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การจดัทาํงบประมาณรายจ่าย ใหส้อดคลอ้ง

สถานการณ์ New Normal



New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง
รปูแบบการดาํเนินชีวิตอย่างใหม่ที>แตกต่างจากอดีต อนัเนื>องจากมีบางสิ>งมา

กระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบติัที>คนในสงัคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและ

เคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี>ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลกัมาตรฐานใหม่ที>

ไม่คุ้นเคย
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เป็นสถานกาณ์ที-เกดิขึ2นอยา่งรวดเรว็และรนุแรงจนแพรก่ระจายไปใน

ประเทศต่างๆ ทั -วโลก ผูค้นเจบ็ป่วยและลม้ตายจาํนวนมาก จนกลายเป็น

ความสญูเสยีอยา่งใหญ่หลวงอกีครั 2งหนึ-งของมนุษยชาติ มนุษยจ์งึ

จาํเป็นตอ้งป้องกนัตนเองเพื-อใหม้ชีวีติรอดดว้ยการปรบัเปลี-ยนพฤตกิรรม

การดาํรงชวีติที-ผดิไปจากวถิเีดมิๆ
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"New Normal"ในบริบท

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ “โควิด-;<”



ซึ#งสิ#งใหมเ่หลา่นี0ไดก้ลายเป็นความปกตใิหม่

จนในที#สดุ เมื#อเวลาผา่นไป กท็าํใหเ้กดิความ
คุน้ชนิกจ็ะกลายเป็นสว่นหนึ#งของวถิชีวีติปกติ

ของผูค้นในสงัคม
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"New Normal"



พฤติกรรมของ New Normal ที-อาจเปลี-ยนไป
•เที$ยวต่างประเทศน้อยลง
•เริ$มทาํงานที$บา้น (Work From Home)
•ใชบ้รกิาร Food Delivery มากขึ<น
•หนัมาดแูลสขุภาพตวัเองมากขึ<น
•ลดการใชจ้า่ยในสิ$งของฟุ่มเฟือย
•การรกัษาระยะหา่งทางสงัคมและป้องกนัตนเองโดยการใสห่น้ากาก
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"New Normal"

https://www.sanook.com/health/


•โลกจะถกูขบัเคลื.อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ:น

•ความตระหนักด้านสขุอนามยัที.มากขึ:น

•ความตระหนักด้านสิ.งแวดล้อมที.มากขึ:น
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"New Normal"



• คดิแบบ Old normal ราชการใหค้วามสาํคญัต่อการแสดงตวั เจา้ตวัตอ้งมาเอง ตอ้งแสดง
หลกัฐาน ตอ้งพบปะเพื$อสอบถาม ตอ้งสาํเนาเอกสารมอบใหก้บัราชการ ระบบการบรกิารประชาชน
ใหมต่อ้งแปรสภาพงานที$ประชาชนจาํเป็นตอ้งมาพบใหก้ลายเป็นงานที$สามารถขอรบัการบรกิาร

ออนไลน์ใหม้ากที$สดุ

• จดัลาํดบัความสาํคญั (Priority) ของงานบรกิารสาธารณะ เรื$องใดเป็นความเรง่ดว่นจาํเป็น
เรื$องใดเป็นบรกิารที$จาํเป็นตอ้งมี เรื$องใดเป็นเรื$องที$รอคอยได้ คงตอ้งมกีารจดัลาํดบัของงานในแต่ละ

หน่วยราชการ และใชท้รพัยากรที$มจีาํกดักบังานที$มี priority มากกวา่ก่อน
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New Normal กบัระบบราชการไทย
สมชยั ศรีสทุธิยากร

มติชนสุดสปัดาห ์ฉบบัวนัที4  56 - 85 พฤษภาคม 86>?



• การลดขั 8นตอนและใช้เทคโนโลยีในการทาํงาน หลายงานหากมกีารวเิคราะหก์ระบวนงาน
(work process) อาจพบวา่มกีระบวนการทาํงานที$สามารถตดัออกไดโ้ดยไมก่ระทบต่อ
คณุภาพงาน การนําเทคโนโลยต่ีางๆ ที$ดาํเนินการในซกีของ Software หรอื Application

• New Skill หรอืทกัษะใหมท่ี$คนของราชการตอ้งเรยีนรูเ้ป็นสิ$งที$ตอ้งตอบไดว้า่คอื เรื$องอะไรบา้ง
โดยเฉพาะในเรื$องของการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ (Digital Capability) ทั <งเพื$อการบรกิาร การ
สื$อสาร การสนบัสนุนการตดัสนิใจ และการประชมุ เป็นตน้ ทกัษะเหลา่นี<ลว้นเป็นสิ$งที$ไมคุ่น้เคย และ

ยิ$งเรยีนรูย้ากสาํหรบัคนที$ยิ$งมตีาํแหน่งระดบัสงู
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New Normal กบัระบบราชการไทย
สมชยั ศรีสทุธิยากร

มติชนสุดสปัดาห ์ฉบบัวนัที4  56 - 85 พฤษภาคม 86>?



รัฐบาล

แผนประเทศ

ความเชื(อมโยงและเส้นทางการแปลงยุทธศาสตร์เพื(อการจดัสรรงบประมาณ

สู่ผลผลติภายใต้แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

แผนการปฏิบติังาน

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

แผนหน่วยงาน

CASCADING BUDGETING

แผนกระทรวง

เงินงบประมาณ

งบประจาํ – งบลงทุน

หมวดรายจ่าย

รายการปีเดียว - ผกูพนัขา้มปี

1.แผนงานพืGนฐาน 2.แผนงาน

ยทุธศาสตร์และแผนงานบูรณา

การยทุธศาสตร์ 3.รายจ่ายค่า

ดาํเนินการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนงานยทุธศาสตร์ 

แผนงานบูรณาการยทุธศาสตร์

การใหบ้ริการ

ผลผลติ / โครงการ
กิจกรรมนาํส่ง

แผนงบประมาณ ULTIMATE
GOALS

OUTCOMES

OUTPUTS

ACTIVITIES

INPUT

Function

Area

Agenda
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FUNCTION

AREA

AGENDA

Dimension  Budgeting



ทบทวน/
วางแผน

งบประมาณ

จัดทำ
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

บริหาร
งบประมาณ

การ
ติดตาม &

ประเมินผ
ล
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(ต.ค.-ม.ค.)

(ม.ค.-ก.ย.)

(ธ.ค.-พ.ค.)(ตลอดป0)

*ป#งบประมาณเร่ิม 1 ต.ค. – 30 ก.ย.

สงป. / ธปท. / กค. / สศช.

(ตลอดป0)

หน@วยรับ

งบประมาณ,
สำนักงบประมาณ

หน@วยรับ

งบประมาณ,
สำนักงบประมาณ

หน@วยรับ

งบประมาณ,
สำนักงบประมาณ

ฝFายนิติบัญญัติ

วงจรงบประมาณ



การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กำหนดให้สามารถแสดง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย

รายจ่ายบคุลากร

ภาครฐั
(แผนงานบคุลากรภาครฐั)

รายจ่ายตามภารกิจ

พื3นฐาน
(แผนงานพื=นฐาน)

รายจ่ายตามภารกิจ

ยุทธศาสตร์
(แผนงานยุทธศาสตร/์

บรูณาการ)
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เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ประกอบด้วย 

1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบดำเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะท่ีจำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ

และข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน
หรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา)

แผนงานบคุลากรภาครฐั
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หมายถึง แผนงานท่ีดำเนินภารกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นปกติประจำ

ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานท่ีชัดเจน

ต่อเนื่อง

แผนงานพื@นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์

หมายถึง แผนงานท่ีดำเนินภารกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

ในเชิงนโยบายท่ีต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
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1) ตรวจสอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตรNชาติ แผนแม@บท 

และยุทธศาสตรNการจัดสรรงบประมาณ

2) ทบทวน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการ ว@ามี

ความจำเปUนที่จะตVองดำเนินการต@อ หรือควรยุบเลิก 

โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความคุ Vมค@า และ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดVรับ 

3) วิเคราะหNความจำเปUน ความเหมาะสม และความ

คุVมค@า ของผลผลิต/โครงการ   

4) ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม พ ร V อ ม ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ

ความสามารถในการก@อหนี ้ผ ูกพันและการใชVจ@าย

งบประมาณ 

การดำเนินการ

ยุทธศาสตร*ชาติ

แผนแม1บทภายใต5ยุทธศาสตร*ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว1าด5วย

ความมั่นคงแห1งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายสำคัญและนโยบายเร1งด1วนของรัฐ 

ยุทธศาสตร*การจัดสรร

งบประมาณรายจ1ายประจำปP 

สอดคล&องกับ

ก่อนขอรับจดัสรรงบประมาณ
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ผลการเบิกจ*าย

งบประมาณ
ผลการก*อหนี้

การโอน

เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ระหว*างป:

การกันเงินไว=

เบิกจ*ายเหลื่อม
ป:

ผลการ

ปฏิบัติงาน

การประเมินศักยภาพการใช&จ:ายงบประมาณของหน:วยรับงบประมาณ

ข&อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร:างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจำปCงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด<านมั่นคง ด<านเศรษฐกิจ ด<านสังคม
ด<านการศึกษา 

และวิทยาศาสตรF 

ก่อนขอรับจดัสรรงบประมาณ



หลกัการจัดทาํโครงการ

!. ความสอดคลอ้ง (Relevance)

.. ความมีตรรกะ (Logical)

4. การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและตวัชีA วดั 

(Objective and KPI)
B. การกาํหนดกิจกรรมนําสง่ (Activities)

F. ความเพียงพอของทรัพยากรทีJ ตอ้งการ (Adequacy)

K. การระบุผลประโยชน์ทีJ กลุม่เป้าหมายไดรั้บ (Outcome)



การกาํหนดกจิกรรม

uกิจกรรมหลกั - นําส่งความสําเร็จ

uกิจกรรมรอง - สนบัสนุนกิจกรรมหลกั
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การกาํหนดกจิกรรม

uกิจกรรมหลกั – นําส่งความสําเร็จ
- ครบถว้น ไม่ขาด และไม่เกิน

- ตอบสนองเป้าหมายตวัชี@ วดัผลผลิต/ โครงการ

- สามารถดําเนินการไดต้ามแผน
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การกาํหนดกจิกรรม

uกิจกรรมรอง – สนบัสนุนกิจกรรมหลกั

- คํานึงปริมาณงานของกิจกรรมหลกั

- สนบัสนุนใหเ้กิด ความสะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้ง
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