
การรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงบประมาณ

4 กันยายน 2562



1) รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับ

การงบประมาณ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1 รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ



พิจารณาภายใน 20 วัน
เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ 

งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ  
ถ้า พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปีออกไม่ทัน  ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณท่ีล่วงแล้ว ไปพลางก่อน

ต้องแสดงแหล่งท่ีมา และประมาณการรายได้
ผลสัมฤทธิ์ หรือ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ

งบประมาณรายจ่าย

การเสนองบประมาณ

พิจารณาภายใน 105 วัน 

141

142

การพิจารณางบประมาณ
สภาผู้แทนฯ

การพิจารณางบประมาณ
วุฒิสภา

143

รัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ

143
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2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561



มาตรา 10 (5) และ มาตรา 25 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณรวมทั้งแผนการใช้จ่าย  
เพื่อประกอบการจัดท างบประมาณและเสนองบประมาณรายจ่ายต่อ
รัฐสภาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

มาตรา 19 (2) และ มาตรา 23 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
กรอบประมาณการรายจ่าย โดยต้องค านึงถึงประมาณการรายรับและ
ฐานะทางการคลังของประเทศ

ความครอบคลุม
งบประมาณ

MTEF

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ใช้บังคับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
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มาตรา 29 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ และให้ย่ืนค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48
• ก าหนดให้ ผอ.สงป. มีหน้าท่ีจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
• ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลภายใน

หน่วยงาน
• หากการประเมินผลของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไปตามที่ก าหนดและหน่วย

รับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตามที่ ผอ.สงป. เสนอแนะได้ ให้ ผอ.
สงป. รายงาน ครม. เพ่ือสั่งการ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การประเมินผล/รายงาน

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ใช้บังคับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
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3 พระราชบัญญัตวิินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561
ที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(ใช้บังคับวันท่ี 20 เมษายน 2561)

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
ตามนัยในมาตรา 11 (4) จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง ก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ  เพื่อเป็นกรอบ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

(1) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  
แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(2) สัดส่วนงบประมาณเพื่อการช าระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ต้องตั้งไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

(3) สัดส่วนงบประมาณเพื่อการช าระดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงาน ของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ 
ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณน้ัน

(4) สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(5) สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ต้องไม่เกิน  

ร้อยละ 8 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงบประมาณ

4 กันยายน 2562
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หน่วย : ล้านบาท

วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2563

+ เพ่ิม / - ลด จากปี 2562
จ านวน ร้อยละ

1. งบประมาณรายจ่าย
- สัดส่วนต่อ GDP

3,000,000.0
17.6

3,200,000.0
17.9

200,000.0 6.7

1.1 รายจ่ายประจ า
- สัดส่วนต่องบประมาณ

2,272,656.3
75.8

2,392,317.9
74.8

119,661.6 5.3

1.2 รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง
- สัดส่วนต่องบประมาณ

-
-

62,709.5
1.9

62,709.5 100.0

1.3 รายจ่ายลงทุน
- สัดส่วนต่องบประมาณ

649,138.2
21.6

655,802.2
20.5

6,664.0 1.0

1.4 รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้
- สัดส่วนต่องบประมาณ

78,205.5
2.6

89,170.4
2.8

10,964.9 14.0

2. รายได้
- สัดส่วนต่อ GDP

2,550,000.0
15.0

2,731,000.0
15.3

181,000.0 7.1

3. วงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล
- สัดส่วนต่อ GDP

450,000.0
2.6

469,000.0
2.6

19,000.0 4.2

4. กรอบวงเงินกู้สูงสุดเพ่ือชดเชย
การขาดดุลตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ

662,564.4 711,336.3 48,771.9 7.4

5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 17,003,400.0 17,836,700.0 833,300.0 4.9

หมายเหตุ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2562 ตามแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสอง ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
2. อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ

รายจ่ายบุคลากร
777,267.6 ลบ.

(24.3 %)

รายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณ
1,144,319.8 ลบ. (35.8 %)

รายจ่ายบูรณาการ 235,091.0 ลบ. (7.3 %)

ทุนหมุนเวียน 189,714.1 ลบ. (5.9 %)
งบกลาง 518,770.9 ลบ.

(16.2 %)

วงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

3.2 ล้านล้านบาท

ชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ลบ. (2.0 %)ช าระหนี้ภาครัฐ
272,127.1 ลบ. (8.5 %)



13

การด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

มาตรา 11(4)

การก าหนดสัดส่วน
งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณ ร้อยละของสัดส่วนตามมติ 
คกก.นโยบายการคลังฯ 

ก าหนด

ข้อเสนอ งปม. ปี 63
เบื้องต้น (ลบ.)

ร้อยละ

1) งบประมาณเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ (เฉพาะเงินต้น) 2.5 - 3.5 89,170.4027 2.8

2) รายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่) ไม่เกิน 10 297,757.1576 9.3

ได้ด าเนินการตาม
(1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง ก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ  เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

อย่างครบถ้วนแล้ว ดังนี้

มาตรา 20

หลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณ
ร้อยละของสัดส่วนตามมติ 
คกก.นโยบายการคลังฯ 

ก าหนด
ข้อเสนอ งปม. ปี 63

เบื้องต้น (ลบ.) ร้อยละ

1) รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ไม่น้อยกว่า 20
655,802.2309 20.52) รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า

วงเงินขาดดุลงบประมาณประจ าปีนั้น 
ไม่น้อยกว่า
469,000
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามกระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม/ลด
(จากงบประมาณปี 2562)

รวมทั้งประเทศ 3,000,000.0 3,200,000.0 200,000.0
งบกลาง 471,532.0 518,770.9 47,238.9
ส านักนายกรัฐมนตรี 40,028.4 39,108.9 -919.5
กระทรวงกลาโหม 227,126.6 233,353.4 6,226.8
กระทรวงการคลัง 242,948.0 249,676.0 6,728.0
กระทรวงการต่างประเทศ 9,197.3 8,927.6 -269.7
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,499.3 6,071.3 -428.0
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 13,342.6 21,281.6 7,939.0
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ฯ 137,573.2 140,444.5 2,871.3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 108,606.9 109,833.7 1,226.8
กระทรวงคมนาคม 179,598.6 178,840.1 -758.5
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5,413.4 6,897.9 1,484.5
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,692.6 30,370.0 -322.6

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามกระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม/ลด
(จากงบประมาณปี 2562)

รวมทั้งประเทศ 3,000,000.0 3,200,000.0 200,000.0
กระทรวงพลังงาน 2,300.9 2,158.0 -142.9
กระทรวงพาณิชย์ 6,941.6 7,553.1 611.5
กระทรวงมหาดไทย 327,742.7 353,007.4 25,264.7
กระทรวงยุติธรรม 25,143.9 26,949.1 1,805.2
กระทรวงแรงงาน 52,594.3 60,878.4 8,284.1
กระทรวงวัฒนธรรม 8,115.3 8,569.7 454.4
กระทรวงศึกษาธิการ 369,047.1 368,660.3 -386.8
กระทรวงสาธารณสุข 135,388.7 138,735.3 3,346.6
กระทรวงอุตสาหกรรม 5,231.2 5,363.8 132.6
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตร ีฯ 127,082.5 132,230.9 5,148.4
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด   27,579.6 24,000.0 -3,579.6
รัฐวิสาหกิจ   141,001.3 156,292.1 15,290.8

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามกระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม/ลด
(จากงบประมาณปี 2562)

รวมท้ังประเทศ 3,000,000 3,200,000 200,000
หน่วยงานของรัฐสภา 10,008.5 8,684.7 -1,323.8
หน่วยงานของศาล 22,605.3 20,234.9 -2,370.4
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 22,164.0 16,495.6 -5,668.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44,059.1 55,252.0 11,192.9
หน่วยงานอื่นของรัฐ 656.7 598.8 -57.9
สภากาชาดไทย 10,267.8 10,651.1 383.3
ส่วนราชการในพระองค์ 6,800.0 7,685.3 885.3
รายจ่ายทุนหมุนเวียน 182,710.6 189,714.1 7,003.5
รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 0.0 62,709.5 62,709.5

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ชาติ งบประมาณ ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 3,200,000.0 100.0

1. ด้านความมั่นคง 428,219.2 13.4

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,418.8 11.8

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 570,521.8 17.9

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 766,269.1 23.9

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,576.9 3.7

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 504,657.6 15.8

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 431,336.6 13.5

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ รวมทั้งสิ้น 235,091.0
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 16,184.6
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,865.5
2. ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5,319.1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 152,735.7
3. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1,313.5
4. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 7,371.4
5. พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 1,886.9
6. พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,954.6
7. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 17,009.1
8. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ 97,389.0
9. พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 20,811.2

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ าแนกตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ  รวมท้ังสิ้น 235,091.0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,305.2
10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 1,305.2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 4,060.8
11. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 875.2
12. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 3,185.6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 59,847.6
13. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 59,431.1
14. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 416.5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 957.1
15. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 957.1

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลักษณะการจัดสรร
ปีงบประมาณ +เพ่ิม/-ลด

ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังสิ้น 751,480.1 804,826.0 53,345.9 7.1

1. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้
475,350.0 496,876.0 21,526.0 4.5

1.1 รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 112,000.0 115,990.0 3,990.0 3.6
1.2 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ 363,350.0 380,886.0 17,536.0 4.8
2. เงินอุดหนุน 276,130.1 307,950.0 31,819.9 11.5
2.1 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 232,071.0 252,698.0 20,627.0 8.9
2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 20,826.5 27,970.3 7,143.7 34.3
2.3 กรุงเทพมหานคร 21,490.7 25,339.2 3,848.5 17.9
2.4 เมืองพัทยา 1,741.8 1,942.5 200.7 11.5

หน่วย : ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 29.47
ของรายได้สุทธิของรัฐบาลปี 2563 จ านวน 2,731,000 ล้านบาท 

คิดเป็น ร้อยละ 29.47
ของรายได้สุทธิของรัฐบาลปี 2562 จ านวน 2,550,000 ล้านบาท 
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ปรับปรุงรายละเอียดภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฯ ให้สอดคล้องกับ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการ
ไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ

2

1

แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต/ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
/นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนการปฏริูปประเทศ/นโยบายส าคัญของรัฐบาล/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี/
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวง/หน่วยรบังบประมาณที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบแล้ว

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไวส้ าหรับรายจา่ยผูกพนัตามสัญญา/ตามมติคณะรัฐมนตร/ีตามกฎหมาย/รายจ่ายช าระหนี้/เงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรายจ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าสาธารณูปโภค
ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ
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การรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุน
ไปเพิ่มในรายจ่ายประจ า

การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการภาระผูกพัน

3

4

การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพ่ิมรายการใหม่ที่มีภาระผูกพันงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป

เพื่อรักษาสัดส่วนรายจา่ยลงทุนของแต่ละกระทรวงให้อยู่ในระดบัท่ีคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบไว้
ในภาพรวม จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนไปเพิ่มในรายจา่ยประจ า  

แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
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แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หน่วยรับงบประมาณ ปรับปรุงรายละเอียดส่งส านักงบประมาณ
ภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

ส านักงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

5

6

ให้ส านักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

ให้หน่วยรับงบประมาณ น าเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้
ความเห็นชอบและส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้ส านักงบประมาณ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2562

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าว รวมท้ังการปรับรายละเอียด
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องตามนัย
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 โดยส านักงบประมาณ
ขอรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัตริัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 77 วรรคสอง
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การรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง

www.bb.go.th


