
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

13 มิถุนายน 2557

โดย
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ



สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาพรวม 2556 2557
งบประมาณทัง้สิน้ 2,400,000.000     2,525,000.000     ลา้นบาท
จดัสรร 2,286,864.361     2,396,534.477     ลา้นบาท
คิดเปน็ร้อยละ 95.29% 94.91%
เบกิจา่ย 1,537,012.109     1,589,367.561     ลา้นบาท
คิดเปน็ร้อยละ 64.04% 62.95%

รายจ่ายประจ า 2556 2557
รายจา่ยประจ าทัง้สิน้ 1,941,312.382     2,038,590.223     ลา้นบาท
จดัสรร 1,928,623.936     2,017,653.679     ลา้นบาท
คิดเปน็ร้อยละ 99.35% 98.97%
เบกิจา่ย 1,353,224.052     1,394,385.299     ลา้นบาท
คิดเปน็ร้อยละ 69.71% 68.40%

รายจ่ายลงทนุ 2556 2557
รายจา่ยลงทนุทัง้สิน้ 458,687.618       486,409.777       ลา้นบาท
จดัสรร 358,240.425       378,880.798       ลา้นบาท
คิดเปน็ร้อยละ 78.10% 77.89%
เบกิจา่ย 183,788.057       194,982.262       ลา้นบาท
คิดเปน็ร้อยละ 40.07% 40.09%

สรุปภาพรวมเปรียบเทียบการจัดสรรและเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2556-2557
ข้อมูลเบือ้งตน้จากระบบ GFMIS ปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที ่6 มิถุนายน 2557, ปงีบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที ่7 มิถุนายน 2556
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แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการฯ
 ยังคงมีความจ าเป็นต้องด าเนนิการ
 มีความพร้อม/ก่อหนี ผกูพนัภายใน 30 มิ.ย.57

 ยังคงมีความจ าเป็นต้องด าเนนิการ
 เริ่มด าเนินการ/กอ่หนี ผกูพนัไม่ทัน

ภายใน 30 มิ.ย.57 

 เริ่มด าเนินการ/กอ่หนี ผกูพนัไม่ทัน
ภายใน 30 มิ.ย.57

 หมดความจ าเป็น/ไม่สามารถด าเนนิการ/
ซ  าซ้อน/เห ือจ่าย

1

2

3

เร่งด าเนินการ
แ ะเบิกจ่ายงบประมาณให้แ ้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2557

ให้เสนอป ัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝา่ยที่รับผดิชอบฯ หรือ
หัวหน้า คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบับที่ 

22/2557  งวันที่ 23 พ.ค. 2557
แ ้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ให้พิจารณาปรับแผนฯ โดยโอนเป ี่ยนแป งฯ
เพื่อน าไปด าเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพรอ้ม 

สามารถเริ่มด าเนินการหรอืกอ่หนี ผกูพนั
ได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2557 ตามเงื่อนไขแนวทางที่ก าหนด

 รายจ่ายงบก าง 
ที่บรร ุวัตถุประสงคแ์ ว้เห ือจ่าย

4 ให้ส่งคืนส านักงบประมาณ แต่หากยังมีความจ าเป็นเร่งดว่นตอ้ง
น าไปใช้ในรายการอื่นๆ ให้เสนอป ัดกระทรวง 

เพื่อเสนอหวัหน้าฝา่ยที่รับผดิชอบฯ ให้ความเห็นชอบ 

 เงินกันไว้เบิกเห ื่อมป ี
ที่ยังไม่มีข้อผูกพัน

5 ทบทวนความจ าเป็น หากยังมีความจ าเป็น 
ให้เร่งท าข้อผูกพนัแ ะเบกิจ่ายโดยเรว็ 

หากหมดความจ าเป็น ให้ด าเนินการตามแนวทางข้อ 3

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ในโอกาสแรกให้น าไปช าระหนี ค่าสาธารณูปโภค ค่า K ข้อผูกพันตามกฎหมาย 
จากนั นให้น าไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี 

1) บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเห ือผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณะ เป็นต้น
2) เป็นรายการงบประมาณท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
3) เป็นรายการท่ีสนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ
4) เป็นการโอนเป ี่ยนแป งเพื่อการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รวมถึงการโอนเป ี่ยนแป งเพื่อ

สมทบในรายการท่ีได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ แ ะโครงการ/รายการผูกพันท่ีด าเนินการได้เร็วกว่าแผน การเตรียมความ
พร้อมโครงการ/รายการ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์

5) เป็นรายการท่ีแก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การซ่อมบ ารุงสิ่งสาธารณะประโยชน์ ทั งนี ต้องมี
ข้อมู ท่ีชัดเจนท่ีแสดงถึงความส าคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6) เร่ืองเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7) เป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการ

ทั งนี ต้องเริ่มด าเนินการ/ก่อหนี ผูกพันภายใน 31 สิงหาคม 2557

แนวทางการด าเนินการตามข้อ 3

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2)
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การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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• 13 - 27 มิ.ย. 57 ส่วนราชการฯ จัดท าราย ะเอียดค าขอ งปม. 2558 แ ะส่งให้ สงป.
• 30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57 สงป. พิจารณาราย ะเอียดค าขอ งปม. 2558 เสนอ หน. คสช.
• 15 ก.ค. 57 หน. คสช. ให้ความเห็นชอบราย ะเอียดงบประมาณปี 2558
• 29 ก.ค. 57 หน.คสช. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2558 

แ ะน าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ

ขั นการจัดท า
งบประมาณ

•   ส.ค. 57 ฝ่ายนิติบัญญัติให้ความเห็นชอบห ักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 
พ.ศ. 2558 แ ะแต่งตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา (วาระที่ 1)

• 7 ส.ค. – 5 ก.ย. 57 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ แ ะ
จัดท าข้อเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ (วาระที่ 2 ขั นกรรมาธิการ)

• 9 ก.ย. 57 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2558 (วาระที่ 2-3)
• 15 ก.ย. 57 ส ค.น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2558 ขึ นทู เก ้าฯ ถวาย

ขั นการอนุมัติ
งบประมาณ

Timeline ปฏิทินงบประมาณ 2558
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8

ส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ แ ะหน่วยงานอ่ืน พิจารณาน ากรอบวงเงินเบื องต้น
ใน 3 มิติรายจ่ายส าคัญคือ รายจ่ายประจ าขั นต่ าที่จ าเปน็ รายจ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจัดสรร 

แ ะรายจ่ายตามภารกิจพื นฐาน พร้อมกรอบเบื องต้นของแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณ 2558

1 - 25 มิ.ย. 57

ส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ แ ะหน่วยงานอ่ืน จัดท าราย ะเอียดค าขอ
ที่สอดค ้องกับแนวทางดังก ่าว เสนอป ัดกระทรวงฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก

หน.ฝ่ายฯ หรือ หน.คสช. แ ้วแต่กรณี ก่อน งนาม ส่ง สงป. 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ แ ะหน่วยงานอ่ืน จัดท าค าขอเพิ่มเติมเฉพาะส่วนภารกิจยุทธศาสตร์ที่
สอดค ้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ แ ะเจตนารมณ์แ ะนโยบาย คสช. รวมทั งค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่หากไม่ได้รับหรือได้รับไม่เพียงพอตามกรอบวงเงินเบื องต้นจะเกิดความเสียหายตอ่ทาง

ราชการ/ประชาชนจัดท าเปน็ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

2 - 27 มิ.ย. 57

แนวทางการจัดการงบประมาณปี 2558 อย่างมีประสิทธิภาพแ ะทันเว า
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รายจ่ายประจ าขั นต่ าท่ีจ าเป็น

ค่าใช้จ่ายบุค ากร สาธารณูปโภคพื นฐาน ค่าเช่าท่ีดิน/อาคาร

รายจ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจัดสรร

สัญญา/
ม.23

พนักงาน
ราชการ/

นักเรียนทุน

ภาระหนี อปท. ชดใช้เงิน
คงค ัง

รายจ่ายตามภารกิจพื นฐาน

รักษางานเดิม เพ่ิมเป้าหมาย

รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

พิจารณา ่วงหน้า
ด าเนินการเมื่อมียุทธศาสตร์

การทบทวนแ ะเตรียมการงบประมาณปี 2558 : มิติรายจ่ายส าคัญ

1. สงป. ได้ประสานให้หน่วยงานจัดท าค าขอในระบบ e – budgeting เป็นการเบื องต้น ตั งแต่ เดือน ก.พ. 57. เป็นต้นมา 
ปัจจุบันมีหน่วยงานบันทึกอยู่ในขั นการวางแผน 329 หน่วยงาน วงเงิน 4.097   บ.

2. สงป. ได้พิจารณาทบทวน วิเคราะห์ ในมิติรายจ่ายส าคัญ คือ รายจ่ายประจ าขั นต่ าที่จ าเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพันที่ต้อง
จัดสรร แ ะรายจ่ายตามภารกิจพื นฐาน เพื่อก าหนดกรอบวงเงินค าขอเบื องต้นส าหรับส่วนราชการ 
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ข้อจ ากัดของวงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ รายได้ รายจ่ายประจ า
รายจ่ายเพื่อชดใช้

เงินคงค ัง
รายจ่าย งทุน รายจ่ายช าระคืน

ต้นเงินกู้
รวม

2557
(สัดส่วนต่อ
งบประมาณ)

2,275,000.0
(ตามเอกสาร
งบประมาณ)

2,017, 25.8
(79.9)

13,423.7
(0.5)

441,128. 
(17.5)

52,821.9
(2.1)

2,525,000.0

2558
(สัดส่วนต่อ
งบประมาณ)

2,325,000.0 2,02 ,709. 
(78.7)

41,9 5.4
(1. )

450, 25.0
(17.5)

55,700.0
(2.2)

2,575,000.0

เพ่ิม/ - ด 50,000.0 9,083.8 28,541.7 9,49 .4 2,878.1 50,000.0

ร้อย ะ 2.2 0.5 212. 2.2 5.4 2.0

หน่วย :  ้านบาท
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แนวทางการจัดท าแ ะเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 ให้ความส าคัญกับการด าเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานที่มีผ ต่อ
การ ดความเห ื่อม   าทางสังคม/กระตุ้นเศรษฐกิจ

2 ให้กระทรวง/หน่วยงานบูรณาการการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ในระดับกระทรวง/
หน่วยงานแ ะระหว่างกระทรวงให้สอดค ้อง รวมทั งการบูรณาการในระดับพื นที่

3 ให้กระทรวง/หน่วยงานจัด  าดับความส าคัญของภารกิจที่จะเสนอของบประมาณ 
แ ะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสม
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แนวทางการจัดท าแ ะเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

4 ให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนชะ อ ปรับ ด หรือยกเ ิก
การด าเนินภารกิจต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญในระดับต่ า หรือหมดความจ าเป็น

5 พิจารณาการใช้งบประมาณให้ครอบค ุมทุกแห ่งเงิน
ทั งเงินงบประมาณแ ะเงินนอกงบประมาณ

 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ แ ะหน่วยงานอ่ืนรวมทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดเตรียมแผนงาน/โครงการให้มีความพร้อมที่จะด าเนินการ

12



การเพ่ิมประสิทธิภาพรายจ่าย งทุนภาครัฐปี 2558

วัตถุประสงค์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรายจ่าย งทุน
ภาครัฐ ในปี 2558 จากระดับ

ร้อย ะ  5 – 70 เป็น ร้อย ะ 82 – 85

ห ักการ

สอดค ้องกับเจตนารมณ์แ ะนโยบายของ คสช. แ ะนโยบาย
การจัดสรรที่ส่งผ ต่อความส าเร็จของเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ

มีความพร้อมระดับสูง สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อ
งบประมาณประกาศใช้
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การพิจารณารายจ่าย งทุน : งบประมาณปี 2558

1. มีการศึกษาความเหมาะสมฯ
2. ผ่านขั นตอนตามกฎหมาย/

ข้อบังคับแ ้ว เช่น EIA ประชา
พิจารณ์ เป็นต้น (ถ้าต้องผ่าน)

3. มีแบบรูปรายการ แ ะ
ประมาณราคาพร้อมด าเนินการ

4. ก าหนดเง่ือนไข (TOR) / 
คุณ ักษณะ(Spec) แ ะ
ผ การสืบราคา

5. สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั งครุภัณฑ์
พร้อม/กรรมสิทธิ์ท่ีดินพร้อม/
ระบุพิกัด

 . มีแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่าย
แต่ ะรายการชัดเจนเป็นไปได้

ความพร้อมระดับสูง
รายการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมคีวามพร้อมสงูครบถ้วนทุกเงื่อนไข

จะได้รับการพิจารณาด้วยความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของหน่วยงาน
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การฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นแ ะเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

ความมั่นคงแห่งรัฐ

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนแ ะเป็นธรรม

การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม แ ะคุณภาพชีวิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ะสิ่งแวด ้อม

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโ ยี การวิจัยแ ะนวัตกรรม

การต่างประเทศแ ะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ

1
2

3

4

5

 

7

8

ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ แ ะ 1 รายการ

9

โครงสร้างของยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูความเชื่อมั่นแ ะเร่งรัดวางรากฐานที่ดี  
ของประเทศ

1.1 เร่งรัดการช่วยเห ือประชาชนอย่างเรง่ด่วน
1.2 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นแ ะกระตุ้นเศรษฐกิจแ ะการ งทุน
1.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์
1.4 ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแ ะประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1.5 ด าเนินการตามกรอบข้อตก งประชาคมอาเซียน
1. ขับเค ื่อนการวางโครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับ

การพัฒนาสู่อนาคต
1.7 เร่งรัดการประยุกตใ์ช้งานวิจัยแ ะพัฒนาไปสู่การปฏิบตัิ
1.8 แก้ไขปัญหาแ ะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.5 การพัฒนาการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวแ ะบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
4.8 ป้องกันแ ะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
4.9 การป้องกัน ปราบปราม แ ะบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
5.1 ฟื้นฟูป้องกันแ ะจัดการภัยพิบัติ
5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ

แผนงานเร่งด่วน/บูรณาการ แผนงานบูรณาการ

ให้ความส าคัญกับแผนงานเร่งด่วนแ ะแผนงานบูรณาการ
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แนวทางการบริหารจัดการแผนงานเร่งด่วนแ ะแผนงานบูรณาการ

1. หน่วยงานห ักร่วมกับส านักงบประมาณ เร่งหารือกับหน่วยงานรอง แ ะหน่วยงาน
สนับสนุน เพ่ือก าหนดเป้าหมายแ ะแนวทางของแต่ ะหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันแ ะ ดความซ  าซ้อน

2. ก ากับ ติดตามการเสนอขอตั งงบประมาณของแต่ ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้
เสนอค าขอเป็นระดับ “โครงการ” (เทียบเท่าผ ผ ิต) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความ
เหมาะสมแ ะติดตามผ ได้ โดยเร่งขอตก งรหัสโครงการต่อ สงป.

3. การตั งงบประมาณภายใต้แผนงานต้องอยู่ในระดับ “ผ ผ ิต/โครงการ” เท่านั น
หากไม่สามารถก าหนดภารกิจดังก ่าวถึงระดับโครงการได้ กิจกรรม/รายการ 
อาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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(ตัวอย่าง )การส่งเสริมการบริหารจัดการน  าอย่างบรูณาการ

นโยบาย                การปฏิบัติ
(Policy Integration)

- อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแห ่งน  า
ธรรมชาติให้เหมาะสมกับระบบ
นิเวศแ ะความต้องการของ
ประชาชน
- การผันน  า เชื่อมโยงโครงข่าย
 ุ่มน  า
- ป้องกันการบุกรุก   าน  า
สาธารณะ
- ขยายน  าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค

กระทรวงเกษตรแ ะสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรม  
ชาติแ ะสิ่งแวด ้อม
กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการไม่สังกัดฯ

ปี 2557 35,7 7.537    บ.
ปี 2558   xxxxxxxx  บ.

น  าเพ่ืออุปโภค บริโภค

- ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน  า สร้าง
ฝายชะ อน  า
- ขยายเขตพื นที่ช ประทาน 
พัฒนาแห ่งน  าในไร่นาแ ะ
ชุมชน
- ก าหนดพื นที่เกษตร
เศรษฐกิจให้เหมาะสมกับการ
เพาะป ูก
- จัดหาแห ่งน  าบาดา เพ่ือ
การเกษตร
- ปฏิบัติการฝนห วง

ผลกระทบ
(Impact)

ผลลัพธ์
(Outcome)

ผลผลิต
(Output)

ลดความขาดแคลนน า้
เพ่ือการเกษตร การ
อุปโภค บริโภค และ

การผลิตอื่น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและมีการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภาค
การเกษตรที่ม่ันคง

ตัวชีว้ัด :
- การขาดแคลนน า้ในภาคการผลิตลดลง
- ร้อยละของประชากรที่ได้รับน า้อุปโภค บริโภค ตามมาตรฐานเพ่ิมขึน้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายลุ่มน า้มีการบริหารจดัการน า้
อย่างถกูวิธีเพ่ิมขึน้

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ปี 2557 จ านวน 58,556.3248 ล้านบาท

ปี 2558 จ านวน xxxxxx ล้านบาท
(ค าขอเบือ้งต้น 175,126.6638 ล้านบาท )

 เพิ่มพืน้ที่เก็บกักน า้ 
และเพ่ิมพืน้ที่
ชลประทาน
แหล่งน า้ในไร่นา 
และชุมชน
 กลไกและแผน
บริหารจดัการน า้

น  าเพ่ือการเกษตร

กระทรวงก าโหม
กระทรวงเกษตรแ ะสหกรณ์  
กระทรวงทรัพยากรธรรม 
ชาติแ ะสิ่งแวด ้อม
กระทรวงมหาดไทย  

ปี 2557   13,448.1011  บ.
ปี 2558 xxxxxxxx  บ.

บริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม

- บริหารจัดการเขื่อนเก็บน  า
ห ัก
- พัฒนาค ังข้อมู ด้าน
ทรัพยากรน  า
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ ะ
เครือข่าย ุ่มน  า

กระทรวงเกษตรแ ะสหกรณ์  
กระทรวงทรัพยากรธรรม  
ชาติแ ะสิ่งแวด ้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ะ
เทคโนโ ยี

ปี 2557 9,340. 8 1  บ.
ปี 2558 xxxxxxx   บ.

การแก้ปัญหาการขาดแค นน  า

20



ขอบคุณครับ



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

13 มิถุนายน 2557

โดย
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ


