผนงานบูรณา
การพัฒนาฝีมอื แรงงานไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เข้ากับแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ จึงคงเหลือแผนงานบูรณาการในปี 61 จานวน 27 บูรณาการ
แผนงานยุทธศาสตร์ คือ แผนงานยุทธศาสตร์ที่ไม่บรู ณาการ ใช่หรือไม่
ใช่ แผนงานยุทธศาสตร์เป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของหน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของ
รัฐบาล ที่มิใช่แผนงานบูรณาการ ยกตัวอย่างเช่น แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
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ตามแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี ช่องที่ 5 “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี” ระบุว่ามี (1) แผนงานพื้นฐาน (2) แผนงานยุทธศาสตร์ (3) แผนงานบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ และ(4) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ทั้ง 4 แผนงานดังกล่าว แตกต่างกันอย่างไร
ขอเรียนชี้แจงดังนี้
(1) แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน ซึ่งแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะระบุคาว่า
“แผนงานพื้นฐานด้าน ...” เช่น แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คงและการต่างประเทศ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นต้น
(2) แผนงานยุทธศาสตร์หมายถึง แผนงานตามนโยบายสาคัญ/เร่งด่วน ของแผนชาติหรือ
นโยบายรัฐบาล ซึ่งแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จะระบุคาว่า “แผนงานยุทธศาสตร์ ...”
(3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์หมายถึง แผนงานบูรณาการ ตามนโยบายสาคัญ/
เร่งด่วน ของแผนชาติหรือนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการดาเนินการมากกว่า 1 หน่วยงาน
ซึ่งแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จะระบุคาว่า “แผนงานบูรณาการ ...”เช่น แผนงานบูรณการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เป็นต้น
(4) แผนงานบูรณการเชิงพื้นที่ หมายถึง แผนงานบูรณาการเพือ่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามศักยภาพ จุดเน้นของกลุ่มจังหวัด (Flagship Project)
หากหน่วยงานใดพิจารณาแล้วเห็นว่า มีผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
เสนอขอตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ก็สามาถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ไว้ใน
แผนงานบูรณาเชิงพื้นที่ได้
ขอให้ขยายความการกรอกข้อมูลในช่อง “หลักการและเหตุผลของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ
(Operation Plan)”
หลักการและเหตุผลของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ (Operation Plan) ดังกล่าว เป็นข้อย่อยของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น ใน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้กาหนด
หลักการและเหตุผลของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ (Operation Plan) ไว้เป็น “ยุทธศาสตร์ 2.5
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา”เป็นต้น
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รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ขอรับงบประมาณแผ่นดินต้องกรอกรายละเอียดทัง้ หมดหรือไม่
ทุกหน่วยงาน จะต้องจัดทาแผนแม่บทระยะ 20 ปี เพื่อให้รัฐบาลใช้ประกอบการพิจารณาจัดทา
แนวทางของการพัฒนาประเทศได้ต่อไปให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยหน่วยงานที่มิได้รับ
จัดสรรงบประมาณ สามารถกาหนดแผนแม่บทระยะ 20 ปี โดยระบุค่าใช้จ่ายทีเ่ บิกจ่ายจาก
“แหล่งเงินอื่น” ได้
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คำตอบ

แผนงานทีส่ ่งไปแล้วสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น

คำถำม
คำตอบ

pre-ceiling ยังไม่เสร็จ จะส่ง 30 พฤศจิกายน 2559 ได้หรือไม่
กาหนดการส่งแผนแม่บทระยะ 20 ปี คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยเป็นการส่งแผน
แม่บทระยะ 20 ปี ในระดับกระทรวง และกาหนดการส่งคาขอ pre-ceiling ตามปฏิทิน
งบประมาณ คือวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยจะต้องแนบแผนแม่บทฯ ในระดับหน่วยงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของสานักงบประมาณต่อไปด้วย

คำถำม

เป็นไปได้หรือไม่สาหรับหน่วยงานองค์การมหาชนที่จะของบประมาณแผนแม่บทระยะ 20 ปี
หรือกรอบอื่นๆ ของรัฐบาลที่ไม่ตอ้ งเกี่ยวกับเจ้ากระทรวงเนือ่ งจากภารกิจของหน่วยงาน
องค์การมหาชนอยู่นอกเหนือภารกิจของกระทรวง
องค์การมหาชนทีส่ ังกัดอยู่ภายใต้กระทรวง กฎหมายกาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้ดาเนิน
ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวข้องกับกระทรวงนั้นๆ โดยให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ จึงต้องจัดทาแผนแม่บทภายใต้กรอบเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
แม่บทของกระทรวง ยกเว้นหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงเช่น ส่วนราชการไม่สังกัดฯ
หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานของศาล หน่วยงานของรัฐสภา และรวมถึงหน่วยงานในสังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานดังกล่าวจะต้องจัดทาแผนแม่บท ระยะ 20 ปี ด้วย
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คำถำม
คำตอบ

องค์การมหาชนไม่ได้อยู่ในกากับดูแลของปลัดกระทรวงแต่อยู่ในกากับของรัฐมนตรีจะต้องส่ง
แผนผ่านปลัดหรือรัฐมนตรีโดยตรง
การจัดทาแผนแม่บทระยะ 20 ปี เป็นแผนแม่บทระดับกระทรวง ดังนั้น หน่วยงานทีอ่ ยู่ภายใต้
กระทรวงนั้น ๆ จะต้องส่งแผนดังกล่าวให้กระทรวงเป็นผูร้ วบรวมเสนอรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบก่อนส่งสานักงบประมาณ
การกรอกเป็นกลุ่มผลผลิต แปลว่าไม่ได้ลงรายโครงการใช่หรือไม่
การจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (Action Plan) ตามแผนแม่บท 20 ปี จะต้อง
กรอกข้อมูลระดับผลผลิต/โครงการที่เทียบเท่าผลผลิต
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ยุทธศาสตร์จัดสรร ปี60 ข้อ 4.2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากินในปีงบประมาณ
2561 ยังคงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้อ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมหรือไม่
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทากิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังคงอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปีนี้เป็นชุดเดียวกับที่หน่วยงานต้องทาส่งสานักงบประมาณ
พร้อมคาของบประมาณประจาปี 2561 (Pre-ceiling) ใช่หรือไม่
ใช่ โดยแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี ระดับกระทรวง กาหนดให้ส่ง ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 แต่แผนแม่บทฯ ระดับหน่วยงาน จะต้องส่งพร้อมคาขอ pre-ceiling
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตามปฏิทินงบประมาณ

คำถำม
คำตอบ

ศาลรัฐธรรมนูญต้องทาแผน 20 ปีและรายงานผลสัมฤทธิ์หรือไม่
หน่วยงานอิสระ ส่วนราชการสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรืทบวง หน่วยงานของศาล หน่วยงานของรัฐสภา ต้องจัดทาแผน
แม่บท ระยะ 20 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์ด้วย

คำถำม
คำตอบ

แบบฟอร์ม ผูก้ รอกข้อมูลเป็นหน่วยงานหรือกระทรวง
กระทรวงเป็นผู้รบั ผิดชอบกรอกข้อมูล โดยอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด
เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกระทรวงส่งสานักงบประมาณ
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แผนแม่บทระยะ 20 ปี กรม/กระทรวงไม่มีไว้(โดยเฉพาะงานพื้นฐาน)บุคลากรไม่มีจะทาอย่างไร
เนื่องจากแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี กาหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องกรอกรายละเอียด
วงเงิน ตามวงเงินทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
และรวมแหล่งเงินอื่น (ถ้ามี) โดย หน่วยงานจะต้องกาหนดแผนแม่บท ซึ่งจาแนกเป็น แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และแผนงานบริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามแบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

คำถำม
คำตอบ

แบบฟอร์มต้องเสนอผ่านปลัดหรือรัฐมนตรี และกาหนดส่งเมื่อใด
แผนแม่บทระยะ 20 ปี กาหนดส่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้ผ่านความเห็นชอบของ
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สาหรับรายงานผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.1 – 4 ) กาหนดส่ง
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
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คำถำม
คำตอบ

คำถำม
คำตอบ

การปรับแผนฯที่เป็นอานาจของส่วนราชการ (กรม) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่กระทบแผนฯ สานักงบประมาณ จะต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดหรือไม่ อย่างไร
ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กาหนดว่า กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา
และการกระตุ้นเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่กากับดูแลการปฏิบัตริ าชการของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่ง
ให้สานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจโอน
และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่าย
ใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงิน ต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบ
ล้านบาทตามลาดับ
กรณีรายจ่ายลงทุนทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหรือไม่
ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- กรณีแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ
- กรณีแผนงานบูรณาการ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รบั มอบหมายให้
กากับดูแลแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ
การขอแปลงเงินจากโครงการปี 60 (รายจ่ายลงทุน) จะต้องปฏิบัติตามมติ ครม. 22 พฤศจิกายน
2559 ด้วยหรือไม่ เพราะอยูร่ ะหว่างการดาเนินการยังไม่ได้รบั อนุมัติจากสานักงบประมาณ
จะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรี
ที่กากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ และให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ต่อไป

