การจัดทาแผนแม่บทระยะ 20 ปี และ
การรายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สานักงบประมาณ

ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านระยะ 20 ปี กับแผนแม่บทระยะ 20 ปี

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี (2560 – 2579)

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนแม่บทระยะ 20 ปี

งบกลาง

FUNCTION

AGENDA

AREA

346,016.0 ลบ.

1,439,305.2 ลบ.

431,673.0 ลบ.

272,524.3 ลบ.

แผนงานบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ
243,481.5 ลบ.

2

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี
แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี
วิส ัยท ัศน์ร ัฐบาล :
“ประเทศไทยมีความมั่ นคง มั่ งคั่ง ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล ้วด ้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
1. วิส ัยท ัศน์กระทรวง : …………………………………………………………………..

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

หล ักการและเหตุผล
ของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ
(Operation Plan)

3. แผนแม่บทที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์
20 ปี

4. แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ังคมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 12
เป็นต้นไป

5. ยุทธศาสตร์การจ ัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
(ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)
(ให้กรอกประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
แผนงาน Function Agenda Area)

6. ผลการปฎิบ ัติงานและการใช้จา
่ ยงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ดาเนินการแล้วเสร็จ
(จานวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ)
ผลงาน

งบประมาณ

ประโยชน์ที่
ประชาชนได้ร ับ

คงเหลือตามแผน
เป้าหมาย

7. แผนการปฏิบ ัติงานและแผนการใช้จา
่ ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดาเนินการ (โครงการ)

แผนงานเริม
่ ใหม่

งบประมาณ เป้าหมาย

ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี
ระยะเร่งด่วน

งบประมาณ
ปี 2560
เป้าหมาย

งบประมาณ แหล่ง เงินอืน
่

ปี 2561
เป้าหมาย

ประมาณการ 15 ปี ข้างหน้า
ประมาณการรายปี

งบประมาณ แหล่ง เงินอืน
่

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ระยะยาว
ปี 2565-2569

ปี 2570-2574

ปี 2575-2579

เป้าหมาย

แหล่ง เงินอืน
่

แหล่ง เงินอืน
่

้ ฐาน
(1) แผนงานพืน
1.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
1.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
(2) แผนงานยุทธศาสตร์
2.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
2.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
(3) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
3.1 โครงการ/กิจกรรม…
3.2 โครงการ/กิจกรรม…
้ ที่
(4) แผนงานบูรณาการเชิงพืน
(5) แผนงานบุคลากรภาคร ัฐ
้ าคร ัฐ
(6) แผนบริหารจ ัดการหนีภ
(7) แผนงานบริหารเพือ
่ รองร ับกรณี
ฉุกเฉินหรือ จาเป็น

3

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี

ข้อมูลตามแบบฟอร์ม
1.
2.
ความเชื่อมโยง
ของแผนฯ
3.

ผลสัมฤทธิ์/
ผลงาน
ที่ผ่านมา

4.
5.
6.

7.
แผนงานฯ
ในระยะต่อไป

วิสัยทัศน์กระทรวง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ (6 ด้าน)
2) หลักการและเหตุผล ของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ (Operation Plan)
แผนแม่บทที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี เช่น แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
แผนบริหารจัดการน้า แผน PDP 2015 เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้นไป
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)
ผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
1) ดาเนินการแล้วเสร็จ (จานวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ) : ระบุผลงาน / งบประมาณ /
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
2) คงเหลือตามแผน
3) แผนงานเริ่มใหม่
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดาเนินการ
(โครงการ)
1) ระยะแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
2) ระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2579) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
4

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี
ั ัศน์ร ัฐบาล :
วิสยท
“ประเทศไทยมีความมั่ นคง มั่ งคั่ง ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล ้วด ้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "
ั ัศน์กระทรวง : …………………………………………………………………..
1. วิสยท

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. แผนแม่บทที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์
20 ปี

4. แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและ
ั
สงคมแห่
งชาติ ฉบ ับที่ 12
เป็นต้นไป

หล ักการและเหตุผล
ของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ
(Operation Plan)

(ให้กรอกประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
แผนงาน Function Agenda Area)

งบกลาง

เช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
เช่น

5. ยุทธศาสตร์การจ ัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
(ระบุ แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ)

เช่น แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนการบริหารจัดการน้า
PDP2015
เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

• การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
• การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนา
นวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้
ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ)
• การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล

FUNCTION

AGENDA

AREA

แผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ

้ ฐาน
(1) แผนงานพืน
1.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
1.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
(2) แผนงานยุทธศาสตร์
2.1 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
2.2 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม…
(3) แผนงานบูรณาการเชงิ ยุทธศาสตร์
3.1 โครงการ/กิจกรรม…
3.2 โครงการ/กิจกรรม…
้ ที่
(4) แผนงานบูรณาการเชงิ พืน
(5) แผนงานบุคลากรภาคร ัฐ
้ าคร ัฐ
(6) แผนบริหารจ ัดการหนีภ
(7) แผนงานบริหารเพือ
่ รองร ับกรณี
ฉุกเฉินหรือ จาเป็น

5

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี
้ า
6. ผลการปฎิบ ัติงานและการใชจ
่ ยงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ดาเนินการแล้วเสร็จ
(จานวน คน/ราย/ระยะทาง ฯลฯ)
ผลงาน

งบประมาณ

ผลงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

ประโยชน์ที่
ประชาชนได้ร ับ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น
การพัฒนาแหล่งน้าที่ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ ทาให้
ประชาชนในกี่หมู่บ้าน กี่คน
มีน้าสะอาดใช้เพื่อการ
บริโภคอุปโภค หรือมีผลดี
ต่อภาคการเกษตรอย่างไร

คงเหลือตามแผน
เป้าหมาย

แผนงานเริม
่ ใหม่

งบประมาณ เป้าหมาย

งบประมาณ

งานที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
มีภาระงานที่คงเหลือต้องดาเนินการต่อ
ปริมาณเท่าใด และมีงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรแล้วเพื่อการนั้น
คงเหลือจานวนเท่าไหร่

งบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้ว
ถ้ามีแหล่งเงินอื่นที่ใช้จ่ายด้วย ให้ระบุด้วย
เช่น เงินรายได้ เงินกู้ เงินกองทุน เงินนอกงบประมาณอื่นๆ เป็นต้น

งานที่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการเนื่องจาก
ยังไม่ถึงกาหนดระยะเวลาดาเนินการตามแผนแม่บทฯ
หรือยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
มีปริมาณเท่าใด และมีความต้องการงบประมาณ
จานวนเท่าไหร่

6

แบบฟอร์มแผนแม่บทระยะ 20 ปี
้ า
7. แผนการปฏิบ ัติงานและแผนการใชจ
่ ยงบประมาณ (ล้านบาท) และประมาณการผลการดาเนินการ (โครงการ)
ระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ 20 ปี
ระยะเร่งด่วน
ปี 2560
เป้าหมาย

งบประมาณ แหล่ง เงินอืน
่

ประมาณการรายปี
ปี 2561

เป้าหมาย

ประมาณการ 15 ปี ข้างหน้า

งบประมาณ แหล่ง เงินอืน
่

ระยะที่ 1
(2560 – 2564)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ระยะยาว
ปี 2565-2569

ปี 2570-2574

ปี 2575-2579

เป้าหมาย

แหล่ง เงินอืน
่

แหล่ง เงินอืน
่

ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
(2565 – 2569) (2570 – 2574) (2575 – 2579)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ

7

แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. รายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน
1,000 ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ
หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อหนีไ้ ด้
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
2. ให้พิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจา
ที่มีความสาคัญต่า หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว
3. ให้ดาเนินภารกิจที่มีความจาเป็นตามนโยบาย
ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กากับ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

4. การปรับแผนฯ ของแผนงานบูรณาการ
แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์
ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับหรือรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ
กรณีแผนงานบูรณาการ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย และขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
5. แนวทางการปรับแผนฯ นี้ ไม่รวมแผนงานบุคลากร
ภาครัฐและแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

มติ ครม. 22 พ.ย. 59
ให้ระงับการดาเนินการ
และให้นางบประมาณไปดาเนินการรายการอื่น
หากเห็นว่ามีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ
ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ให้ชะลอ ยกเลิกการดาเนินการ
และให้นางบประมาณไปดาเนินการรายการอื่น
มีความพร้อม สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2
และ/หรือดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560
เป็นรายการที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
1) เป็นการจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภคที่ประชาชน
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ เช่น แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ระบบอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้แก่ประชาชน เช่น
สนับสนุนเครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
3) สนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ควรกาหนดเป็นรายการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 8
ที่มีศักยภาพเป็นลาดับแรกก่อน

