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1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ส่วนราชการผู้เสนอ
สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ได้ มี งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
4. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
4.1 ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2561 คาดว่ า จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.2 – 4.7 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จาก
การขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 และร้อยละ 3.9 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออก
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้า
ในตลาดโลก การขยายตัวที่สูงขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณ รายจ่าย
ลงทุนและความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การฟื้นตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในช่วงที่เหลือของปี มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น ประกอบกั บยังมีความเสี่ยงของ
ระดับราคาสินค้าและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้น และระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ที่ผั นผวนตามทิ ศทางการดาเนิ น นโยบายด้านการค้า การเงิน และการต่างประเทศของประเทศส าคั ญ
สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่ าการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่าย
ภายในประเทศและการเพิ่มขึ้น ของราคาน้ามันจะส่งผลให้ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7
ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุลร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562 คาดว่ า จะขยายตั ว ในช่ ว งร้ อ ยละ 3.9 - 4.9 โดยมี ปั จ จั ย
สนับสนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ที่ มี ก ารขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี และการลงทุ น ภาคเอกชนที่ มี ก ารขยายตั ว สู งขึ้ น รวมทั้ ง ความคื บ หน้ า
ของโครงการลงทุนภาครัฐที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างอย่ างต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้าและ
การท่องเที่ยวยังมีการขยายตัวดีตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ของเศรษฐกิจในปี 2562 ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลาง
แนวโน้ มการปรับ ทิศทางของนโยบายการเงินในประเทศสาคัญ ที่จะทาให้ อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
ปรับตัวเพิ่มขึ้น สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2562 ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตรา

-2เงิ น เฟ้ อ อยู่ ในช่ ว งร้ อ ยละ 0.9 – 1.9 ในขณะที่ ดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด เกิ น ดุ ล ประมาณร้ อ ยละ 6.3
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4.2 นโยบายและแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายของรัฐบาลให้ เกิดผลส าเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมุ่งเน้ นการเร่งเสริมสร้างความเข้ มแข็งให้ กั บ
เศรษฐกิ จภายในประเทศ การลดความเหลื่ อมล้ า การยกระดับคุ ณ ภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น ควบคู่ กับการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการเสริมสร้างศักยภาพคน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
สั งคม วั ฒ นธรรม ความมั่ น คง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งได้ น้ อมน าหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาเป็ น แนวทางในการจั ดสรรงบประมาณ โดยได้ ก าหนดนโยบายและแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1) ด าเนิ น นโยบายงบประมาณขาดดุ ล ภายใต้ ก รอบความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง และ
ความจาเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
2) ให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และมิติพื้นที่
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค เมือง จังหวัด / กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาและส่ งเสริมการพั ฒนาให้เกิ ดการกระจายความเจริญ ไปสู ่ภู มิภาคอย่างเป็ น
รูปธรรม ตลอดจนให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ
การลดความเหลื่อมล้า การก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของภารกิจ
โดยพิจารณาถึงความจาเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน ความพร้อมในการดาเนินงาน
และขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
4) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยหน่วยงานที่มีเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้พิจารณานาเงินดังกล่าวมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงานด้วย
5) ให้ ส่ วนราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น พิ จารณาทบทวนผลการด าเนิ นงาน
ของแต่ละภารกิจที่ผ่านมา เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดาเนินภารกิจที่หมดความจาเป็น ทาแล้วไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือไม่คุ้มค่า หรือมีความสาคัญในลาดับต่า เพื่อนางบประมาณดังกล่าวไปดาเนินภารกิจที่มี
ลาดับความสาคัญสูงและประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

-36) ส่ง เสริม การสร้า งศัก ยภาพทางการคลัง ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้
การจัด บริก ารสาธารณะระดับ ท้อ งถิ่น เป็น ประโยชน์กับ ประชาชนในด้า นคุณ ภาพชีว ิต ที่ดียิ่ง ขึ้น
เป็น ไปตามหลัก การพั ฒ นาอย่ างยั่งยืน และลดความเหลื่ อมล้ าทางการคลั งระหว่างท้ องถิ่น รวมทั้ ง
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 3,000,000
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ
จานวน 2,550,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และกาหนด
วงเงิน เพื่ อ ชดเชยการขาดดุ ล งบประมาณ จ านวน 450,000 ล้ านบาท คิ ด เป็ น สั ดส่ ว นร้อ ยละ 2.6
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ซึ่ ง การขาดดุ ล งบประมาณจ านวนดั ง กล่ า วยั ง อยู่ ในระดั บ ที่ ไม่
ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว โดยมีโครงสร้างงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3,000,000 ล้านบาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซึ่งรวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จานวน 150,000 ล้านบาท)
จานวน 50,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.6 โดยวงเงินงบประมาณดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
17.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2) รายจ่ายประจา
รายจ่ า ยประจ าก าหนดไว้ เป็ น จ านวน 2,261,488.7 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 24,542.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 โดยรายจ่ายประจา
ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.4 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 73.3 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3) รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายลงทุนกาหนดไว้เป็นจานวน 660,305.8 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 16,163.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22.0 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 22.2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้
รายจ่ า ยช าระคื น ต้ น เงิ น กู้ ได้ จั ด สรรไว้ เป็ น จ านวน 78,205.5 ล้ า นบาท ลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 8,736.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.0 โดยรายจ่ายชาระ
คื น ต้ น เงิ น กู้ ดั ง กล่ า ว คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 2.6 ของวงเงิ น งบประมาณ เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 2.9
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-44.4 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกเป็น 6 กลุ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3,000,000 ล้านบาท
จาแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม งบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากรภาครัฐ ก าหนดไว้เป็ น จ านวน 1,060,869
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.4 ของวงเงินงบประมาณ
2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) กาหนดไว้เป็นจานวน
764,128.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.5 ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่) จาแนกเป็น
(2.1) แผนงานพื้นฐาน จานวน 311,267.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.7
ของวงเงินงบประมาณกลุ่ม
(2.2) แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 452,860.9 ล้ านบาท คิดเป็นสั ดส่ วนร้อยละ
59.3 ของวงเงินงบประมาณกลุ่ม
3) กลุ่ มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) รวม 21 แผนงาน กาหนดไว้เป็ น
จานวน 487,791.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.3 ของวงเงินงบประมาณ
4) กลุ่ มงบประมาณรายจ่ ายบู รณาการเชิ งพื้ นที่ (Area) (ภารกิ จพื้ นที่ ท้ องถิ่ น ภู มิ ภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด) รวม 3 แผนงาน กาหนดไว้เป็นจานวน 325,600.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
10.8 ของวงเงินงบประมาณ
5) กลุ่ ม งบประมาณ รายจ่ า ยบริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ก าหนดไว้ เ ป็ น จ านวน
259,609.9ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของวงเงินงบประมาณ
6) งบกลาง กาหนดไว้เป็นจานวน 102,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4
ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
จานวน 296,032 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
จานวน 70,000 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ)
4.5 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามกระทรวง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามกระทรวง
ดังนี้

-5กระทรวง
รวมทัง้ สิน้
1. งบกลาง
2. สานักนายกรัฐมนตรี
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงการคลัง
5. กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. กระทรวงคมนาคม
10. กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. กระทรวงพลังงาน
13. กระทรวงพาณิชย์
14. กระทรวงมหาดไทย
15. กระทรวงยุตธิ รรม
16. กระทรวงเเรงงาน
17. กระทรวงวัฒนธรรม
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. กระทรวงศึกษาธิการ
20. กระทรวงสาธารณสุข
21. กระทรวงอุตสาหกรรม
22. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม
ดูแลของนายกรัฐมนตรี
23. หน่วยงานของรัฐสภา
24. หน่วยงานของศาล
25. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
26. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
27. รัฐวิสาหกิจ
28. ส่วนราชการในพระองค์
29. สภากาชาดไทย
30. หน่วยงานอื่นของรัฐ
31. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

งบประมาณ
จานวน (บาท)
3,000,000,000,000
468,032,000,000
41,216,255,400
227,671,419,500
242,845,984,600
9,241,764,900
6,413,902,100
12,863,513,700
108,539,324,700
183,732,535,100
5,461,379,400
31,586,134,100
2,318,938,800
6,911,902,700
373,519,664,700
24,993,166,200
52,641,249,800
8,209,373,600
14,885,415,600
489,798,574,500
135,827,593,900
5,063,676,700

ร้อยละ
100.00
15.60
1.37
7.59
8.09
0.31
0.21
0.43
3.62
6.12
0.18
1.05
0.08
0.23
12.45
0.83
1.76
0.27
0.50
16.33
4.53
0.17

130,432,191,100
10,418,383,000
22,656,413,200
22,210,284,900
27,981,575,200
134,911,835,700
6,800,000,000
10,303,882,300
270,567,200
182,241,097,400

4.35
0.35
0.76
0.74
0.93
4.50
0.23
0.34
0.01
6.07

-64.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาขึ้น
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒ นาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทระดับชาติ
รวมทั้งได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยคานึ งถึ งหลั กความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล และการมีภู มิคุ้ มกัน ที่ ดี เพื่ อขับ เคลื่ อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชน มีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ สรุปดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จานวน 329,239.6 ล้านบาท เพื่อรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
รักษาความสงบเรี ย บร้ อยภายใน ความมั่ นคงชายแดนและทางทะเล รวมถึ งการเสริม สร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบ
บริหารจัดการภัยพิบัติ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ตลอดจนป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จานวน 406,496
ล้านบาท เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม พัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร พัฒ นาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่ส ากล พัฒ นาพื้ นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่ อนเขตพั ฒ นาพิเศษภาคตะวันออก พัฒ นา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิ ส ติกส์ พั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทั ล ส่ งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพและ
มูล ค่าเพิ่ มภาคการผลิ ต บริการ การค้าและการลงทุน พั ฒ นาและยกระดับ ผลิ ต ภาพแรงงาน พั ฒ นา
ความมั่งคงทางพลังงาน พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน 560,884.9 ล้านบาท
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึ กษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง พัฒ นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณ ธรรม และจริยธรรม สร้างเสริม
ให้ ค นมี สุ ข ภาวะที่ ดี ความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาคด้ า นการพั ฒ นา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

-74. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต
จากภายใน จานวน 397,581.4 ล้านบาท เพื่อการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน การพัฒ นาสื่อสารมวลชนให้เป็น
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การน้ าและสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับ สิ่ งแวดล้ อ มอย่า งยั่งยื น จ านวน 117,266 ล้ านบาท เพื่ อ จัด ระบบอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และป้ อ งกั น
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ บริหารจัดการทรัพยากรน้า
อย่ างเป็ น ระบบ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั งงานที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม พั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ และจัดการมลพิษ และสิ่ งแวดล้ อม การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ จ านวน
838,422.2 ล้ านบาท เพื่ อ ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในสั งคมไทย โดยปลู ก จิ ต ส านึ ก และสร้า งค่ า นิ ย ม
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒ นากฎหมาย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการอ านวยความยุ ติ ธ รรมและการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับ
บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และ
ระบบการจัดเก็บ ภาษีอย่างเป็น ธรรม ตลอดจนพัฒ นาระบบการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภ าพ
ปฏิรู ป ระบบราชการให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ มีความคล่ องตัว สู งและสนั บสนุ น การจัด การของรัฐสภา ศาล
องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ และพัฒ นาประสิทธิภาพการตรวจสอบภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม
7. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ จานวน 350,109.9 ล้านบาท เพื่อสารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสาหรับกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น และการบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ

-84.7 การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี ก ารก าหนดแผนงานบู รณาการ จานวน 24 แผนงาน
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 813,392,303,700 บาท ดังนี้
แผนงานบูรณาการ
รวมทัง้ สิน้
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

งบประมาณ
จานวน (บาท)
813,392,303,700
12,025,309,700
665,337,800

3. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด

5,195,416,500

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

1,528,296,300

5. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

8,743,239,500

6. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

7,948,918,900

7. การพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล
8. การพัฒนาพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3,361,618,100
9,432,760,700

9. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

14,848,936,200

10. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

101,935,082,800

11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

3,178,635,400

12. การวิจัยและนวัตกรรม

16,056,863,500

13. การพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค

20,799,283,500

14. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

8,890,611,200

15. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคี ณ
ุ ภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

3,123,227,600

16. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
17. การสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
18. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
19. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

223,933,326,700
851,212,700
63,271,267,700
565,946,600
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แผนงานบูรณาการ
20. การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
22. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
23. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม
24. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณ
จานวน (บาท)
276,820,000,000
27,981,575,200
834,887,200
1,176,363,000
224,186,900

4.8 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ก ารกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องการให้มีการกระจายอานาจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเอง
เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานาเงินสะสมมาใช้สมทบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อดาเนินโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น จึงเห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละ 29.5 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) เป็นจานวน
752,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 31,428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4
โดยจั ด สรรเป็ นเงินอุ ดหนุ นให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จ านวน 276,900 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจ านวน
12,978 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.9

