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เรื�อง การพฒันาการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 

หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการงบประมาณถือไดว้า่เป็นหนึ�งในหวัใจสาํคญัของการบริหารงานของ
องคก์ร ทั-งนี-  เนื�องจากงบประมาณเป็นทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ดงันั-น การวางแผนที�ดี 
การกาํหนดแนวทางวธีิการปฏิบติังานล่วงหนา้ การวเิคราะห์ ประเมินผลอยา่งรอบคอบ
และเป็นระบบ การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการจดัการ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์อทั-งส่วนรวมและองคก์ร
อยา่งสูงสุด จากภาวะวกิฤตดา้นต่าง ๆ ในประเทศ ไม่วา่จะเป็นดา้นสังคม เศรษฐกิจ หรือ
การเมือง ซึ�งรวมถึงกระแสการเปลี�ยนแปลงในอีกหลาย ๆ ดา้น ทาํใหป้ระเทศไทยจาํเป็น 
ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์ดงักล่าว แนวคิดของการนาํรูปแบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ หรือที�เรียกวา่ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ:  (Management for Resulte) คือ 
การบริหารที�เนน้ผลสัมฤทธิ: ที�เป็นรูปธรรม แสดงความคุม้ค่าในการทาํงาน แสดงผลงาน
ต่อสาธารณะ และเพื�อปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหดี้ยิ�งขึ-น ดงันั-น สาํนกังบประมาณ
จึงไดน้าํนโยบายเกี�ยวกบัการปฏิรูปการจดัการงบประมาณของรัฐบาล โดยไดป้รับปรุง
ระบบการจดัการงบประมาณแบบใหม่ตามนโยบายรัฐบาล จากเดิมระบบงบประมาณ
แบบแสดงแผนงานที�ผสมผสานกบัระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ�งเป็นระบบที�
เนน้ใหมี้การเชื�อมโยงการจดัสรรงบประมาณ เขา้กบัการวางแผน และใหมี้การจดัสรร
งบประมาณที�เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยแสดงงบประมาณในลกัษณะแผนงาน 
ปรับปรุงเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ (SPBB : 
Strategic Performance Based Budgeting) ซึ�งเป็นระบบที�เนน้การใชย้ทุธศาสตร์ชาติและ
นโยบายรัฐบาลเป็นหลกัในการจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิผล คุม้ค่าและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชน โดยมีองคป์ระกอบของระบบงบประมาณ คือ มุ่งเนน้
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ผลสาํเร็จตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ใหค้วามสาํคญักบัความสาํเร็จตามเป้าหมาย ตั-งแต่
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติจนกระทั�งถึงเป้าหมายการใหบ้ริการของกระทรวง
และหน่วยงาน เนน้หลกัธรรมาภิบาล การมอบอาํนาจในการบริหารจดัการงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลสาํเร็จที�เชื�อมโยงกบัเป้าหมาเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ 

ดว้ยสภาวการณ์ และการใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาคาํของบประมาณจาก
สาํนกังบประมาณ แนวทางในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี สาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในฐานะที�เป็นส่วนราชการหนึ�ง นั-น
มีอาํนาจหนา้ที�เป็นศนูยก์ลางการบริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
ในการพฒันายทุธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม เป็นแผนปฏิบติัราชการและงบประมาณ การติดตามตรวจสอบและประเมิน 
ผลการดาํเนินงาน การบริหารจดัการงานป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มทุกระดบั การจดัสรรทรัพยากร รวมทั-งการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ: ตามภารกิจ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และการใหบ้ริการประชาชน ดงันั-น 
การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ จาํเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ การบูรณาการงบประมาณในมิติพื-นที�ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  

จากการดาํเนินการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�ผา่นมา ผูจ้ดัทาํจะขอ
เสนอบทวิเคราะห์ แนวคิด และขอ้เสนอ เพื�อที�จะนาํไปใชใ้นการจดัทาํคาํของบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติัเขา้ใจถึงกระบวนการขั-นตอน และ
สามารถดาํเนินการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน
สูงสุดต่อไป  
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บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ 

 บทวเิคราะห์ 

สาระสาํคญัของระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ นั-น 
เป็นระบบงบประมาณที�เนน้การใชย้ทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลเป็นหลกั 
ในการจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิผล ดงันั-น การจดัทาํคาํของบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติ และนโยบายของรัฐบาลเป็นสาํคญั เพื�อการบริหารงานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ:  และตรง
กบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ในหลกัประหยดัและบูรณาการ และในแต่
ละปีงบประมาณ แนวนโยบายของรัฐบาลจะเปลี�ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ เกิดเป็น
ยทุธศาสตร์ และนโยบายใหม่ของรัฐบาล ดงันั-นภารกิจและหนา้ที�ความรับผดิชอบที�สาํคญั
ของหน่วยงาน กจ็ะเปลี�ยนแปลงไปตามลาํดบั บางรายการที�หมดความสาํคญัหรือไม่ใช่
งานเร่งด่วนอีก จะตอ้งลดระดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนลงไป และบางรายการที�ไม่
มีความสาํคญัในปีงบประมาณก่อนหนา้กอ็าจจะเป็นนโยบายสาํคญั และมีความเร่งด่วน
ในปีงบประมาณต่อไปกไ็ด ้ดงันั-นยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
กจ็ะเปลี�ยนไป หน่วยงานกจ็ะตอ้งปรับเปลี�ยนค่าเป้าหมายตวัชี-วดัผลสาํเร็จใหม่ เพื�อให้
หน่วยงานไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งเพียงพอกบัภารกิจของหน่วยงานและ
ยทุธศาสตร์ต่อไป 

 แนวคดิ 

การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี ถือเป็นขั-นตอนแรกของการจดัทาํ
งบประมาณ เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารของหน่วยงาน และสาํนกังบประมาณ 
ในการเตรียมการชี-แจงในขั-นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งงบประมาณ
สาํหรับการนาํไปปฏิบติัตามภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย และเพื�อใหห้น่วยงานไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณที�เพียงพอต่อภารกิจ นั-น รายละเอียดขอ้มูลในคาํของบประมาณจึงมี
ความสาํคญั และตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณที�สาํนกังบประมาณ
กาํหนด ซึ�งคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม นั-น สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ
ดาํเนินการที�ผา่นมา ทาํใหผู้เ้ขียนมองเห็นปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทาง ขั-นตอนที�จะ
ทาํใหก้ารจดัทาํคาํของบประมาณดาํเนินการไปอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ดงันั-น ผูเ้ขียนจึงขอ
นาํเสนอลาํดบัขั-นตอนการดาํเนินการในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื�อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีครั- งต่อไป ดงันี-  

1. การทบทวนงบประมาณ สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม ตอ้งทบทวนตามภารกิจยทุธศาสตร์ ทบทวนภารกิจประจาํ และทบทวน
ค่าใชจ่้ายของแต่ละภารกิจ โดยมีแนวทางดงันี-  

1.1 ทบทวนภารกิจยทุธศาสตร์ เพื�อใหเ้กิดการพฒันา การป้องกนั การแกไ้ข
ซึ�งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ชาติ ไดแ้ก่ เป้าหมายตวัชี-วดัหน่วยงาน กลยทุธ์
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและตวัชี-วดั 

1.2 ทบทวนภารกิจประจาํ เป็นภารกิจที�ตอ้งทาํตามกฎหมาย แมว้า่จะไม่มี
ยทุธศาสตร์ โดยจะตอ้งทบทวนเป้าหมายการดาํเนินงานตามภารกิจใหมี้ความทนัสมยั
สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ทบทวนผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัวา่ครอบคลุมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่ อาจจะเพิ�มผลผลิตกิจกรรมใหม่ที�เกิดประโยชนคุ์ม้ค่า 

1.3 ทบทวนค่าใชจ่้ายของแต่ละภารกิจ ปรับลดรายจ่ายประจาํที�สามารถ
ประหยดัได ้รายการก่อหนี-ผกูพนัขา้มปีงบประมาณที�สามารถประกวดราคาตํ�ากวา่แผน 
ที�กาํหนดไว ้การทบทวนค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิต งานที�มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่หน่วยงานอื�น
ที�มีภารกิจแบบเดียวกนั ทั-งนี-  เพื�อลดงบประมาณดา้นภารกิจประจาํแต่เพิ�มงบประมาณใน
ภารกิจตามยทุธศาสตร์แทน 

2. การวางแผนงบประมาณ ก่อนการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จะตอ้งมีฐานขอ้มูลพื-นฐาน
ในการวางแผนงบประมาณดงันี-  

2.1 หน่วยงานตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี เพื�อผลกัดนัและบูรณาการ
ยทุธศาสตร์ ตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินไปสู่การปฏิบติั และจดัทาํแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปี ก่อนการจดัทาํคาํของบประมาณทุกครั- ง เพื�อเป็นเครื�องมือการทบทวน
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แผนใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเป็นกรอบในการจดัทาํคาํของบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 

2.2 จดัทาํงบประมาณรายจ่ายขั-นตํ�าที�จาํเป็น ซึ� งประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั
บุคลากร ค่าเช่าทรัพยสิ์น และค่าสาธารณูปโภคตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังบประมาณกาํหนด 
ซึ�งหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ที�มีฐานขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ คือ
สาํนกับริหารกลาง จะตอ้งเร่งดาํเนินการแจง้ขอ้มูลใหก้บัสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์
อยา่งครบถว้นและรวดเร็วตามกรอบระยะเวลา 

3. การจดัทาํรายละเอียดคาํของบประมาณ โดยกาํหนดใหข้อ้มูลในระดบักิจกรรม
เป็นจุดสาํคญัในการแยกประเภท และเชื�อมโยงงบประมาณไปยงัมิติต่าง ๆ เพื�อประโยชน์
ในการประมวลผลขอ้มูล และจดัทาํแบบรายงานต่าง ๆ โดยดาํเนินการดงันี-  

3.1 จดัทาํขอ้มูลสาํหรับภารกิจพื-นฐาน เพื�อใหท้ราบกรอบภารกิจพื-นฐานและ
วงเงินขั-นตํ�าเบื-องตน้ที�หน่วยงานควรไดรั้บการจดัสรร โดยการรวบรวมกิจกรรมพื-นฐาน
ที�ดาํเนินการอยูเ่ดิมทั-งหมด (ทั-งที�สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็นโยบายรัฐบาล) 
โอนกิจกรรมตามภารกิจยทุธศาสตร์ที�มีอยูเ่ดิมไปเป็นภารกิจพื-นฐาน โดยพิจารณาจาก
การไม่สอดคลอ้งกบันโยบายสาํคญัของรัฐบาล หรือยทุธศาสตร์แผนงานบูรณาการ แต่มี
ความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อเนื�อง หรือกาํหนดกิจกรรมขึ-นใหม่หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ 
หน่วยงานยงัขาดการดาํเนินการเรื�องหนึ�งเรื�องใด และรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลประมาณ
การค่าใชจ่้ายเบื-องตน้ไว ้

3.2 จดัทาํขอ้มูลสาํหรับภารกิจยทุธศาสตร์ เพื�อใหท้ราบผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม และวงเงินที�ดาํเนินตามนโยบายสาํคญัต่าง ๆ และเป็นฐานขอ้มูลในการชี-แจง
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั โดยพิจารณาจากกิจกรรมเดิมที�ดาํเนินการอยูแ่ลว้แต่
ตอ้งการเร่งรัดปริมาณ คุณภาพ และเวลา ตามนโยบายสาํคญัของรัฐบาล อาจจะมีการ
ปรับเปลี�ยนกลยทุธ์วธีิการสอดคลอ้งกบันโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย หรือ ดาํเนินงานตาม
แผนงานลกัษณะบูรณาการ หรือสร้างผลผลิต/โครงการ กิจกรรมใหม่ ที�หน่วยงานไม่เคย
ดาํเนินการมาก่อนที�ไม่ซํ- ากบัภารกิจพื-นฐาน และรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลประมาณการ
ค่าใชจ่้ายเบื-องตน้ไว ้
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3.3 จดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรมแต่ละภารกิจไวเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการ
จดัสรรงบประมาณ และเตรียมคาํชี-แจงโดยพิจารณาตามลาํดบัจาก (1) เป็นภาระผกูพนั
ตามสัญญา หรือตามกฎหมาย (2) เป็นนโยบายสาํคญัเร่งด่วนของรัฐบาล หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนั งานบูรณาการ (3) ความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบนั 

3.4 การจดัทาํรายละเอียดขอ้มูลระดบัรายการในคาํชี-แจงระดบัรายการ เป็น
ส่วนสาํคญัเพื�อใชใ้นการประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ และเตรียมคาํชี-แจงให้
ผูบ้ริหาร จะตอ้งมีรายละเอียดครบถว้น เช่น (1) ที�มาของรายการ เป็นนโยบายสาํคญัของ
รัฐบาล บูรณาการ ฯลฯ (2) เหตุผลความจาํเป็น เช่น ทดแทนของเดิมที�ชาํรุด หรือจดัซื-อ
ใหม่เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (3) ที�มาของค่าใชจ่้าย/ราคาต่อหน่วย เช่น ราคา
มาตรฐาน เกณฑก์ารคาํนวณค่าใชจ่้ายของสาํนกังบประมาณ ระเบียบกรมบญัชีกลาง 
ราคามาตรฐานหน่วยงานราชการอื�น ๆ เกณฑร์าคาที�เคยจดัซื-อจดัจา้ง เป็นตน้ นอกจากนี-
รายการงบลงทุนจะตอ้งมีเอกสารประกอบที�ครบถว้น เช่น ใบเสนอราคาอยา่งนอ้ย 3 แห่ง 
กรณีเป็นครุภณัฑน์อกบญัชีมาตรฐานของสาํนกังบประมาณ รายละเอียดรายการก่อสร้าง
และแบบรูปรายการ กรณีเป็นที�ดินสิ�งก่อสร้าง   

ข้อเสนอ 

การดาํเนินงานจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี นั-น เกิดอุปสรรคในการ
จดัทาํขอ้มูลหลายประการ เพื�อใหก้ารจดัทาํคาํของบประมาณในปีงบประมาณต่อไป นั-น
มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี-  

1. จากสถิติของการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณของสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�ผา่นมา งบประมาณในส่วนของแผนงานพื-นฐาน
ของหน่วยงาน จะไดรั้บการจดัสรรลดลง แต่แผนงานดา้นยทุธศาสตร์และบูรณาการ 
จะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพิ�มมากขึ-น เช่น เรื�องการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
การอนุรักษแ์ละฟื- นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตวัเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ  เป็นตน้ โดยการตดัลดงบประมาณงานประจาํไปเพิ�มใหก้บังานยทุธศาสตร์
และบูรณาการแทน ดงันั-น ผูเ้ขียนเห็นวา่ผูบ้ริหารหน่วยงานควรจะปรับเปลี�ยนกลยทุธ์
วธีิการดาํเนินงาน ตวัชี-วดัผลสาํเร็จ จากภารกิจการสนบัสนุนเป็นภารกิจเชิงรุกสอดคลอ้ง
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กบัยทุธศาสตร์มากขึ-น โดยมีการจดัทาํแผนการปฏิบติัราชการประจาํปีของสาํนกังาน
ปลดักระทรวง ฯ ใหมี้ความทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัก่อนการจดัทาํคาํของบประมาณ 
เพื�อเป็นกรอบในการดาํเนินงานการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ
ต่อไป  

2. เนื�องจากระบบงบประมาณในปัจจุบนัเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานตามยทุธศาสตร์ ที�ใหค้วามสาํคญักบัผลสัมฤทธิ:  และความตอ้งการของประชาชน
เป็นสาํคญั ดงันั-นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั และร่วมดาํเนินการการทบทวนวสิัยทศัน ์
พนัธกิจ ค่าเป้าหมาย ตวัชี-วดั และความสาํเร็จของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติและนโยบายของรัฐบาล ใหมี้ความทนัสมยัเป็นสาํคญั โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ
กบัหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ เพื�อปรับเปลี�ยนวธีิการดาํเนินงานและ
ตวัชี-วดัของหน่วยงานใหมี้ความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สาํคญัของรัฐบาลทุกปีงบประมาณ 

3. เนื�องจากการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี มีขอ้จาํกดัในเรื�องของ
เวลาในการจดัส่งเล่มคาํขอ ฯ โดยสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ จะเป็นศนูยก์ลางในการ
รวบรวมขอ้มูล ดงันั-น เพื�อใหแ้ผนงาน/โครงการ และรายการงบประมาณ ครบถว้น
สมบูรณ์ และทนักรอบระยะเวลาที�สาํนกังบประมาณกาํหนด สาํนกังานปลดักระทรวง ฯ
ควรมีการจดัประชุมหน่วยงานในสังกดั เพื�อชี-แจงหลกัเกณฑก์ารจดัทาํคาํของบประมาณ
ของหน่วยงานใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั พร้อมกบักาํหนดกรอบระยะเวลาในการส่งขอ้มูล
ใหก้บัสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ทั-งนี-  หน่วยงานตอ้งใหค้วามสาํคญักบักรอบระยะ 
เวลาที�กาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบังบลงทุน เพื�อเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจ และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์แผนความตอ้งการงบลงทุนอยา่ง
ละเอียด ทั-งครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง ซึ�งสาํนกังบประมาณจะใหค้วามสาํคญักบั
ฐานขอ้มูลของหน่วยงาน แต่ฐานขอ้มูลของสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ไม่เป็นปัจจุบนั
และไม่ครบถว้น กระจดักระจายไม่เป็นภาพรวม โดยเฉพาะครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ สิ�งก่อสร้าง ดงันั-น ควรมีหน่วยงานกลางในการรวบรวม
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ขอ้มูลแต่ละประเภทใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื�อที�จะสามารถส่งขอ้มูลใหส้าํนกังบประมาณได้
ทนัทีที�สาํนกังานประมาณเรียกขอ 

 
ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ใชเ้ป็นคู่มือ/แนวทางในการพฒันาการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี
สาํหรับเจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบ โดยเจา้หนา้ที�จะเขา้ใจ และทราบถึงขั-นตอนกระบวนการ
และรายละเอียด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของขอ้มูลในการจดัทาํคาํของบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. เกิดการประสาน และความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกดั ในการวางแผน
กิจการไปสู่การปฏิบติั เกิดเป็นแผนงานแนวทางที�เหมาะสมในการปฏิบติังานเพื�อให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน 

3. หน่วยงานทราบถึงความพร้อม และขีดความสามารถในการใชจ่้ายงบประมาณ 
และแหล่งเงิน จากการจดัทาํแผนปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณในขั-นคาํขอ
งบประมาณ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้

4. การจดัทาํคาํของบประมาณที�ตรงตามยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ นั-น
งบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรรจะมีความเชื�อมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ และแผนงาน
บูรณาการงบประมาณในมิติพื-นที� ตามนโยบายของรัฐบาล ใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน ์
และการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริงจากการดาํเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
ตัวชี"วดัความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 

 สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มีรายละเอียดคาํขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ที�แผนงานโครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาํคญัเร่งด่วนของรัฐบาล อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 1 ฉบบั 








