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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

งบประมาณ เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารประเทศ โดยรัฐบาลใช้งบประมาณในการผลักดันยุทธศาสตร์
ของประเทศ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน จัดเป็น
สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ในการบริหารองค์กร ด้วยงบประมาณเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และเนื่องจากงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีจ ากัด ดังนั้น ในการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จึงต้องมีการด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุสมผล 
จ าเป็นต้องจัดท าตามกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางที่ก าหนด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ได้รับมอบหมาย มีข้อมูลรายละเอียดเพ่ือประกอบการชี้แจง ในทุกระดับ ทั้งระดับ
กระทรวง ส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
และคณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการอนุมัติงบประมาณ โดยต้องแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของปฏิทิน
งบประมาณ  การศึกษาแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
การศึกษากระบวนการจัดท างบประมาณ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งค าของบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล  

 

1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาและจัดท าแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ
กระบวนการงบประมาณ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1) รวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) จัดท าแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     
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1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะที่ได้รับ 
 

1)  ได้แนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณเข้าใจกระบวนการงบประมาณ สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ได้รับงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

1.5  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

  ใช้เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดท างบประมาณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเป็นคู่มือส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการศึกษา
กระบวนการจัดท างบประมาณเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการเสนอตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานด้านการและพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์งบประมาณ 
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บทท่ี 2 
งบประมาณและระบบงบประมาณของประเทศไทย 

 
2.1   ความเป็นมาของงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ  ประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความส าเร็จในการสงวนอ านาจที่จะอนุมัติ
รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ
วิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มีการน าแบบอย่างมาจัดท างบประมาณขึ้นในหลายประเทศ ส าหรับประเทศ
ไทยการจัดท างบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มท าขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยายขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

 

2.2   ความหมายของงบประมาณ 
ค าว่า งบประมาณ มาจากภาษาอังกฤษว่า budget หมายถึงกระเป๋าใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังของพระ

เจ้าแผ่นดินใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความต้องการประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ไปแถลงต่อรัฐสภา 
ต่อมาความหมายของ Budget  ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋าเป็นเอกสารต่าง ๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น 

ค าว่า งบประมาณ ตามพจนานุกรมหมายความว่า บัญชี หรือจ านวนเงินที่รวมก าหนดรายรับ  - 
รายจ่ายเงิน ในปัจจุบันงบประมาณไม่ได้หมายความเพียงเอกสารประมาณการรายรับ – รายจ่ายของรัฐบาล
เท่านั้น งบประมาณหมายความถึงแผนปฏิบัติการในรอบระยะเวลาหนึ่งของรัฐบาล โดยปกติเป็นหนึ่งปี ซึ่ง
แสดงออกเป็นจ านวนเงินที่ประมาณว่าต้องใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนั้น พร้อมทั้งแสดงแหล่งที่มาและวิธีการหา
เงินมาเพ่ือใช้จ่ายตามแผนงานนั้น 

กล่าวโดยสรุป งบประมาณ หมายถึง แผนงานเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการ
ด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยการท างาน 3 
ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และ การบริหาร 

อย่างไรก็ตามในเมื่อรัฐบาลเป็นผู้จัดท างบประมาณในฐานะของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภาเป็นผู้อนุมัติให้ตราพระราชบัญญัติ และฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ดังนั้นในหลักการ
ดังกล่าว จึงพอสรุปความหมายของงบประมาณได้ว่า หมายถึงจ านวนเงินอย่างสูงที่รัฐสภาอนุญาตให้ฝ่าย
บริหารใช้จ่ายตามแผนงาน งานหรือโครงการที่รัฐบาลมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรอบระยะเวลาหนึ่ง
ปีงบประมาณ โดยแสดงให้รัฐสภาทราบด้วยว่ารัฐบาลมีรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายจากกิจการใดบ้าง เป็นจ านวน
เงินเท่าใด มีวิธีการได้เงินมาอย่างไร เพ่ือให้รัฐสภารับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณด้วย 

ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้  ความหมายของ
นักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์มองงบประมาณใน
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ลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหาร  จะมองงงบประมาณในลักษณะ
ของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วาง
ไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
แต่ถ้าจะวิเคราะห์และท าความเข้าใจก็สามารถท าความเข้าใจได้ว่า งบประมาณ หมายถึง การคาดคะเนตัวเลข
อันจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีการสรุปยอดตัวเลขออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการอาศัยเหตุผลเชิงตรรกะ และ
หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้การบริหารการเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

จากค าจ ากัดความดังกล่าว จะเห็นได้ว่างบประมาณแผ่นดินก็คือ แผนการเงิน ซึ่งหมายถึง แผนที่มี
การก าหนดทรัพยากรทางการเงินให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัตถุประสงค์ของมนุษย์ เนื่องจากทรัพยากรทางการ
เงินมีจ านวนจ ากัดแต่จะต้องน ามาจัดสรรใช้จ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งมีจ านวนมากมาย ปัญหาจึง
เกิดข้ึนว่าท าอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นไปในทางที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
วิธีการส าคัญที่จะแก้ปัญหานี้ คือ ใช้งบประมาณหรือแผนการเงินเป็นเครื่องมือในการเลือกใช้จ่าย โดยการ
พิจารณาถึงความต้องการตลอดจนความจ าเป็นก่อนหลังตามล าดับแลให้ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะ
ได้รับเป็นส าคัญ  

 

2.3   ความส าคัญของงบประมาณ 
งบประมาณมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน ดังจะเห็นได้จากความหมายของค าว่า

งบประมาณ ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนเราทุกคนจะต้องมีแผนการหาเงินและ
การจ่ายเงิน ในด้านการบริหาร งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถ
น าเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งความส าคัญและประโยชน์ 
ของงบประมาณมีดังนี ้ 

1) เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง  

2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแกห่น่วยงานและสังคม โดยหน่วยงานต้องพยายาม
ใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็น เป็นโครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

 3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ ในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน งบประมาณไปในแต่ละ
ด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย เพ่ือทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
เวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  
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4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึงที่จะท าให้หน่วยงานนั้น
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมด
ของแผนงานและงานที่จะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงานสามารถใช้
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 

 

2.4   ลักษณะของงบประมาณที่ดี 
งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรจะต้องมีลักษณะดังนี้  

1) เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะใช้จ่ายและ
พิจารณาจากศูนย์ หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละ
รายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน หากรายการใดมีความส าคัญและ
จ าเป็นมาก ก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทั้งนี้เพ่ือความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
ทุกโครงการ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้ารับการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพ่ือจะได้
มีการประสานงานและโครงการเข้าด้วยกัน ป้องกันมิให้มีการท างานหรือโครงการซ ้าซ้อน อันจะเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้ง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเกิดการพิจารณาที่ต่างกันและไม่ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
แยกตั้งเงินไว้ต่างหากเป็นงบพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจ านวนไม่
มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัยทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แต่ถ้าการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะ
เกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะท าให้เกิดโอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและยังท าให้การ
บริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน 

2) มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณที่ดีควรด าเนินการจัดสรรโดยยึดหลักการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามหลักการพัฒนาที่ดีว่าด้านไหนควรมาก่อนหลังตามสถานการณ์และความจ าเป็น 

3) การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน การจัดงบประมาณในแผนงานต้องมีความ
เหมาะสม ให้งานนั้นๆ สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การก าหนด
เป้าหมายหรือผลที่จะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้ 

4) มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน
ได้ การจัดงบประมาณในแผนงานควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

5) มีระยะการด าเนินงานที่ เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี การเริ่มต้นใช้งบประมาณจะเริ่มใน
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เดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือน
กันยายนของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษา เป็นต้น 

6) มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด  ในการท างบประมาณ ควรพยายามให้การใช้จ่ายเ งินตาม
โครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการ
ใช้จ่ายที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

7) มีลักษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นถึงความส าคัญแต่ละโครงการได้
ดี ไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบัติด้วย 

8) มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความถูกต้องในรายละเอียด
ทั้งในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หากงบประมาณมีข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง  ซึ่ง
อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึ้นได้และต่อไปงบประมาณอาจไม่ได้
รับความเชื่อถือ 

9) จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณที่ดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผยแก่สาธารณะหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์และโปร่งใสในการ
บริหารหน่วยงาน 

10) มีความยืดหยุ่น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น หากจัดวางงบประมาณไว้อย่าง
เคร่งครัดจนขยับไม่ได้ อาจก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะลักษณะของการท างบประมาณเป็น
การวางแผนในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจุบันอ่ืนมากระทบท าให้การบริหารงบประมาณผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจเกิดปัญหาการใช้งบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

11) มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณท่ีดีต้องสามารถตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

2.5  ระบบงบประมาณของประเทศไทย 
งบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศเพ่ือให้นโยบายของรัฐบาล

บรรลุผลส าเร็จ การจัดท างบประมาณเป็นไปตามระบบซึ่งมีความเหมาะสมในแต่ละยุคสมัย ในอดีตประเทศ
ไทยได้ใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) ส าหรับหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่แสดงการใช้จ่ายเงินเป็นรายการตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน 
และให้ความส าคัญกับการควบคุมปัจจัยน าเข้า ( Input) แต่ละรายการ โดยแสดงให้เห็นแต่เพียงว่าในการ
บริหารงานนั้นจะมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายการประเภทใด เช่น จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าสิ่งของ ค่าบริหาร 
อย่างละเท่าใด  ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการนี้มีข้อดีคือ ช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงาน
ได้ดี เพราะมีการแสดงค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน  จึงง่ายต่อการปฏิบัติในการปรับ เพ่ิม/ลดรายการ  แต่มี
ข้อบกพร่องที่ไม่สามารถวัดผลส าเร็จของงานได้  เพราะการอนุมัติเงินประจ างวดจะอนุมัติตามหมวดรายจ่าย  
มิได้อนุมัติตามแผนงาน งาน/โครงการ  ท าให้ไม่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่จัดสรร
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ให้แก่งาน/โครงการหนึ่งๆ  กับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการนั้ น ๆ  ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน  นอกจากนี้การควบคุมรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินท า
ให้ผู้บริหารไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงานเท่าที่ควร  จึงไม่สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2525  จึงได้มีการปรับปรุง งบประมาณโดยน าระบบงบประมาณแบบแผนงาน 
(Program Budgeting) มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเป็นระบบที่มีความมุ่ง
หมายให้มีการเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผนและเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล  จึงได้แสดงงบประมาณในลักษณะแผนงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ในขณะเดียวกันได้จ าแนกงบประมาณรายจ่ายของงาน/โครงการออกเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ  ใน
เอกสารงบประมาณ ฉบับรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย  แม้ว่าระบบงบประมาณแบบแผนงาน  
จะเป็นระบบที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศที่มีแผนรองรับ  มีการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  แต่ในทางปฏิบัติยังมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
เทคนิคที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ  ปัจจัยทางการเมือง ทักษะของเจ้าหน้าที่  ตลอดจน
มาตรฐานการวัดผลงาน  ซึ่งส านักงบประมาณก็ได้ด าเนินการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด   
และได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณจากที่มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรเป็นระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting)  ซึ่งมุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ มีการ
ก าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม มีแผนกลยุทธ์ชัดเจน มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถวัดและประเมินผล
การท างานได้ โดยมีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงป และ
เน้นความรับผิดชอบของผู้บริหารแทนการควบคุมแบบรายละเอียดในการเบิกจ่าย 

 

จนกระทั่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ได้มีนโยบายให้ด าเนินการปรับปรุงระบบงบประมาณอีกครั้ง 
ไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting 
System : SPBBS) โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งระบุ
โครงการและความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยก าหนดให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  รัฐมนตรีรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และหัวหน้าส่วน ราชการ
รับผิดชอบต่อเป้าหมาย ผลผลิตของหน่วยงาน 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีแนวคิดและหลักการที่ส าคัญ 3 เรื่อง คือ   

(1) การปรับปรุงให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบาย  และให้เห็นผลที่ประชาชนได้รับจากนโยบายนั้น   
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(2) การมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

(3) การมอบความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติ ขณะเดียวกันหน่วย
ปฏิบัติก็ต้องมีความรับผิดชอบในการน างบประมาณไปใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน โดยผ่านระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย 

แนวคิดนี้ได้น าไปสู่การออกแบบระบบและวิธีการงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดย
ค านึงถึงความส าเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ในการวางแผนจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง  ทบวง กรมต่าง ๆ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 

1) มุ่งเน้นผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะให้ความส าคัญกับความส าเร็จตาม
เป้าหมายในทุกระดับ  ตั้งแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจนถึงเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและ
หน่วยงาน  โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ดังนี้ 

- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวังจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและประเทศชาติ  รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีกรอบ นโยบาย เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการประเทศ  โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาล
เป็นการก าหนดเป้าหมายในช่วงอายุของแต่ละรัฐบาล และสามารถก าหนดเป้าหมายเป็นรายปีได้  ส านัก
งบประมาณ จึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาล ให้เป็นเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ประจ าปี และแปลงเป็นยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  จะต้องเชื่อมโยงและค านึงถึงผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอาจด าเนินการโดยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง  หรือ
ต้องร่วมกันด าเนินการโดยหลายกระทรวงในลักษณะบูรณาการ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จแก่ชุมชนหรือสังคม 

- เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน  จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง โดยมีการก าหนดผลผลิตของหน่วยงานซึ่งอาจเป็นบริการหรือสิ่งของที่ให้บริการแก่ประชาชน  และมี
ตัวชี้วัดผลส าเร็จที่แสดงในหลายมิติทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย 
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2) เน้นหลักธรรมำภิบำล 
 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นระบบที่เน้นหลักธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 

- มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน  เริ่มตั้งแต่จากระดับรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  เพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหารและผู้
ก าหนดนโยบายสูงสุดของประเทศสู่ระดับกระทรวงหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงและสิ้นสุดที่ระดับหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของผลผลิตที่
ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน 

- มีระบบการติดตามประเมินผล  และการรายงานผลการด าเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานว่า  ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในทุกมิติ  ทั้งเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดแจน  เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร  ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อ
ผลส าเร็จของงาน  และมีรูปแบบของการรายงานผลแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ  รายงานผลการปฏิบัติงานและ
รายงานด้านการเงิน  ซึ่งจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

3) กำรมอบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะเน้นให้กระทรวงและหน่วยงานรับผิดชอบ
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละระดับเพ่ือ
บรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ และส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงานมีบทบาทในการ
ตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ  ให้กระทรวงและหน่วยงานมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น  เฟื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์สู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) กำรเพิ่มขอบเขตควำมครอบคลุมของงบประมำณ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมามีขอบเขตจ ากัดอยู่แต่เพียงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ใช้จ่าย

จากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น  ไม่รวมกิจกรรมที่ใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงิน
รายได้ของหน่วยงาน เป็นต้น  ดังนั้นการน าเงินนอกงบประมาณมาพิจารณา  ร่วมกันกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จะท าให้แผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณ์  ครอบคลุมและสามารถใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนทางการเงินและการคลังได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 

5) กำรประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTEF) 
เป็นการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้รับอนุมัติในปัจจุบัน  ภายใต้

สมมุติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่  ส าหรับแผนงานต่าง ๆ เหล่านั้น  ซึ่งมั่นใจได้ว่า สัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน  การประมาณการ
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วงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจะด าเนินการทั้งแบบ Top Down และ Bottom UP  โดย
การประมาณการแบบ Top Down  จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบาย  โดยพิจารณาจาก
สมมุติฐานทางการเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของรัฐบาล  ส่วนการประมาณการแบบ Bottom UP  จะเป็น
การประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงานภายใต้สมมุติฐานว่าจะไม่มีนโยบายใหม่ ซึ่ง MTEF ทั้ง 2 แบบ  
ท าให้ส านักงบประมาณและรัฐบาลทราบถึงตัวเลขพ้ืนฐานของงประมาณในแต่ละปี  ซึ่งรัฐบาลอาจจะมีนโยบาย
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกล่าวได้  โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนราชการมาช่วยในการตัดสินใจ  
นอกจากนี้ยังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการคลัง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็นระบบงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลส าเร็จในการด าเนินงานของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามยุทธศาสตร์ โดยมีการ
วัดผลส าเร็จ (Performance Measures) ของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ซึ่งครอบคลุมทั้งปริมาณ  
คุณภาพ  เวลาและค่าใช้จ่ายในการน าส่งผลผลิต  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผลผลิตที่น ามา
ค านวณต้นทุน ต้องเป็นผลผลิตระดับกรมที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับส านักงบประมาณแล้วว่ามีความเชื่อมโยง
กับผลลัพธ์ หรือเป้าหมายการให้บริการสาธารณะระดับกระทรวง และเมื่อด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติในที่สุด 

แนวคิดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ แม้องค์กรของรัฐส่วนใหญ่จะให้บริการโดยไม่แสวงหาก าไร  แต่
ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องน าหลักการเรื่อง “ต้นทุน” มาใช้ ในแง่ที่ว่าจะผลิตผลผลิตหรือด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยใช้งบประมาณต่ าสุดได้อย่างไร ซึ่งในข้ันต้นจะเป็นการลดต้นทุนที่ใช้อยู่เดิมให้ต่ าลง
โดยยังสามารถน าส่งผลผลิตได้ส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

 

รัฐบาลในฐานะผู้จัดสรรงบประมาณ ต้องจัดสรรเงินภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
ขณะเดียวกันต้องจัดสรรให้ครอบคลุมกับต้นทุนที่ส่วนราชการจะสามารถน าไปใช้ในการผลิตผลผลิตได้อย่าง
เพียงพอ  ทั้งนี้ต้นทุนดังกล่าวต้องมีความสมเหตุสมผลตามข้อตกลงในเรื่องปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่
น าส่งผลผลิตนั้นๆ 

การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า  เป็นเป้าหมายส าคัญที่องค์กรภาครัฐต้องเร่ง
ด าเนินการ  โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศมีงบประมาณจ ากัดและไม่สามารถเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้มากเช่นในอดีต  ส่งผลให้เกิดแนวโน้มว่าส่วนราชการทั้งหลายจะได้รับงบประมาณไม่แตกต่างจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมามากนัก   โดยอาจได้รับเพ่ิมขึ้นตามอัตราการเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเท่านั้น  ยกเว้นในบาง
หน่วยงานที่รับนโยบายรัฐบาลมาเพ่ือสร้างผลผลิตใหม่ๆ หรือมีการเพิ่มจ านวนหรือเพ่ิมคุณภาพการผลิตมากขึ้น  
อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมปริมาณหรือคุณภาพผลผลิต อาจไม่ท าให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนเดียวกับปริมาณ
และคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึน   เนื่องจากเหตุผลในเรื่องโครงสร้างต้นทุนและพฤติกรรมของต้นทุนที่ประกอบด้วยต้นทุน
คงที่และต้นทุนผันแปร ทั้งนี้หากหน่วยงานสามารถลด ตัดทอน หรือยกเลิกงานที่ไม่จ าเป็นลงได้ก็จะท าให้การ
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ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีงบประมาณเหลือส าหรับน าไปปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญอ่ืน ๆ หรือเพ่ือ
น าไปเพ่ิมผลผลิตหรือสร้างผลผลิตใหม่ ๆ ตามนโยบายรัฐบาลได้ต่อไป 

 

อนึ่งการจัดสรรงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นการจัดสรรที่ให้ความส าคัญ
กับตัวผลผลิต (Output)  แทนการควบคุมในเรื่องรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า (Input) โดยผลผลิตดังกล่าว
จะต้องผ่านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง สอดรับกับแผนการให้บริการ (สาธารณะ) และสามารถ
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ระดับกระทรวงและระดับชาติได้  กล่าวคือเมื่อส่วนราชการน าส่งผลผลิตนี้แล้วจะท าให้
บรรลุเป้าหมายการให้บริการ (สาธารณะ) ระดับกระทรวง  (Service Delivery Targets) และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (Strategic Delivery Targets)  อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดที่รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดขึ้นตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและประชาชนในที่สุด  การค านวณต้นทุน/ค่าใช้จ่ายผลผลิตจะด าเนินการ
หลังจากส่วนราชการมีการก าหนดผลผลิตที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของรัฐบาลและได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 

 

ทั้งนี้ การจะสร้างผลผลิตระดับกรมหรือผลลัพธ์ระดับบนได้นั้น องค์กรจะต้องก าหนดปัจจัยน าเข้า 
(Input)  และสร้างกระบวนการน าส่งผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีกลยุทธ์ (Strategic Processes) ซึ่งวิเคราะห์แล้ว
ว่าเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามความต้องการได้จริง  และภายใต้กระบวนการดังกล่าว
ควรคัดสรรเอาแต่เฉพาะกิจกรรมที่เพ่ิมมูลค่า (Value Adding Activities) ซึ่งจะท าให้การน าส่งผลผลิตเกิด
ต้นทุนต่ าสุด  โดยที่ยังสามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตกลงไว้ได้ 
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บทท่ี 3 
กระบวนการงบประมาณและการจ าแนกงบประมาณ 

 
3.1 กระบวนการงบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน  (Budget  Process)  หรือวิธีการงบประมาณ  (Budget  
Procedure)  หมายถึง กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นตอนเกี่ยวกับการก าหนดแผนความต้องการในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา  การจัดท ากรอบ
วงเงินในระดับมหภาค  การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง  ๆ  ไปจนถึงขั้นที่รัฐบาลแถลง
รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีต่อรัฐสภาเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศ
เป็นกฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กระบวนการ
งบประมาณประกอบด้วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

3.1.1  การจัดเตรียมงบประมาณ  (Budget  Preparation) 
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ  ซึ่งฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลมีหน้าที่ในการเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติในทางปฏิบัติผู้มีบทบาทในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายโดยตรง  ได้แก่  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ผู้ใช้งบประมาณ  และ
ส านักงบประมาณ  ส านักงบประมาณมีอ านาจหน้าที่ในการวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  และจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอต่อรัฐสภาต่อไป 

การจัดเตรียมงบประมาณประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ  3  ประการ  คือ  การทบทวน
งบประมาณ  การวางแผนงบประมาณ  และการจัดท างบประมาณ 

(1) การทบทวนงบประมาณ  (Budget  Revision) 
 กระบวนการทบทวนงบประมาณ  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท  

ภารกิจ  และแผนด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับล าดับความส าคัญทางนโยบาย  ศักยภาพของ
หน่วยงาน  และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การทบทวนงบประมาณจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่างๆ  ดังนี้ 

 • ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 • ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ 

 • กฎหมายรองรับและระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 • สภาพแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

 • นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลใหม่ที่รัฐบาลประกาศในปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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 • แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
 

(2) การวางแผนงบประมาณ  (Budget  Planning) 
 การวางแผนงบประมาณ  เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจในภาพรวม  แผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  เพ่ือ
ก าหนดเป็นนโยบายงบประมาณ  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 การวางแผนงบประมาณท่ีส าคัญ  ประกอบด้วย 

 • การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลังมหภาค 
  เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ  เพ่ือจัดท าข้อเสนอทางเศรษฐกิจมหภาค  โดยการพิจารณาร่วมกันของ 4 หน่วยงานหลัก  ได้แก่  
ส านักงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงการคลัง  และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยมีการด าเนินงาน  ดังนี้ 

  - การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไป 
  - การก าหนดเครื่องชี้วัดระดับมหภาค  เช่น  GDP  เงินเฟ้อ  อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  อตัราการว่างงาน 
  - การวิเคราะห์ภาระงบประมาณอันเนื่องจากนโยบายส าคัญ 

 • การประมาณการรายได้ 
  กระทรวงการคลัง  โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะท าหน้าที่รายงานประมาณการ

รายได้ต่อที่ประชุม 4 หน่วยงานหลัก  เพ่ือให้ความเห็นชอบร่วมกันและน าไปเป็นกรอบในการก าหนดวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

 • การประมาณการหนี้สาธารณะ 
  เป็นการจัดท าประมาณการภาระหนี้ภาครัฐประจ าปีและประมาณการล่วงหน้า รวมทั้ง

การพิจารณาแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ 

 • การก าหนดนโยบายงบประมาณ  และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 หน่วยงานหลัก  4  หน่วย  คือ  ส านักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และธนาคารแห่งประเทศไทย  จะร่วมกันก าหนด
นโยบายและวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งส านักงบประมาณจะ
จัดท าข้อเสนอวงเงินดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะจัดท างบประมาณในขั้น
รายละเอียด 

 
  



14 
 

(3) การจัดท างบประมาณ  (Budget  Formulation) 
 ส านักงบประมาณจะน าเสนอปฏิทินงบประมาณเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ

แจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  และวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  ส านักงบประมาณจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ในส่วนของหน่วยงาน  เมื่อกระทรวงได้รับปฏิทินงบประมาณและคู่มือจัดท าค าขอจากส านัก
งบประมาณแล้ว  กระทรวงจะแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด  เพื่อจัดท าค าของบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณ
พิจารณา  และจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งเอกสารงบประมาณเสนอ
ต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและน าเสนอต่อรัฐสภา  เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวัน
เริ่มปีงบประมาณนั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ส าหรับเอกสารงบประมาณที่น าเสนอต่อรัฐสภาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  
2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ก าหนดให้รัฐบาลเสนอค าแถลงของนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดต่าง 
ๆ  เช่น  ฐานะการเงินการคลังของประเทศ  รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบปีปัจจุบัน  ปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
และปีท่ีล่วงมาแล้ว หนี้ของรัฐบาลที่มีอยู่และที่จะขอกู้ใหม่ เป็นต้น  ซึ่งโดยทั่วไปจะน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พร้อมเอกสารประกอบ และเรียกเอกสารฉบับนี้ว่าเอกสารงบประมาณ  (Budget  
Document) 

 

3.1.2     การอนุมัติงบประมาณ  (Budget  Adoption) 
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ซึ่ง
ประกอบด้วย  2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน  3 วาระ  แล้วจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณาก่อนน าทูลเกล้าถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเริ่มขึ้นภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีผ่านการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีแล้ว  ส านักงบประมาณจะเตรียมเอกสารงบประมาณเพ่ือให้
นายกรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา  ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย 3  วาระ 

• วาระที่  1  เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

• วาระท่ี  2  เป็นการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ  และการพิจารณาเต็มสภาเรียงตามมาตรา 
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• วาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติ  และประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

วุฒิสภาจะด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นมาเพ่ือศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเช่นเดียวกัน  และต้อง
พิจารณาให้ความ  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ”  ให้แล้วเสร็จภายใน  20  วัน  นับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มาถึงวุฒิสภา  ทั้งนี้เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ขยายเวลา
ออกไปเป็นกรณีพิเศษ  หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลา  ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น 

หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้นทูลเกล้าถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภิไธย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

 

3.1.3 การบริหารงบประมาณ  (Budget  Execution) 
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ผู้ใช้งบประมาณ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง  ผลผลิต/โครงการ  ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  การโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ  และการกันเงินเหลื่อมปี 

 

3.1.4 การติดตามประเมินผลงบประมาณ    (Budget  Monitoring  and  Evaluation) 
 การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึง  ขั้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน  และ
การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  ผลผลิต/โครงการ  ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา 
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- ส ำนักงบประมำณ 
- กระทรวงกำรคลัง 
- สศช. 
- ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
- ส่วนรำชกำร 

- ส่วนรำชกำร 
- ส ำนักงบประมำณ 
- สศช. 
- กพร. 

- กระทรวงกำรคลัง 
- สศช. 
- ส ำนักงบประมำณ 

- ธนำคำรแห่ง 
 ประเทศไทย 

ส่งให้กระทรวงกำรคลัง 

(กรมบัญชีกลำง) 

 

ระยะเวลำ 1 ปี 
 

ประมำณกำร 

รำยรับ-รำยจ่ำย 

ทบทวนเป้ำหมำย  กลยุทธ์ 

แผนปฏบิัติรำชกำร ฯ 

รัฐมนตรีเจ้ำสงักัด 

เหน็ชอบ 

- ทบทวนประมำณกำรรำยได้ 

- ประมำณกำรรำยจ่ำยขั้นต ่ำ 

- ข้อเสนอนโยบำยงบประมำณ 

- วงเงินงบประมำณ 

- ข้อเสนอเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 

 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 

 ประจ ำปีที่สอดคล้องกับ 

 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 และแผนปฏบิัติรำชกำร ฯ 

ครม. เหน็ชอบ 

- วงเงิน 

- โครงสร้ำงงบประมำณ 

- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

รอง นรม. มอบนโยบำยส่วนรำชกำร 

ส่วนรำชกำรจัดท ำค ำขอ 

ครม. อนุมัติ 

รอง นรม. มอบนโยบำยส่วนรำชกำร

ปรับปรุงรำยละเอียด 

ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 

ปรับปรุงรำยละเอียด 

ครม. เหน็ชอบ 

- จัดพิมพ์ร่ำง พรบ. งบประมำณ 

 รำยจ่ำยประจ ำปี 

- เอกสำรงบประมำณ 

ครม. เหน็ชอบน ำเสนอ 

สภำผู้แทนรำษฎร 

พรบ. งบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปี 

 
รำยงำนต่ำง ๆ 

 

ส่วนรำชกำรตรวจสอบ 

ยอดเงินคงเหลือและ 

รำยงำนแผน/ผล 

ส่วนรำชกำรเบิกเงิน 

โดยวำงฎีกำเบิกเงินงบประมำณ 

ตำมระบบ GFMIS 

 
ส ำนักงบประมำณจัดสรร

งบประมำณให้ส่วนรำชกำร 

ตำมแผนฯ ในระบบ 

GFMIS 

 

 
ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 

ให้ควำมเหน็ชอบแผน ฯ 

ส่วนรำชกำรจัดท ำแผน ฯ 

ตำมระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

ของส ำนักงบประมำณ 

กระทรวงกำรคลัง 

(กรมบัญชีกลำง) 

ส ำนักงบประมำณ 

สตง. 

ธปท. 

กา
รจ
ดัท

 าง
บป

ระ
มา
ณ 

การบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงบประมำณพิจำรณำค ำขอ 
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3.2  หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2) รายจ่ายงบกลาง 

 
3.2.1 รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

(1)  งบบุคลากร  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

• เงินเดือน หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน 
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น  

- เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 

- เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

- เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 
- เงินประจ าต าแหน่งขององค์มนตรีและรัฐบุรุษ 
- เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 
- เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
- เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนา

อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
- เงินเพ่ิมพิเศษผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียนต ารวจ (พ.ร.ต.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 
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- เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นท่ีพิเศษ 
- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 

• ค่าจ้างประจ า  หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ รวมถึงเงิน
ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า เช่น 

- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจ า 
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า 

• ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 

• ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 
 

(2) งบด าเนินงาน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

• ค่าตอบแทน  หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น 

- เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

- เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร เงินช่วยเหลือในการท าศพ 

- ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีค าสั่งแต่งตั้งจากทาง
ราชการ 
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- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการ 

- เงินรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

- เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

- เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 

- เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 

- เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

- เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 

- เงินค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

- เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 

- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

- เงินค่าตอบแทนการสอบ 

- ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

- ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

- เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 

- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง 

- เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ 

• ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริหการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
- ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า

ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึง การซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือ

การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
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- ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน ้าประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
- ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่า

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
- ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น 
- ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ค่าเบี้ยประกัน 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความผิดชอบของผู้

รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วน

ราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
- ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
- ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ เช่น 
- ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
- ค่ารับรองประเภททเครื่องดื่ม 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 

เป็นต้น 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือต ารวจ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ 
- เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 
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- เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
- ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
- ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
- ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

• ค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
- รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือตจ่อชุดไม่เกิน 20 ,000 

บาท 
- รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 
- รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

• ค่าสาธารณูปโภค  หมาบถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ 

- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
- ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้

ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

 

(3) งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

• ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
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- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20 ,000 

บาท 
- รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 

เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
- รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น 

• ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง 
ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

- รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
- รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง

ท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
- รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ 

 

(4) งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงิน อุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 

• เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบ ารุง
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 

• เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง  เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ให้เป็นไปตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
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(5) งบรายจ่ายอ่ืน  หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

-  เงินราชการลับ 
-  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
-  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา 

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
-  รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 
3.2.2 รายจ่ายงบกลาง 

รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

- เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่า
ทดแทนส าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการบ านาญเสียชีวิต 
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 

- เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

- เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่
ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

- เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย
เป็นเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ 

- เงินสมทบของลูกจ้างประจ า หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาล
น าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 
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- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนินภายในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย 

- เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งส ารองไว้เพ่ือจัดสรร
เป็นคา่ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่าย
ทีต่ั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานของรัฐ  

อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังอาจตั้งรายจ่ายรายการอ่ืน ๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลาง ตามความเหมาะสมในแต่
ละป ี
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บทท่ี 4 

การจัดท าค าขอประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

4.1  หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานตามขั้นตอนระบบงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณ การอนุมัติงบประมาณและ

การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จะมีบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 

4.1.1 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มีอ านาจพิจารณาอนุมัติและปรับลดวงเงินงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์ และชี้แจง
งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและคณะอนุ
กรรมาธิการชุดต่ าง  ๆ พิจารณาจัดสรรและอนุมัติ แผนการใช้ จ่ าย เ งินและแผนปฏิบัติ การของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

4.1.2 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร่วมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเข้าร่วมชี้แจง

งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและคณะอนุ
กรรมาธิการชุดต่าง ๆ 

 

4.1.3 ผู้อ านวยการกองแผนและวิชาการ 
เป็นผู้พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนการจัดสรร 

แผนกา ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ นแล ะแผนปฏิ บั ติ ก า ร ขอ งก รมวิ ท ยาศ าสตร์ ก า ร แพทย์  ก่ อน เ สนออธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

4.1.4 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน  กองแผนงานและวิชาการ 
เป็นผู้วิเคราะห์ภาพรวมของกิจกรรมและโครงการที่จะด าเนินการและพิจารณากรอบวงเงิน

งบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะเสนอขอต่อส านักงบประมาณ พิจารณาภาพรวมในการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและคณะอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ พิจารณาจัดท าทางเลือกประกอบเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับผู้บริหารโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
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4.1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ 
เป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาแผนงานและกรอบวงเงินงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานในสังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอขอตั้งตามกิจกรรมและโครงการที่จะด าเนินงานเพ่ือจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระดับกรม และประสานหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จะต้องจัดท าให้
ผู้บริหารพิจารณา และแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

 

4.1.6 หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดปริมาณที่จะด าเนินการและงบประมาณในแต่ละ

กิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าค าของบประมาณของหน่วยงาน 
เหตุผลความจ าเป็นเตรียมข้อมูลเพ่ือการตอบประเด็นค าถามของคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ชุดต่าง ๆ และรับทราบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและงบประมาณ 

 

4.2  ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผู้ที่รับผิดชอบในการการจัดท าค าของบประมาณต้อง

ศึกษาและพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
- หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ 
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
- คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
- คู่มือการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-budgeting) 
- คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและกรใช้จ่าย (ระบบ BB EvMIS) 
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี การ

ฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่

เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
- อัตราราคางานต่อหน่วย 
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โดยขั้นตอนส าคัญในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 การทบทวนงบประมาณ 
ในการด าเนินการทบทวนงบประมาณนั้น จะเป็นการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จของปีที่ผ่านมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมติดตามผลการ
ด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยหลังจากที่ส านักงบประมาณได้แจ้ง
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและปฏิทินงบประมาณให้ส่วนราชการรับทราบ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดท างบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

- พิจารณารายละเอียดในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด 

- ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่ส านักงบประมาณก าหนด ส่งส านักงบประมาณ 

 

4.2.2 การวางแผนและจัดท างบประมาณ 
ในขั้นตอนการวางแผนและจัดท างบประมาณนั้น จะเป็นการจัดท าข้อเสนองบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดท าแบบฟอร์มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับหน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และก าหนดแนวทางการจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน และแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ ตามแบบฟอร์มและแนวทางท่ีก าหนด 

- ประสานขอข้อมูลรายละเอียดงบบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายผูกพัน กับฝ่าย
การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายคลัง และฝ่ายพัสดุ ตามล าดับ 

- ประสานขอข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย กับกลุ่มติดตามและประเมินผล  
- รวบรวมข้อมูลค าของบประมาณของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุ ก งบรายจ่ าย  ตรวจสอบความถู กต้ อ ง  ความครบถ้ วน  วิ เ คราะห์ และสรุ ป เป็ นภาพรวมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจ าแนกเป็นงบรายจ่าย ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม 

- สรุปรายละเอียดรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น รายละเอียดความต้องการงบลงทุน เสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 

- จัดท ารายละเอียดข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น ส่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงบประมาณ 
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- ประสานเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่รับผิดชอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือการให้
ข้อมูลประกอบการชี้แจงวงเงินข้อเสนองบประมาณ และจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

- จั ด ท า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ว ง เ งิ น แ ล ะ ค า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตามแบบรายงานค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยน างบประมาณตาม
ข้อเสนอเบื้องต้นที่ผ่านการพิจารณา มาใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ และเสนอผู้บริหารพิจารณา  

- บันทึกข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ e-Budgeting ของส านัก
งบประมาณตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม  

- จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขั้นค าขอ และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ BB-EvMis  

- จัดส่งแบบรายงานค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และส านักงบประมาณ 

โดยการจัดท าแบบรายงานค าของบประมาณ ตามที่ส านักงบประมาณก าหนดนั้น มีขั้นตอนและ
รายละเอียด ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
1.1 ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ       

ก่อนจัดท าค าขอฯ ต้องศึกษาเจตนารมณ์นโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ 
หรือนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้ทราบว่ามีแนวนโยบายฯ ใดเกี่ยวข้อง กับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานบ้าง โดย
จัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุนแนวนโยบายระดับชาติ  เช่น  

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    
- นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ       
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
- แผนงานในภารกิจหลัก หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
- แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์      
- แผนพฒันาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด      
- ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือที่ได้ประกาศต่อ

สาธารณชน      
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการฯ เป็น

ผู้ด าเนินการ       
- แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอ่ืน ๆ ที่มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ      
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- ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 

1.2 การแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในแบบค าขอฯ       

กระทรวงจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และหน่วยงานต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดย
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนดให้กระทรวงและหน่วยงานเชื่อมโยง ข้อมูลโครงสร้าง
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังนี้    

(1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ความเห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    

(2) แผนงาน  หมายถึง  แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่
ส านักงบประมาณ จัดท าขึ้นส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของส่วน
ราชการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ  อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่
ประเทศชาติและประชาชน  รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของ
แผ่นดินต่อรัฐสภา  ตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี โดยส านักงบประมาณได้มีการก าหนดโครงสร้าง
แผนงานดังนี้ 

 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ภาครัฐที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ
งบดังกล่าว 

- แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึง
ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

-  แผนงานยุทธศาสตร์  หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้การ
จัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ เป็นต้น 
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- แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติ หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณา
การ 

(3)  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่ต้องการ
จะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ  เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานพิเศษ เชื่อมโยงเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ใน
ลักษณะหนึ่งต่อหลาย 

(4) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้
เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (ข้อย่อยของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) ที่กิจกรรมไปสนับสนุนอย่างชัดเจนเพียงแนวทางเดียว 

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน      

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของแบบรายงานการ
จัดท าค าของบประมาณก าหนดให้มีองค์ประกอบ ดังนี้   

2.1 ข้อมูลพื้นฐานระดับผลลัพธ์     
(1) วิสัยทัศน์  หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความ

เป็นจริงในปัจจุบัน การก าหนดวิสัยทัศน์ควรเริ่มต้นจากการประเมินว่ามีปัจจัยภายนอกองค์กรอะไรบ้าง ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต (Outside-In) เช่น นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับ
ประโยชน์ของหน่วยงาน ฯลฯ วิสัยทัศน์ที่ดีควรเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและทิศทาง 
มีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่ก าหนด และวัดผลส าเร็จได้ 

(2) พันธกิจ   หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ  รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  โดย
ข้อความพันธกิจที่ระบุจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทที่ได้รับมอบหมายจาก
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกระทรวง/หน่วยงานอย่างชัดเจน รวมถึง กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน     
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(3) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวง
ต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
แล้วแต่กรณี    

(4) ยุทธศาสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ 
อันถือเป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็น
เงื่อนไขในการมอบหมายงาน ให้หน่วยงานของกระทรวงรับไปด าเนินการต่อ 

(5) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและตัวชี้วัด  หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานหรือเพ่ือด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการ ตามท่ีก าหนดของหน่วยงานระดับกรม  ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง   

➢ การก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้       
- แสดงถึงผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ จากการน าส่งผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น       
- แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือพ้ืนที่เป้าหมาย จากการ

มีผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ          
- ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ที่ต้องก าหนดให้

สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ยกเว้นส่วนราชการ
ฯ ซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ       

- ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
ที่ก าหนดตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน กฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย       

- สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน  ผลผลิต และหรือ 
โครงการ กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

- มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันภายใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์      

➢ การก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน คือ การก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ/ ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่ที่
ด าเนินการได้รับในเชิงปริมาณ  และหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลส า เร็จ โดยหน่วยงานต้อง
ปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้าให้เป็นไปตามจริงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
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ปีปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
งบประมาณที่คาดว่าได้รับจัดสรร และสอดคล้องกับนโยบายส าคัญ แผนแม่บทอ่ืน ๆ ที่กระทรวง หน่วยงาน
รับผิดชอบ    

(6) กลยุทธ์หน่วยงาน  หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญ ๆ 
อันถือเป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็น
เงื่อนไขในการมอบหมายงาน ให้หน่วยงานในสังกัดรับไปด าเนินการต่อ  กลยุทธ์หน่วยงานที่ก าหนดในการ
จัดท าค าของบประมาณ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และนโยบายส าคัญอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  โดย
สามารถก าหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในลักษณะหลายต่อหลายได้ และ
สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม (ภายใต้ผลผลิต/โครงการ) ในลักษณะหนึ่งต่อหลายได้  

     

2.2 ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต / โครงการ    
2.2.1 ผลผลิต  หมายถึง  ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 

(Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานจัดท า
บริการ อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ ( Service  Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อ
บริการ (Service Purchaser)  ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือ 
สิ่งก่อสร้าง  เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิง
ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  รวมทั้งค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

➢ การก าหนดผลผลิต มีองค์ประกอบดังนี้      
- ต้องเป็นสินค้าและบริการสาธารณะ ที่ได้จากการด าเนินงานทั้งในรูปแบบของการ

ให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ภายนอก            

- ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ในลักษณะหนึ่งต่อ
หลาย)                

- ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจที่ก าหนดตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย         

- มีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ  เวลา 
และค่าใช้จ่าย/ต้นทุน       

- ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยงาน และเป็นผลผลิตสุดท้ายในกระบวนการผลิต หรือ
การให้บริการ     
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➢ การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิต/
โครงการของ ที่ด าเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลส าเร็จจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณได้ใน 4 มิติ คือ      

- ปริมาณ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายในการผลิต/การด าเนินโครงการด้าน
ปริมาณ โดยก าหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดง
ความก้าวหน้าในการด าเนินการได้      

- คุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 
ลักษณะ ได้แก่ คุณภาพของผลผลิตหรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ หน่วยงาน
ก าหนดไว้ และ คุณภาพของวิธีการน าส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การด าเนินโครงการ ได้แก่ การวัดความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต     

- ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ก าหนดในกระบวนการผลิต/การด าเนินโครงการ 
เพ่ือให้ได้ผลผลิต/โครงการ     

- ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ    
➢ การก าหนดผลผลิตใหม่ของหน่วยงาน      
- ควรเป็นผลผลิตตามพันธกิจ หรือ ภารกิจที่ก าหนดโดยกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 

กฎกระทรวง กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย      
- หนึ่งผลผลิตสามารถอยู่ภายใต้หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเท่านั้น แต่

หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณสามารถมีได้หลายผลผลิต     
- การก าหนดค่าใช้จ่ายภายใต้ผลผลิต ให้ก าหนดไว้ที่ผลผลิตของหน่วยงานภายใต้

กระทรวง      
- หากประสงค์จะมีผลผลิตใหม่ ให้ท าหนังสือถึงส านักงบประมาณเพ่ือขอก าหนด

ทะเบียนผลผลิต/โครงการใหม่   
ส าหรับการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานผลผลิต ให้ด าเนินการตามแบบฟอร์มผลผลิตที่ก าหนด 

ดังนี้ 
 

➢ ข้อมูลพื้นฐานผลผลิต        
(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต  หมายถึง ข้อความที่ก าหนดสภาพของจุดหมายซึ่ง

ต้องการบรรลุผลของแต่ละผลผลิต และใช้ก ากับการคัดเลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ ซึ่งข้อความดังกล่าวควร
สั้น กระชับ ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ      

- กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพ้ืนที่ ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิจ
ส่วนรวม)       

- แนวทางการด าเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทาง/วิธีด าเนินงาน)      
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- สิ่งที่ต้องการบรรลุ (ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อ
ด าเนินการผลผลิตแล้วเสร็จ)       

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
หรือผู้ได้รับบริการจากผลผลิตโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของผลผลิตที่ก าหนดไว้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 
คือ บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทั้งด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะที่
ส าคัญ)  พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มี
มาตรการบรรเทาผลกระทบ     

(3) แนวทางการประเมินผล ให้ระบุว่าในแผนการด าเนินการจัดท าผลผลิตมีการ
ก าหนดให้ประเมินผลส าเร็จหรือไม่ โดยเป็นการประเมินตนเอง  และ/หรือโดยผู้ประเมินอิสระ มีแนวทางการ
ประเมินผล โดยการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)  และ/ หรือประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน (Post Evaluation) และ/หรือประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)      

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่อาจจะ
ส่งผลต่อเป้าหมายของผลผลิตที่ก าหนดไว้ เช่น กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และปัจจัยใน
กระบวนการ ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน     

(5) แนวทางแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไขเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายที่
เสนอแนะ การแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการน าส่งผลผลิต     

(6) เป้าหมายผลผลิต และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต 
จ าแนกตาม แหล่งเงิน ให้ระบุตัวชี้วัด ในแต่ละมิติ (เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) พร้อมแสดงข้อมูลค่า
เป้าหมาย แผน/ผล ในแต่ละปีงบประมาณตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
และ หลักเกณฑ์การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ส านักงบประมาณก าหนด  

    

2.2.2 โครงการ  หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนที่
จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการ ให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืน โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน  

        

➢ ข้อมูลพื้นฐานโครงการ      
(1) วัตถุประสงค์โครงการ ให้ใช้เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของผลผลิต      
(2) ลักษณะโครงการ ให้จ าแนกลักษณะโครงการที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ว่าเป็น 

โครงการด้านใด เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต 
(3) ลักษณะการด าเนินการ ให้ระบุตามหัวข้อที่ก าหนด เป็นการด าเนินโครงการ

เพียงครั้งเดียว ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม หรือท าซ้ าทุกปีโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่      
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(4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด าเนินการ        
- เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน หมายถึง เป็นความคิดริเริ่มใหม่ ไม่เคย

มี การด าเนินการมาก่อน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ควรมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)       
- เป็นโครงการเดิมที่น ามาต่อยอดขยายผล หมายถึง เป็นโครงการเดิมที่มีการ

ปรับปรุง ต่อยอดขยายผลกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ควรมีมติคณะรัฐมนตรี 
รองรับ)       

- เป็นโครงการเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่อง หมายถึง เป็นโครงการที่ด าเนินการตาม
กิจกรรมเดิม      

(5) สถานภาพปัจจุบัน (ณ วันจัดท าค าของบประมาณ) ให้ระบุสถานภาพของ 
โครงการตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมด าเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมายถึง มีแผน 
ด าเนินการ บุคลากรพร้อมด าเนินการทันที และควรมีผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความ
คุ้มค่า และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแล หรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว      

(6) ประเภทของโครงการ ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภท 
พัฒนา หรือเป็นการด าเนินการปกติ      

(7) ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ระบุระยะเวลาการด าเนินโครงการจ านวนปี 
และ จากปีงบประมาณใด ถึงปีงบประมาณใด      

(8) สถานที่ด าเนินโครงการ ระบุสถานที่ตั้งของโครงการ หรือด าเนินโครงการ 
  

➢ ที่มาของความต้องการ      
(1) ที่มา ระบุจุดริเริ่มของความต้องการที่ท าให้เกิดโครงการ เช่น กฎหมาย 

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น       

(2) สภาพปัญหา/ความต้องการ  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ
กลุ่มเป้าหมาย/ ประชาชน หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรมีองค์ประกอบคือ ต้นเหตุของปัญหา/
ความต้องการ สภาพของปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น        

(3) ความเร่งด่วน ระบุระดับของความจ าเป็นเร่งด่วนของความต้องการ หากไม่
สามารถด าเนินการจะท าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด อย่างไรและมีระดับ
ความรุนแรงมากน้อยเพียงใด     

➢ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
(1) กลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับบริการจาก

โครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้    
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(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การ ใด ๆ ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ ( เฉพาะที่ส าคัญ) พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ     

➢ เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ         
(1) เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ 

จ าแนกตามแหล่งเงิน ให้ระบุตัวชี้วัด ในแต่ละมิติ (เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) พร้อมแสดง ข้อมูลค่า
เป้าหมายแผน/ผล ในแต่ละปีงบประมาณตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน 
และหลักเกณฑ์การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ส านักงบประมาณก าหนด         

(2) ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เป็น
ต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย  ถ้าโครงการมีผลการ
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการให้สรุป ดังนี้     

(3) ผลกระทบ ผลที่ตามมาจากการด าเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์
โครงการ ทั้งที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ/กิจกรรม
อ่ืน ๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เป็นต้น      

(4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ให้ระบุความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการ ในปัจจุบันว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ต่ ากว่าเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย      

(5) การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ในปัจจุบันว่าเป็นไปตามแผน ต่ ากว่าแผน หรือสูงกว่าแผน      

(6) สรุปแผนการด าเนินงาน ให้สรุปแผนการด าเนินงานของโครงการว่ามีความ
ล่าช้า กว่าแผน เป็นไปตามแผน หรือเร็วกว่าแผน     

➢ วงเงินของโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการ จ าแนกเป็นงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ     

➢ ความเหมาะสมของโครงการ หรือความเป็นไปได้ของโครงการ ให้ตรวจสอบ
ความพร้อมในการด าเนินโครงการและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน      

(1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ ระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินโครงการ     
- มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมแล้วและ

สามารถด าเนินการได้ทันที      
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่

ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ     
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- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง ก าลังศึกษาความเหมาะสมและ
คัดเลือก พ้ืนที่ด าเนินการ     

(2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน การพิจารณา/ตรวจสอบว่าบุคลากร/
ทีมงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอใน
ด้านปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของบุคลากร/ทีมงานว่ามี 
ความพร้อมในระดับใด ต่ ามาก ต่ าปานกลาง สูง หรือสูงมาก       

(3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ การพิจารณา/ตรวจสอบว่าการบริหาร
จัดการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอใน
ด้าน ปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของการบริหารจัดการว่ามี 
ความพร้อมในระดับใด ต่ ามาก ต่ าปานกลาง สูง หรือสูงมาก         

(4)  ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์  การพิจารณา/ตรวจสอบว่า
วัตถุดิบ/ เครื่องมือ/อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
มีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของ 
วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ว่ามีความพร้อมในระดับใด ต่ ามาก ต่ าปานกลาง สูง หรือสูงมาก       

(5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนซึ่งแฝงอยู่ในโครงการตลอดวัฏจักร 
โครงการซึ่งท าให้โครงการมีโอกาสที่จะไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ความเสี่ยงที่แฝง
อยู่ในโครงการมีดังนี้   

- ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่
แน่นอนทางการเมือง ทั้งการเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น รวมถึงการเมืองภายในองค์กร 
ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเสี่ยงที่จะเกิดจากการต่อต้าน
จากสาธารณะ 

- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามกฎหมาย รวมไปถึงการท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ   

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านการ
ด าเนินการ หรือทีมงานท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย ไม่บรรลุผลตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ความไม่
โปร่งใส และควบคุมไม่ได้   

- ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความ
ไม่แน่นอน ทางการเงินและเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ภาระงบประมาณ
และความ คุ้มค่าในอนาคต เป็นต้น   

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน
ของปัจจัย ด้านเทคโนโลยี   
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- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 
เช่น การก่อความไม่สงบ น้ าท่วม หรือพายุฝน เป็นต้น      

(6) แนวทางการประเมินผล ให้ระบุว่าในแผนการด าเนินการโครงการมีการ
ก าหนดให้ ประเมินผลส าเร็จหรือไม่ โดยเป็นการประเมินตนเอง  และ/หรือโดยผู้ประเมินอิสระ มีแนวทางการ
ประเมินผล โดยการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)  และ/หรือประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน (Post Evaluation) และ/หรือประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)      

(7) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด (เฉพาะโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง) ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุผลส าเร็จครบตามที่ได้วางแผนไว้  โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ(Planning) การด าเนินโครงการ 
(Implementation Phase) จนกระท่ังการใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase) 

(8) แนวทางแก้ไข คือ สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้วางแผน เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในตลอดระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 

    

2.3 ข้อมูลระดับกิจกรรม - รายการ     
2.3.1 การจัดท าข้อมูลค าขอฯ ในระดับกิจกรรม     

กิจกรรมเป็นหน่วยต้นทุนพ้ืนฐาน และเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ต้องการ ซึ่ง
สนับสนุนให้บรรลุ เป้าหมายผลผลิต  ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญในการจัดเตรียมข้อมูลระดับกิจกรรมให้
ถูกต้อง สามารถ น าไปใช้ในการควบคุมการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยปฏิบัติได้     

➢ ประเภทกิจกรรม     
กิจกรรม หมายถึง กระบวนการน าส่งผลผลิต ประกอบด้วย     
- กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าส่งผลผลิต 

และเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น      
- กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ในกรณีที่

ต้องการจ าแนกกิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงบประมาณ
ของ กิจกรรมย่อยจะรวมเข้ากับกิจกรรมหลักเต็มจ านวน ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับย่อยของกิจกรรม      

- กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการ
ระหว่างหน่วยงาน ภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการกิจกรรม
หลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองท่ีท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง      
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- กิจกรรมสนับสนุน  หมายถึง  กิจกรรมอ านวยการภายในส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นให้สามารถจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้ 
ควรระบุ กิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม   

    

➢ นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่      
- นโยบายต่อเนื่อง   หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ด าเนินการต่อ

เนื่องมาจากปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (ปรากฏเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ก่อนหน้าปีที่ขอตั้ง งบประมาณ) และต้องด าเนินการต่อในปีงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ      

- นโยบายใหม่ หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ริเริ่มด า เนินการใน
ปีงบประมาณที่ขอตั้ง งบประมาณ หรือเป็นภารกิจพ้ืนฐานซึ่งด าเนินการในปีที่ผ่านมา แต่ต้องการผลักดันหรือ
เห็นความส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลในปีที่ขอตั้งงบประมาณ    

  

➢ ความเชื่อมโยงของกิจกรรม      
ให้จ าแนกกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินการ กิจกรรมในลักษณะหนึ่งต่อหลาย ซึ่งแบบค าขอฯ ก าหนดให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับ ผลผลิต/โครงการ 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ และกลยุทธ์หน่วยงาน  

   

➢ ที่มาของกิจกรรม       
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ด า เนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี ชุดปัจจุบัน ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ     
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หมายถึง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งส านัก

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานทราบและเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการ     
- นโยบายส าคัญของรัฐบาล หมายถึง นโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อ

สาธารณะ     
- แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานยุทธศาสตร์ ซึ่ง

คณะรัฐมนตรี หรือ นายกรัฐมนตรีก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการตามร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี     
- แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
  

➢ แนวทางการด าเนินงาน ให้ระบุแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรม หรือแนวคิด
ที่ผู้รับผิดชอบค านึงถึงในการด าเนินกิจกรรม      
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➢ ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมหลัก ควรก าหนดให้มีหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว เป็นเจ้าภาพในการก าหนดเป้าหมายและรับผิดชอบต่อความส าเร็จ   

   

➢ เป้าหมายของกิจกรรม ให้จัดท าเป้าหมายของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ
ประมาณค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่น ามาสมทบ พร้อมประมาณการล่วงหน้าตาม
แบบที่ก าหนด     

2.3.2 การจัดท าข้อมูลระดับรายการ     
- ในการบันทึกข้อมูลการจัดท าค าขอฯ ให้ใช้ประเภทรายการ และรายการใน

ทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ หากไม่มีจึงใช้จากทะเบียนของกรม และไม่ควรเพ่ิมประเภทรายการและ
รายการใหม่โดยไม่จ าเป็น      

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
(ICT)  การฝึกอบรมสัมมนา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ การจัดซื้อยานพาหนะ ต้องใช้ทะเบียนประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลาง
ของส านักงบประมาณเท่านั้น ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด      

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐ ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด 
รวมถึง ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเข้าด าเนินงานในกิจกรรมของรัฐ (ไม่รวมการจ้างเหมาผ่านบริษัทตัวแทนใน
ลักษณะ Outsource) ให้บันทึกรายละเอียดโดยระบุจ านวนอัตราเดิม และจ านวนอัตราที่ขอตั้งงบประมาณทุก
รายการ โดยใช้รายการกลางที่ส านักงบประมาณก าหนด     

- สรุปค าชี้แจงรายการ เป็นส่วนส าคัญเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และเตรียมค าชี้แจงผู้บริหาร จึงควรให้ความส าคัญในการบันทึกข้อมูลค าชี้แจง ซึ่งควรมี
องค์ประกอบดังนี้      

(1) ที่มาของรายการ เช่น เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล รัฐมนตรี  
กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ มติคณะรัฐมนตรี เป็นเป้าหมายเชิงบูรณาการ ข้อตกลงกับต่างประเทศ 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯลฯ     

(2) เหตุผลความจ าเป็นในการขอตั้งงบประมาณ เช่น ทดแทนของเดิม 
(ระบุ) ท าให้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต มีความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา เป็น
ความต้องการของประชาชน ฯลฯ      

(3) หากเป็นรายการผูกพันข้ามปี ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการตั้ง
งบประมาณผูกพันข้ามปี ทั้งรายการผูกพันเดิม และรายการผูกพันใหม่      

(4) ที่มาของค่าใช้จ่าย/ ราคาต่อหน่วย เช่น ราคามาตรฐาน/ เกณฑ์การ
ค านวณค่าใช้จ่ายของส านักงบประมาณ ระเบียบกรมบัญชีกลาง ราคามาตรฐานหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เกณฑ์
ราคาที่เคยจัดซื้อ/ จัดจ้าง ฯลฯ      
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➢ การจัดท าและการจ าแนกข้อมูลในระดับรายการ     
(1) งบรายจ่าย  หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตาม

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกเป็น งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น      

(2) ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า   หมายถึง การจัดท ากรอบประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งจะแสดงภาพรวม ของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การ
ด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการในปัจจุบัน โดยการจัดท าประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณก าหนด     

(3) การผูกพันงบประมาณข้ามปี  หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่าย ที่ต้อง
ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน และมีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ ๆ ไป โดย
วงเงินผูกพันดังกล่าวจะรวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งรายการผูกพันฯ ต้องระบุในค าขอ
งบประมาณอย่างชัดเจน โดยแสดงการผูกพันงบประมาณในแต่ละปี ควรก าหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 5 ปี      

การขอตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ควรเป็นไปตามความจ าเป็นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้     

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
หมายถึง รายการผูกพันฯ ที่ได้ตั้งงบประมาณและ/หรือท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว    

- เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ หมายถึง รายการ
ผูกพันฯ ใหม่ซึ่งขอจัดสรรงบประมาณเป็นปีแรก     

- เป็นรายการซึ่งต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง รายการ
ผูกพันฯ ใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ตั้งงบประมาณเป็นรายการผูกพันงบประมาณ เช่น การตั้งงบประมาณ
ค่าเช่ารถยนต์     

(4) เงินนอกงบประมาณ  ประกอบด้วย      
- เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ หมายถึง การกู้เงินของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการใด ๆ     
- เงินรายได้ หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลัง ตาม

มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หมายถึง เงินที่รัฐบาลและองค์การ หรือ

สถาบันระหว่าง ประเทศมอบให้รัฐบาลหรือส่วนราชการ        
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- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท 
ห้างร้าน หรือสถาบัน บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ     

- นวัตกรรมทางการเงิน หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ได้จากนวัตกรรม
ทางการเงินใหม่ๆ เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)  

 

3. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย     
(1) จัดท ารายจ่ายล่วงหน้า ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด  
(2) การก าหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วยงบลงทุนและรายจ่ายอ่ืน ให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ราคา 

ต่อหน่วย ดังนี้     
- ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น อัตราค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย/ราคาที่ส านักงบประมาณเคยอนุมัติ (ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 
ปี)     

- ค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ/เกณฑ์ 
กรมบัญชีกลาง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวง ICT) เป็นต้น 

(3) ส าหรับหน่วยงานที่จ า เป็นต้องตั้ งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคา
นอกเหนือจาก ที่กล่าวในข้อ (2) ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณ  คุณลักษณะเฉพาะของ
รายการและท่ีมา ของราคา/ค่าใช้จ่ายในค าชี้แจงด้วย  

 

4. การระบุค่ าพิกัด (Global Positioning System) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ใน 
งบรายจ่ายใดให้ระบุค่าพิกัดด้วย    หากต้องการแก้ไขค่าพิกัดในระบบ e-Budgeting ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านัก
งบประมาณท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

5. เงินรายได้และประมาณการเงินรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ให้จัดท ารายงาน
การรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งประมาณการล่วงหน้า ตามแบบ
รายงานที่ส านักงบประมาณก าหนด  

 

6. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือแสดงความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้จัดท ารายงาน แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) โดยใช้แบบ สงป. 301 และ 
สงป. 302 ซึ่งในขั้นตอนการจัดท าค าขอฯ ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะแผนฯ ที่คาดว่าจะด าเนินการได้ในแต่ละไตร
มาส โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือในการบันทึกข้อมูลระบบฯ ได้ที่ www.bb.go.th   
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7. สรุปล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ     

เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด หน่วยงานควรจัดล าดับความส าคัญเฉพาะเรื่อง
หลักๆ ซึ่งถ้าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือเป้าหมายร่วมซึ่งหน่วยงาน
ต้องรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้     

(1) เป็นภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามกฎหมายซึ่งก าหนดให้ด าเนินการอย่างชัดเจน 
หรอื เป็นข้อตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือผูกพันโครงการ/กิจกรรม รายการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง     

(2) เป็นนโยบายส าคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน เป็นภารกิจตาม
แผน งบประมาณในลักษณะบูรณาการ หากไม่ด าเนินการจะกระทบต่อเป้าหมายโดยรวม     

(3) ความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน     
(4) การขยายตัวของปัญหาไปสู่ปัญหาใหญ่ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ปัญหามาก

ขึ้น     
(5) จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลประโยชน์     
(6) ความพร้อมในการด าเนินการ รวมถึงภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน  

 
 เมื่อส านักงบประมาณได้พิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงบประมาณจะจัดพิมพ์ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเอกสารงบประมาณ โดยก่อนการจัดพิมพ์เจ้าหน้าที่ส านัก
งบประมาณที่รับผิดชอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะส่งเอกสารให้ทางกรมรับทราบวงเงินและรายละเอียดที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  และให้กรมตรวจสอบรายละเอียด เอกสารเล่มฟ้า เอกสารเล่มแดง โดย
ตรวจสอบตั้งแต่ตัวสะกด งบประมาณ ตรวจสอบการเชื่อมโยง เป้าหมายการให้บริการ รายละเอียดงบประมาณ
จ าแนกตามแผนงาน จ าแนกตามงบรายจ่าย จ าแนกตามผลผลิต กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ตัวชี้วัดที่
ปรากฏข้อมูลอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณ  หากไม่ถูกต้องให้ประสานเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณเพ่ือแก้ไข
ก่อนที่ส านักงบประมาณจะด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือใช้ในการ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  
 

4.2.3 การอนุมัติงบประมาณ 

ในขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านความเห็นชอบจะต้องน า
ร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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- สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขตามแบบฟอร์มที่กระทรวงก าหนด 

-  จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปีและอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ งบด าเนินงาน จ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
กองทุน เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น ตามแบบฟอร์มที่ส านักงบประมาณก าหนด ส่งคณะกรรมาธิการฯ 

- จัดท าประเด็นถาม-ตอบ ที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส่งกระทรวงสาธารณสุข 

- ประสานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และอนุกรรมาธิการฯ 

- จัดท าส าเนาเอกสารงบประมาณ เล่มคาดแดง โดยเพิ่มเติมรายการงบลงทุนให้ครบถ้วน ส่ง
ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ และอนุกรรมาธิการฯ 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว ส านัก
งบประมาณจะแจ้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเมื่อกรมรับทราบวงเงินงบประมาณที่ ได้ รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ จะต้อง
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดส่งให้ส านัก
งบประมาณ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด และ
พิจารณาจัดท าข้อเสนอการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้หน่วยงานภายในสังกัดเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

- ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ BB-EvMis โดยบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ เงินงบประมาณลงนามสัญญา บันทึกเหตุผลชี้แจง 
และบันทึกสถานะงบลงทุน 

- ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดส่งแผนที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วให้ส านักงบประมาณ 

- ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือรวบรวมรายละเอียดโครงการ
ส าคัญ/โครงการบูรณาการ ที่หน่วยงานจะด าเนินการ และให้ทบทวนรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่เป็น รวมทั้ง
แผนการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
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- สรุปโครงการส าคัญ/โครงการบูรณาการ เสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาวงเงินในการ
ด าเนินการ 

- จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและจัดท าแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตาม
วงเงินที่ได้รับงบประมาณ 

- จัดท าร่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยพิจารณาดังนี ้
➢ งบด าเนินงาน 

▪ กันงบด าเนินงานส่วนหนึ่งไว้ส่วนกลาง เพ่ือเป็นงบนโยบาย งบพัฒนาบุคลากร งบ
ประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาส่วนกลาง (ค่าดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าท าความสะอาด ค่าดูแลสวน)  

▪ รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น จัดสรรตามข้อมูลประมาณการรายจ่ายจริง 
▪ โครงการส าคัญ/โครงการบูรณาการ จัดสรรให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ตามที่

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
▪ งบวิจัย พิจารณาจัดสรรตามโครงการและวงเงินตามมติคณะกรรมการพิจารณา

งานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
▪ งบรายจ่ายพ้ืนฐาน  เป็นงบด าเนินงานที่จัดสรรให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในกิจกรรมพ้ืนฐานของหน่วยงานที่
ผ่านมา 

▪ งบด าเนินงานส่วนที่เหลือ จัดสรรให้หน่วยงานเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากแผนงาน
โครงการที่จะด าเนินการ 

➢ งบลงทุน  พิจารณาจัดสรรตามรายการและวงเงินที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

➢ งบอุดหนุน  พิจารณาจัดสรร ตามรายการที่ขอเสนองบประมาณ 
➢ งบรายจ่ายอื่น  

▪ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  จัดสรรตามแผนการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

▪ โครงการวิจัย พิจารณาจัดสรรตามโครงการและวงเงินตามมติคณะกรรมการ
พิจารณางานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

เมื่อผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณแล้ว กองแผนงานและวิชาการ จะแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับทราบ เพ่ือให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดต่อไป 
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บทที่ 5 

ปัญหาในการจัดท างบประมาณและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 5.1 ปัญหาในการจัดท างบประมาณ 

 เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานที่แสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคตในการใช้
จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่ายที่ได้มาและจ่ายไป
ในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้น การด าเนินงานในเรื่องงบประมาณ
อาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ การ
บริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความส าคัญ  และเป็นตั วการที่มาก าหนดการบริหาร
งบประมาณว่าจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว หากผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ เข้าใจถึง
ระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดท าและบริหารงบประมาณเพ่ือไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้จะท าส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผ่านมาพบว่ามี
ปัญหาในกระบวนการต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

1) กระบวนการทบทวนงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 
- ขาดการประเมินผลที่เป็นระบบที่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการทบทวน วิเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ไม่ได้ทบทวนว่ากิจกรรมใดที่สมควรชะลอ 
หรือยกเลิก เพ่ือให้มีทรัพยากรที่จะน าไปใช้ส าหรับงานโครงการใหม่ ๆ ที่ คุ้มค่ากว่า 

แนวทางการแก้ไข 

- ควรให้ความส าคัญกับระบบการประเมินผล และน าผลการประเมินผลการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณมาประกอบการทบทวนงบประมาณอย่างจริงจัง ประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
เพ่ือให้ทราบว่าโครงการใดที่หมดความจ าเป็นหรือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้ว และควรด าเนินการต่อไป ควร
ชะลอ ยกเลิก หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทบทวนค่าใช้จ่ายในแต่ละภารกิจ รวมทั้งทบทวน ภารกิจ 
เป้าหมายการให้บริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนต่อเนื่อง ทบทวนสถานการณ์เพ่ือค้นหา Evidence base  
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2) กระบวนการวางแผนงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค 
- หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดส่งค าของบประมาณล่าช้า ส่งเอกสารหรือ

ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  ขาดการวางแผนงบประมาณในระยะยาว  ขาดการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ 

- หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดท าแผนงาน/โครงการของตนเอง โดยไม่ได้
ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางที่รัฐบาลก าหนด จัดท าค าของบประมาณโดยไม่ได้พิจารณาว่าสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนดหรือไม่ 

แนวทางการแก้ไข 

- หน่วยงานควรพิจารณาจัดเตรียมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้แต่เนิ่น ๆ คือมีการวาง
แผนการจัดท างบประมาณไว้ล่วงหน้า  ค านึงถึงความจ าเป็น ความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง  มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการที่
ด าเนินการไปแล้ว ส่วนโครงการที่จะด าเนินการใหม่ควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ควรพิจารณารายละเอียดและข้อมูลให้แน่นอน ก่อนจะส่งให้หน่วยงานจัดท างบประมาณ 

- ควรมีการวางแผนงบประมาณในระยะยาวขึ้น ทั้งแผนการด าเนินงาน แผนความต้องการงบ
ลงทุน แผนการบริหารสินทรัพย์ อาจเป็น 5 ปี หรือเท่ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ได้   

- หน่วยงานควรจัดท าแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง
และนโยบายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับ 

 

3) กระบวนการจัดท าค าของบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค  
- ปัญหาหลักในการจัดท างบประมาณ คือ ข้อมูลประกอบการชี้แจงการเสนอของบประมาณใน

งบรายจ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่งมาไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์งบประมาณ เช่น รายละเอียดการเสนอของบประมาณในโครงการต่าง  ๆ รายละเอียดการฝึกอบรม
สัมมนา รายละเอียดค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอของบประมาณค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

- เจ้าหน้าที่ผู้จัดท างบประมาณมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอ 

 แนวทางการแก้ไข 

- จัดประชุมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เพ่ือให้ทราบ
และเข้าใจกระบวนการจัดท างบประมาณ เข้าใจถึงความส าคัญของข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณ  
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- ควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ รับผิดชอบในการจัดท างบประมาณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรผู้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่สามารถจัดท างบประมาณและบริหารงบประมาณ โดยสามารถท าแทนกันได้  

  
4) กระบวนการอนุมัติงบประมาณ  

ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาหลักในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ หรือขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณ นั้นจะเป็น

ปัญหาเรื่องการจัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณในวาระต่าง ๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อง
ด าเนินการตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ และแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข แต่หน่วยงานผู้
ก าหนดแบบฟอร์มจะส่งแบบฟอร์มมาให้ในเวลากระชั้นชิด และให้ส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

- ด้วยการจัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อมูลที่
ต้องการ หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรด าเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพ่ือรองรับในการจัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงไว้ก่อนเพ่ือให้ทันต่อก าหนดเวลา 

 

 5.2 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การพิจารณาจัดท าค าของบประมาณ มิใช่ว่าเป็นเพียงการพิจารณาว่าหน่วยงานภายในองค์กรจะมี
ความต้องการวงเงินงบประมาณเท่าใด แต่หากเป็นการพิจารณาว่าในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ของ
หน่วยงานในองค์กร จะมีค่าใช้จ่ายรายการใดบ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ และภาระความจ าเป็น ดังนั้น 
การจัดท าวงเงินค าของบประมาณหน่วยงานจึงจ าเป็นที่จะต้องน าผลจากการทบทวนการด าเนินงานและการ
ก าหนดเป้าหมายการให้บริการขององค์กรมาใช้ประกอบการพิจารณาว่ากิ จกรรมใดที่หน่วยงานควรคงการ
ด าเนินกิจกรรมไว้และกิจกรรมใดที่ไม่ตรงกับภารกิจของหน่วยงานและเห็นสมควรให้ยกเลิก จากนั้นน ามา
พิจารณาจัดท าค าของบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ พร้อมทั้งน า
วงเงินเบิกจ่ายจริงของแต่ละรายการในปีที่ผ่านมามาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องด้วยในแต่ละปีกรอบ
วงเงินงบประมาณของประเทศที่รัฐบาลจะสามารถจัดสรรปันส่วนให้กับหน่วยงานเพ่ือน ามาใช้ปฏิบัติงานได้นั้น
จะมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น หน่วยงานควรค านึงว่าในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายควรด าเนินงานเช่นไรให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณประหยัดที่สุด ดังนั้น การตั้ง
วงเงินค าขอจะต้องค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง และ
ตั้งอยู่บนหลักการประหยัดด้วย 
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แบบ สงป.1001 (หน่วยงำน)



สงป.1002 (หน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง* ผลผลิต / ตัวชีวั้ด หน่วยนับ จ านวน ปี 2561 งบประมาณ รวม
(1) (2) (1)+(2)

รวมทัง้สิน้

ยุทธศาสตร์….

แผนงาน :....................

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :………

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :..

เป้าหมายฯหนว่ยงาน :..........................
 ผลผลติ/โครงการ :..........................

ตวัชีว้ดั:…………………

 ผลผลติ/โครงการ :..........................

ตวัชีว้ดั:…………………
เป้าหมายฯหนว่ยงาน :..........................
 ผลผลติ/โครงการ :..........................
ตวัชีว้ดั:…………………

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :..

เป้าหมายฯหนว่ยงาน :..........................
 ผลผลติ/โครงการ :..........................
ตวัชีว้ดั:…………………

ฯลฯ

หมายเหตุ

หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้รับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ให้เช่ือมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์โดยตรง

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



สงป.1003 (หน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

1. (ระบยุทุธศาสตร์กระทรวงที่เก่ียวข้อง)

1.1 (ระบกุลยทุธ์หนว่ยงาน) 1.1.1 ...

1.1.2 ...

1.2 (ระบกุลยทุธ์หนว่ยงาน) 1.2.1 ...

1.2.2 ...

2. (ระบยุทุธศาสตร์กระทรวงที่เก่ียวข้อง)

2.1 (ระบกุลยทุธ์หนว่ยงาน) 2.1.1 ...

2.1.2 ...

2.2 (ระบกุลยทุธ์หนว่ยงาน) 2.2.1 ...

2.2.2 ...

หมายเหตุ

1. หน่วยงานพิเศษที่ไมไ่ด้รับผิดชอบยทุธศาสตร์กระทรวง ให้เช่ือมโยงกิจกรรม กบักลยทุธ์หน่วยงานโดยตรง

2. ยทุธศาสตร์กระทรวงและกลยทุธ์หน่วยงานมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ หนึ่งตอ่หลาย

3. ให้ระบกิุจกรรมของหน่วยงานที่มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบักลยทุธ์หน่วยงาน

4. ให้เช่ือมโยงกิจกรรมกบันโยบายการจดัสรรงบประมาณ(เพียงนโยบายเดียวและต้องเป็นนโยบายภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์ที่

    ผลผลิต/โครงการ/กองทนุ/เงินทนุ ของกิจกรรมก าหนดไว้)



สงป. 1004 (หน่วยงาน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566 -

2570
ปี 2571 -

2575
ปี 2576 -

2579

รวมทัง้สิน้ ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท

รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินกู้ ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ ล้านบาท

 - นวตักรรมทางการเงิน ล้านบาท

 - เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ล้านบาท

1. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 1

 - ตวัชีว้ดั :…

 - ตวัชีว้ดั :…

เงินงบประมาณ ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินกู้ ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชีวั้ด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชีวั้ด



หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ปี 2566 -

2570
ปี 2571 -

2575
ปี 2576 -

2579

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชีวั้ด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชีวั้ด

 - เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ ล้านบาท

 - นวตักรรมทางการเงิน ล้านบาท

 - เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ล้านบาท

2. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ 2

 - ตวัชีว้ดั :…

 - ตวัชีว้ดั :…

เงินงบประมาณ ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินกู้ ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ ล้านบาท

ฯลฯ



รวมทัง้สิน้

1.............................

2...........................

3...........................

ฯลฯ

สงป.1005 (หน่วยงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงาน

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

รองพืน้ฐาน

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

  หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหนง่)

แผนงาน
รองบุคลากร

ภาครัฐ
รวมทัง้สิน้

แผนงาน
บูรณาการ

รายการค่า
ด าเนินการ
ภาครัฐ



สงป.1006 (ผลผลิต)

ข้อมูลพืน้ฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1. ผลผลิต :…………………………….. ......................ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง)

  (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต :............................................................................................................................
       ..............................................................................................................................................................
       ................................................................................................................................................................
  (2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

         (2.1) กลุ่มเป้าหมาย :………………………………………………………………………………………………
         (2.2) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) :………………………………………………………………………………

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :………………………………………………………………………………………
การบริหารจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย :…………………………………………………………………...

  (3) แนวทางการประเมินผล

         (3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)
            ประเมินตนเอง
            ผู้ประเมินอิสระ

         (3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)
            ประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation) 
            ประเมินผลเม่ือสิน้สดุกำรด ำเนินงำน (Post  Evaluation)
            ประเมินผลกระทบของกำรด ำเนินงำน (Impact Evaluation)

   (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ..............(ระบปัุญหำ อปุสรรคและข้อจ ำกัด ที่มีต่อกำรน ำสง่ผลผลิต)...............
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
  (5) แนวทางแก้ไข : .........(ระบแุนวทำงแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมำย ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน ปรับกลยทุธ์ ฯลฯ)...........
       .................................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................................
       .................................................................................................................................................................



  (6) เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559
แผน
(ผล)

ปี 2561
แผน
(ผล)*

ปี 2562
แผน

ปี 2563
แผน

ปี 2564
แผน

ปี 2565
แผน

ปี 2566 -
2570
แผน

ปี 2571 -
2575
แผน

ปี 2576 -
2579
แผน

ตวัชีว้ดั : ……………….

ตวัชีว้ดั : ………………

ตวัชีว้ดั : ………………

ตวัชีว้ดั :...................

รวมทัง้สิน้ ล้านบาท

เงนิงบประมาณ ล้านบาท

 - งบบคุลากร ล้านบาท
 - งบด าเนินงาน ล้านบาท
 - งบลงทนุ ล้านบาท
 - งบเงินอดุหนนุ ล้านบาท
 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงนินอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ ล้านบาท

 - นวตักรรมทางการเงิน ล้านบาท

 - เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

หน่วยนับ
ตัวชีวั้ด /
แหล่งเงนิ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
หนว่ย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหนง่)

งบประมาณ



สงป.1007 (หน่วยงาน)

ข้อมูลพืน้ฐานของโครงการ (1 ชุด : 1 โครงการ)

ช่ือโครงการ :…………………………….. ...................... ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง)

        (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :....................................................................................................................................

                   ........................................................................................................................................................................................

             (1.2) ลักษณะโครงการ

O  ด้ำนเศรษฐกิจ O  ด้ำนสงัคม O  ด้ำนสิง่แวดล้อม O   ด้ำนควำมมัน่คง O  ด้ำนคณุภำพชีวิต

             (1.3) ลักษณะการด าเนินการ

O  ท ำครัง้เดียว O     ท ำซ ำ้ทกุปีในกลุม่เป้ำหมำยเดิม O  ท ำซ ำ้ทกุปีโดยขยำยกลุม่เป้ำหมำยใหม่

              (1.4) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินการ

O  เป็นโครงกำรริเร่ิมใหม่ไม่เคยมีมำก่อน O  เป็นโครงกำรเดิมทีน่ ำมำตอ่ยอดขยำยผล

O เป็นโครงกำรเดิมทีด่ ำเนินกำรตอ่เน่ือง

              (1.5) สถานภาพปัจจุบนั (ณ วันที่จัดท าค าของบประมาณ)

O  ยงัมิได้ด ำเนินกำร O  อยูร่ะหว่ำงศกึษำข้อมลูและวำงแผนด ำเนินกำร

O  พร้อมด ำเนินโครงกำรได้ทนัทีเม่ือได้รับจดัสรรงบประมำณ O  ได้รับจดัสรรงบประมำณแล้วอยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำร

O  อ่ืนๆ : …………………………………………………………………………………………….

O  พฒันำ O  ด ำเนินกำรปกติ

              (1.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี   เร่ิมต้นปี.............................        สิน้สดุปี...........................

              (1.8) สถานที่ด าเนินโครงการ :……………………………………………………………………………………………

        (2)  ที่มาและความต้องการ 

                   (2.1) ที่มา :……………………………………………………………………………………………………………………

                   (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………………………

                   (2.3) ความเร่งด่วน :……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

        (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :…………………………………………………………………………………………………………

                 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ :…………………………………………………………………………………………………

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :………………………………………………………………………………

         (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

              (1.6) ประเภทของโครงการ



             (4.2) ผลลัพธ์ :…………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

     การประเมินผลลัพธ์ (ถ้ามี)

   - Benefit-Cost Ratio :

   - สรุปการประเมิน Cost-effectiveness 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

             (4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ

O  ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย O  ตำมเป้ำหมำย O  สงูกว่ำเป้ำหมำย

             (4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ

O  ต ่ำกว่ำแผน O  ตำมแผน O  เกินกว่ำแผน

             (4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน

O  ลำ่ช้ำกว่ำแผน O  ตำมแผน O  เร็วกว่ำแผน

          (5) วงเงนิของโครงการ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ

25……

25……

25……

25……

รวมทัง้สิน้

สูตรการค านวน ค่าที่ได้

เงนินอกงบประมาณ รวม



         (6) ความเหมาะสมของโครงการ 

                  (6.1) ควำมพร้อมของพืน้ทีด่ ำเนินกำร

O  มีควำมพร้อมด ำเนินกำรได้ทนัที O  อยูใ่นระหว่ำงเตรียมกำร O  อยูใ่นระหว่างศกึษาความเหมาะสม

                  (6.2) ควำมพร้อมของบคุลำกร/ทีมงำน

O  ต ่ำมำก   O  ต ่ำ O  ปำนกลำง O  สงู O  สงูมำก

                  (6.3) ควำมพร้อมของกำรบริหำรจดักำร

O  ต ่ำมำก   O  ต ่ำ  O  ปำนกลำง O  สงู O  สงูมำก

                  (6.4) ควำมพร้อมของวตัถดุิบ/เคร่ืองมือ/อปุกรณ์

O  ต ่ำมำก   O  ต ่ำ  O  ปำนกลำง O  สงู O  สงูมำก

                  (6.5) ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

O   ด้านการเมืองและสังคม :………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :………………………………………………………………………………………….

O   ด้านกฎหมาย :.............…………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :………………………………………………………………………………………….

O   ด้านการด าเนินการ :.......………………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

      แนวทางการบริหารความเส่ียง :………………………………………………………………………………………….

O   ด้านการเงนิและเศรษฐกิจ :……………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

      แนวทางการบริหารความเส่ียง :………………………………………………………………………………………….

O   ด้านเทคโนโลยี :….............………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :………………………………………………………………………………………….

O   ด้านส่ิงแวดล้อม :…...........………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :………………………………………………………………………………………….

                   (6.6) แนวทำงกำรประเมินผล

   - ประเมินโดย : (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

O  ประเมินตนเอง

O  ผู้ประเมินอิสระ

   - แนวทางฯ : (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

O  ประเมินผลกระบวนกำร (Process Evaluation)

O  ประเมินผลเม่ือสิน้สดุกำรด ำเนินงำน (Post  Evaluation)

O  ประเมินผลกระทบของกำรด ำเนินงำน (Impact Evaluation)



           (7) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : .......................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

           (8) แนวทางแก้ไข : .........(ระบแุนวทำงแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมำย ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน ปรับกลยทุธ์ ฯลฯ)...

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................



             (4.1) เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เร่ิมต้น - 2560
แผน
(ผล)*

ปี 2561
แผน

ปี 2562
แผน

ปี 2563
แผน

ปี 2564
แผน

ปี 2565 -
2570
แผน

ปี 2571 -
2575
แผน

ปี 2576 -
2580
แผน

ตวัชีว้ดั : ……………….

ตวัชีว้ดั : ………………

ตวัชีว้ดั : ………………

ตวัชีว้ดั :...................

รวมทัง้สิน้ ล้านบาท

เงินงบประมาณ ล้านบาท

 - งบบคุลากร ล้านบาท
 - งบด าเนินงาน ล้านบาท
 - งบลงทนุ ล้านบาท
 - งบเงินอดุหนนุ ล้านบาท
 - งบรายจา่ยอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินกู้ ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินและทรัพย์สนิชว่ยราชการ ล้านบาท

 - นวตักรรมทางการเงิน ล้านบาท

 - เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

ตวัชีวั้ด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



ข้อมูลพืน้ฐานของกิจกรรม  ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่..... : .....  (ช่ือ) .......... ……………….. ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่)

   (1) ประเภทกิจกรรม

          O  กิจกรรมหลกั O  กิจกรรมรอง O  กิจกรรมสนบัสนนุ

                      O  กิจกรรมยอ่ย (เป็นกิจกรรมซึง่เป็นข้อยอ่ยของกิจกรรมหลกั)

   (2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

           O  นโยบำยตอ่เน่ือง O  นโยบำยใหม่

   (3) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลติ/โครงกำร :............................................................................................................................

          - นโยบำยกำรจดัสรรงบประมำณ :......................................................................................................

          - กลยทุธ์หนว่ยงำน :........................................................................................................................

          - ยทุธศำสตร์ชำต ิ:........................................................................................................................

          - แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต ิฉบบัที่ 12 :........................................................................

          - แผนกำรปฏิรูปประเทศ :........................................................................................................................

   (4) ที่มาของกิจกรรม

O ภำระกิจพืน้ฐำน ตำมกฏหมำยและวตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้หนว่ยงำน

O ภำระกิจยทุธศำสตร์

O มตคิณะรัฐมนตรี (ชดุปัจจบุนั) : ……………………..(สำระส ำคญั)................................

..................................................................................................................

O ข้อสัง่กำรของนำยกรัฐมนตรี : ……………………..(สำระส ำคญั)...............................

.....................................................................................................................................

O นโยบำยส ำคญัของรัฐบำล : ……………………..(สำระส ำคญั)................................

................................................................................................................................................

O แผนงำนบรูณำกำรเชิงยทุธศำสตร์ : ……………………..(สำระส ำคญั)....................................

..........................................................................................................................................

O ตำมแผนพฒันำจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั : ……………………..(สำระส ำคญั).............................................

...................................................................................................................................................

สงป.1008 (หน่วยงาน)



O อ่ืนๆ ............(ระบ)ุ..................................................................................................................

   (5) แนวทางการด าเนินงาน

O แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง : ……………………..(สำระส ำคญั)...................................................

..................................................................................................................................................
O ประเทศไทย 4.0 : ……………………..(สำระส ำคญั)...................................................

....................................................................................................................................................
O กำรจดัท ำงบประมำณที่ค ำนงึถงึมิตหิญิงชำย (Gender Responsive Budgeting : GRB) : .............

....................................(สำระส ำคญั).............................................................................................

O อ่ืนๆ :............(ระบ)ุ.......................................................................................................................

   (6) ผู้ รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานย่อย 

         1. ช่ือ............................................................ ต ำแหนง่......................................................................

         2. ช่ือ............................................................ ต ำแหนง่......................................................................



  (7) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2559
แผน
(ผล)

ปี 2560
แผน
(ผล)*

ปี 2561
แผน

ปี 2562
แผน

ปี 2563
แผน

ปี 2564
แผน

ปี 2565 -
2569
แผน

ปี 2570 -
2574
แผน

ปี 2575 -
2580
แผน

ตวัชีว้ดั : ……………….

ตวัชีว้ดั : ………………

ตวัชีว้ดั : ………………

ตวัชีว้ดั :...................

รวมทัง้สิน้ ล้านบาท

เงนิงบประมาณ ล้านบาท

 - งบบคุลากร ล้านบาท
 - งบด าเนินงาน ล้านบาท
 - งบลงทนุ ล้านบาท
 - งบเงินอดุหนนุ ล้านบาท
 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงนินอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ ล้านบาท

 - เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ ล้านบาท

 - นวตักรรมทางการเงิน ล้านบาท

 - เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ตัวชีวั้ด /
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้างบประมาณ



แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน / แผนงาน /

ผลผลิต/โครงการ / เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธาร- รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจ่าย รวมทัง้สิน้

กิจกรรม ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน ณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

หน่วยงาน :....................

แผนงาน :……………….

ผลผลิต/โครงการ: .............

(1) รวมกิจกรรม :..............

    - กิจกรรมหลกั :…………..

      กิจกรรมยอ่ย :………..

      กิจกรรมยอ่ย :………..

ฯลฯ

    -กิจกรรมรอง :………..

    -กิจกรรมสนบัสนนุ :……

(2) รวมกิจกรรม :..............

    - กิจกรรมหลกั :…………..

      กิจกรรมยอ่ย :………..

      กิจกรรมยอ่ย :………..

ฯลฯ

    -กิจกรรมรอง :………..

    -กิจกรรมสนบัสนนุ :……

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

สงป. 1009 (หน่วยงาน)



สงป.1010 (หน่วยงาน)

กระทรวง :
หน่วยงาน :

หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ จ านวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิน้

แผนงานบคุลากรภาครฐั
แผนงานรองบคุลากรภาครฐั.................
รายการบคุลากรภาครฐั /รายการงบกลาง...
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
1.1.1 เงินเดือน

 - อัตราเดิม
 - อัตราใหม่
 - เงินอืน่ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดือน

1.1.2 ค่าจ้างประจ า
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

 - อัตราเดิม
 - อัตราใหม่

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 - อัตราเดิม
 - อัตราใหม่

2. งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะทีจ่่ายให้ในลักษณะ
เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)

(1)........................
(2).......................

2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แบบแสดงรายละเอียดรายการ

รายการ
ป ี2560 ป ี2561

ค าชีแ้จง
เพ่ิม/ลด



หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ จ านวน รอ้ยละ
รายการ

ป ี2560 ป ี2561
ค าชีแ้จง

เพ่ิม/ลด

3. งบเงินอุดหนุน
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและงบ
ด าเนินงานทีก่ าหนดข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอืน่
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและงบ
ด าเนินงานทีก่ าหนดข้างต้น)
แผนงานพ้ืนฐาน
แผนงานพ้ืนฐานด้าน........
แผนงานรอง............
ผลผลิต/โครงการ : ..........................
กิจกรรม :......................................
1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

(1)........................
(2).......................

1.1.2 ค่าใช้สอย
รายการไม่ผูกพัน

(1)........................
(2).......................

ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

(งานด าเนินการเอง)2

 - อัตราเดิม
 - อัตราใหม่

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
(1).......................

รายการผูกพันฯ ใหม่
(1)........................

1.1.3 ค่าวสัดุ
(1)........................



หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ จ านวน รอ้ยละ
รายการ

ป ี2560 ป ี2561
ค าชีแ้จง

เพ่ิม/ลด

(2).......................
1.2 ค่าสาธารณูปโภค

(1)........................
(2).......................

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....

(1)........................
(2).......................

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
2.1.1 ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
รายการผูกพันฯ ใหม่
2.1.1 ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
2.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
รายการไม่ผูกพัน
2.2.1 ค่าทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง...(ระบุประเภท).....

(1)........................
(2).......................

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
2.2.1 ค่าทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท)....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
รายการผูกพันฯ ใหม่
2.2.1 ค่าทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท)....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป



หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ จ านวน รอ้ยละ
รายการ

ป ี2560 ป ี2561
ค าชีแ้จง

เพ่ิม/ลด

 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบด าเนินงาน และ
งบลงทุนทีก่ าหนดข้างต้น)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบด าเนินงาน และ
งบลงทุนทีก่ าหนดข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอืน่
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบด าเนินงาน และ
งบลงทุนทีก่ าหนดข้างต้น)
กิจกรรม :......................................

ฯลฯ
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร.์..............
โครงการ :...........................
กิจกรรม :......................................
1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

(1)........................
(2).......................

1.1.2 ค่าใช้สอย
รายการไม่ผูกพัน

(1)........................
(2).......................

ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

(งานด าเนินการเอง)2

 - อัตราเดิม
 - อัตราใหม่

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
(1).......................

รายการผูกพันฯ ใหม่



หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ จ านวน รอ้ยละ
รายการ

ป ี2560 ป ี2561
ค าชีแ้จง

เพ่ิม/ลด

(1)........................
1.1.3 ค่าวสัดุ

(1)........................
(2).......................

1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1)........................
(2).......................

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
รายการไม่ผูกพัน
2.1.1 ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....

(1)........................
(2).......................

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
2.1.1 ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
รายการผูกพันฯ ใหม่
2.1.1 ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
2.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
รายการไม่ผูกพัน
2.2.1 ค่าทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง...(ระบุประเภท).....

(1)........................
(2).......................

รายการผูกพันฯ ตามสัญญาและ มาตรา 23
2.2.1 ค่าทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท)....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....
รายการผูกพันฯ ใหม่
2.2.1 ค่าทีดิ่น/ส่ิงก่อสร้าง..(ระบุประเภท)....

(1)................(แสดงรายการภาระผูกพัน).....



หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ หน่วยนับ ปรมิาณ เงนิ จ านวน รอ้ยละ
รายการ

ป ี2560 ป ี2561
ค าชีแ้จง

เพ่ิม/ลด

3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบด าเนินงาน และ
งบลงทุนทีก่ าหนดข้างต้น)
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบด าเนินงาน และ
งบลงทุนทีก่ าหนดข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอืน่
 (ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบด าเนินงาน และ
งบลงทุนทีก่ าหนดข้างต้น)
กิจกรรม :......................................

ฯลฯ
แผนงานบรูณาการ
แผนงานบรูณาการ :...............
โครงการ :...........................
กิจกรรม :......................................
1. งบด าเนินงาน

ฯลฯ



สงป.1011 (หน่วยงาน)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหนง่)

หน่วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่าย - งบประมาณ รายละเอียดพิกัด

จงัหวัด - รายการ ปี 2561 (ประเภทพิกัด : ชุดข้อมูลพิกัด)

หน่วยงาน : ………………………………

กิจกรรม :…………..

งบรายจา่ย :………………….

จงัหวดั

(1) ..............รายการ.....................

(2) ..............รายการ.....................

(3) ..............รายการ.....................

จงัหวดั

(1) ..............รายการ.....................

(2) ..............รายการ.....................

แบบแสดงการระบุค่าพิกัดงบลงทุน



สงป. 1012 (หน่วยงาน)

หน่วยงาน :……………………………………………………..

จ านวน จ่ายจริง คงเหลือ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. เงินนอกงบประมาณ
2. น าไปสมทบกับงบประมาณ

งบบคุลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทนุ
งบเงินอดุหนนุ
งบรายจา่ยอ่ืน

3. คงเหลือหลงัหกัเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ
4. แผนการใช้จา่ยอ่ืน
5. คงเหลือหลงัหกัแผนการใช้จา่ยอ่ืน

หมายเหตุ

1.

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน เป็นข้อมลูจริง รวมเงินสะสมคงเหลือยกมา
จ่ายจริง หมายถึง จ านวนเงินทีน่ าไปใช้จา่ยแล้ว รวมถึง  ได้ท าสญัญาผกูพนัไว้แล้ว หรือได้รับอนมุตัิให้จา่ยแล้ว
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป็นประมาณการ

2.

3.

4.

5. คงเหลือหลังหกัแผนการใช้จ่ายอ่ืน = (3. คงเหลือหลงัหกัเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ) - (4. แผนการใช้จา่ยอ่ืน)

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหนง่)

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายอ่ืน หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีไ่ม่ได้น าไปสมทบกับเงินงบประมาณ แตท่ีมี่แผนงาน / โครงการ / กิจรรมทีจ่ะใช้จา่ยแล้ว พร้อมประมาณการ

สถานะการเงนิ
ปี 2559 แผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทัง้ปวงทีห่น่วยงานของรัฐจดัเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหต ุหรือกรณีอ่ืนใด ทีต้่องน าสง่คลงั แตมี่กฎหมายอนญุาต

ให้สามารถเก็บไว้ใช้จา่ยได้โดยไม่ต้องน าสง่คลงั

น าไปสมทบกับเงนิงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีน่ ามาสมทบกับเงินงบประมาณ หรือ มีแผนการใช้จา่ยตามเป้าหมาย ตวัชีว้ดั ทีร่ะบไุว้ในเอกสารงบประมาณ จ าแนกตามงบรายจา่ย คือ งบบคุลากร งบ

ด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ งบรายจา่ยอ่ืน พร้อมประมาณการปี 2560 - 2564

คงเหลือหลังหกัเงนิน าไปสมทบกับงบประมาณ = (1. เงินนอกงบประมาณ) - (2. น าไปสมทบกับงบประมาณ)



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ .......................... แบบ สงป.301 [ขัน้ค าขอ]

กระทรวง : รหสั : จัดท าแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : รหสั : รายงานผลไตรมาสที่ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร  แผนงาน  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หน่วยนับ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จัดสรร :.....

แผนงาน : .....

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ......

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .....
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : …..

ผลผลิตที ่1 : …..
1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัชีว้ดั …..
1.2 กิจกรรมหลกั

กิจกรรมที ่1 : .....
กิจกรรมที ่2 : .....

2.แผนการใช้จา่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
2.1 งบประมาณ

กิจกรรมที ่1 : .....
กิจกรรมที ่2 : .....

2.2  เงินงบประมาณทีก่ันไว้เบิกเหลือ่มปีทีผ่่าน
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิน้

หมายเหตุ แบบ สงป.301 และ สงป. 302 ให้จัดท าในระบบฐานข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )
รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



แบบ สงป.302 [ขัน้ค ำขอ]
กระทรวง : ….. รหสั : รำยงำนแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ : ….. รหสั : งบกลำง รำยกำร :………. รำยงำนผลไตรมำสที่
รหสั :
รหสั :

รหสั :

รหสับญัชีตำมโครงสร้ำง ผลผลิต /โครงกำร รหสั :  

ประเภทรำยจ่ำย 

รำยกำร แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
1. งบบุคลำกร

เงินเดอืนและคา่จ้างประจ า
คา่ตอบแทนพนกังานราชการ
...............

2. งบด ำเนินงำน

คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
คา่สาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

คา่ครุภณัฑ์
คา่ทีด่นิ
สิง่กอ่สร้าง

4. งบเงนิอุดหนุน

 - ...............
 - ...............

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน

 - ...............
 - ...............

รวมเงนิงบประมำณ(1+2+3+4+5)

หนว่ย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหนง่)
รวมทัง้สิน้ ไตรมำส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมำส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมำส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมำส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจดัท ำแผน /รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2561

ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ

แผนงำน : …..
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : …..

ผลผลิต/โครงกำร : …..



โครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ เงิน

1. .........

2. .........

3. .........

* หมายเหต ุให้จดัล าดบัความส าคญัของโครงการ / กิจกรรม หรือรายการ ครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง เฉพาะเร่ืองหลกัๆ
       ที่หนว่ยงานขอรับจดัสรรงบประมาณ โดยให้เรียงความส าคญัจากมากคอือนัดบั 1.  2.  3.....   ลงไป

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหนง่)

แบบสรุปล าดบัความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สงป. 1013 (หน่วยงาน)



 

 

 

แบบฟอร์มค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัด
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 



หน่วยงาน....................................................

เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน



แบบฟอรม์ 1

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต/โครงการ ........................................................................................

กิจกรรม ...................................................................................................

หน่วยงาน ............................................................... หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ
จ่ายจริง 
ปี 2559

ค าขอตัง้
งบประมาณ
 ปี 2561

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน

 รายการในปีงบประมาณ

 - คา่อาหารท าการนอกเวลา อัตราxคนxวัน จ านวนเงิน (บาท)

 - ปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ    (......... บาท x ……คน x ……วนั) ......................

 - ปฏิบตังิานวนัหยดุราชการ   (.........บาท x ……คน x ……วนั) ......................

รวมเงินทัง้สิน้ .................. บาท

 - คา่ตอบแทนกรรมการ ระบุรายละเอียด ช่ือคณะกรรมการ จ านวนครัง้ จ านวนคน จ านวนเงิน

1.1.2 ค่าใช้สอย

 รายการในปีงบประมาณ

 - คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ที่พกั และคา่พาหนะ 1. ค่าเบีย้เลีย้ง                 อัตราxคนxวัน   จ านวนเงิน (บาท)

เดนิทางในประเทศ ระดบั 8 ลงไป 240 บาท x ….คน  X ....วนั ......................

ระดบั 9 ขึน้ไป 270 บาท x ….คน  X ....วนั ......................

2. ค่าเช่าที่พัก อัตราxคนxวัน   จ านวนเงิน (บาท)

ระดบั 8 ลงไป ..........บาท x ….คน  X ....วนั ......................

ระดบั 9 ขึน้ไป ......... บาท x ….คน  X ....วนั ......................

สรุปค าชีแ้จง
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งบรายจ่าย - รายการ
จ่ายจริง 
ปี 2559

ค าขอตัง้
งบประมาณ
 ปี 2561

สรุปค าชีแ้จง

3. ค่าพาหนะ (ใช้จา่ยตามจริง)

รวมเงินทัง้สิน้ .................. บาท

 - คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม   จ านวนคัน อายุการใช้งาน จ านวนเงิน

 - คา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน ............หนว่ย อายุการใช้งาน (ปี) จ านวนเงิน (บาท)

1. รายการ .........................โปรดระบุ .................... ......................

2. รายการ ........................โปรดระบุ .................... ......................

- ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน ...............หนว่ย

1. รายการ ........................โปรดระบุ ..................... ......................

2. รายการ ........................โปรดระบุ .................... ......................

- ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน...............หนว่ย

1. รายการ .......................โปรดระบุ ..................... ......................

2. รายการ .......................โปรดระบุ ..................... ......................

รวมเงินทัง้สิน้ .................. บาท

 - คา่จ้างเหมาบริการ

 - คา่จ้างเหมาบคุลากรชว่ยปฏิบตังิาน

 - คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม

 - คา่ประชาสมัพนัธ์

ระบุช่ือรายการ.............จ านวนเงิน 
**แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 3  รายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ฯ

ระบุช่ือโครงการ........   จ านวนเงิน.........
**แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 4 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ พร้อมแนบรายละเอียดโครงการ

ระบุรายการ.........  จ านวนเงิน...........
**แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 5 ประชาสัมพันธ์

ระบุต าแหน่ง.............(.....คน x……บาท x……เดอืน)
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งบรายจ่าย - รายการ
จ่ายจริง 
ปี 2559

ค าขอตัง้
งบประมาณ
 ปี 2561

สรุปค าชีแ้จง

1.1.3 ค่าวัสดุ

 รายการในปีงบประมาณ

 - วสัดสุ านกังาน ระบุรายการ.........    จ านวน.......  ราคา/หน่วย.......     ราคารวม.........

 - วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น

 - วสัดคุอมพิวเตอร์ ระบุรายการ.......    จ านวน........  ราคา/หน่วย.......     ราคารวม.........

 - วสัดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2. งบเงินอุดหนุน

2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

 - รายการ (ระบ)ุ เหตุผลความจ าเป็น :-

  (1)............  ระบเุหตผุลความจ าเป็น

3. งบรายจ่ายอ่ืน

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว **แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 6 

 - รายการ (ระบ)ุ

 3.2 โครงการวิจยัประยุกต์ **แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 7 

 - รายการ (ระบ)ุ

 3.3 โครงการวิจยัพืน้ฐาน **แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 7 

 - รายการ (ระบ)ุ

**ระบุค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ...................จ านวน.....หน่วย ราคา......บาท
เช่น ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ราชการจ านวน 4 คัน  ราคา 10,000บาท

**ระบุรายการ    จ านวน.........  ราคา/หน่วย........     ราคารวม.........  (คิดแบบต้นทุนต่อหน่วย)
เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก (ได้แก่ A B C เป็นต้น)  จ านวน 1000 
ตวัอย่าง*1000 บาท รวม 1,000,000 บาท
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หน่วยงาน................................................................... **งบประมาณตอ้งเท่ากับงบด าเนินงานในแบบฟอร์ม 1

โครงการปกติ โครงการวิจัย
โครงการ
บูรณาการ

โครงการ
ฝึกอบรม

รวมงบประมาณ 0

หมายเหต ุ   ใสเ่ครื่องหมาย ในชอ่งประเภทโครงการ/งาน
*รหสัผลผลิต/กิจกรรม
D1 ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดมาตรการทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ือสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
R1 วิจยัประยกุตด์า้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ R2 วิจยัพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
In1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยด์ว้ยขอ้มลูทางพนัธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data
In2 ส่งเสริมการพฒันาทดสอบใหส้อดคลอ้ง OECD GLP
In3 พฒันาขีดความสามารถและเครือขา่ยหอ้งปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพของประเทศ
Ag1 พฒันามาตรฐานการจดัท า Thai Herbal Pharmacopoeia Ag2  การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผกัผลไมส้ด
Ag3 คุณภาพสมนุไพรไทย
S1 ก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาคเอเชีย
C1 พฒันาและยกระดบัการบริหารจดัการขอ้มลูอา้งอิงทางหอ้งปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพ

C2 ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวงัพยากรณ์และเตือนภยัสุขภาพของประเทศ

ล าดบั โครงการ/รายการ งบประมาณ(บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
ผลผลิต/
กิจกรรม 

(ระบุรห้ส)*

สรุปโครงการ/รายการ เพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบด าเนินงาน)

ประเภทโครงการ/งาน (ใส่เครื่องหมาย  )
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หน่วย : บาท

ค าชีแ้จง/เหตุผลความจ าเป็น

จ านวน หน่วย อัตราค่าจ้าง/หน่วย รวมงบประมาณ

รวมทัง้สิน้

ผลผลิต.....................................................

กิจกรรม............................................

1. รายการ...................

2. รายการ.................

ผลผลิต.....................................................

กิจกรรม............................................

1. รายการ...................

2. รายการ.................

ผลผลิต.....................................................

กิจกรรม............................................

1. รายการ...................

2. รายการ.................

หมายเหตุ : ค าชีแ้จง/เหตผุลความจ าเป็น พิจารณาจากงานเดมิหรืองานเพ่ิมใหม ่โดยระบงุานที่จะด าเนินการและผลงานที่เกิดขึน้จากการจ้าง

รายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิต/กิจกรรม/รายการ
ปี 2559 
(จ่ายจริง)

งบประมาณปี 2561
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หน่วยงาน...................................................................
 หน่วย : บาท

รายละเอียดงบประมาณป ี2561

ประเภท ก ประเภท ข
บคุคลภายน

อก
รวม

รวมทั้งสิน้

ผลผลิต......

กิจกรรม.....

1. โครงการ/หลักสูตร... วตัถุประสงค์

 - ค่าวทิยากร (บุคลากรของรัฐ) กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าวทิยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าที่พัก วธิวีดัผลโครงการ

 - ค่าพาหนะ

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารวา่ง

 - อืน่ ๆ...

2. โครงการ/หลักสูตร... วตัถุประสงค์

 - ค่าวทิยากร (บุคลากรของรัฐ) กลุ่มเป้าหมาย

 - ค่าวทิยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 - ค่าที่พัก วธิวีดัผลโครงการ

 - ค่าพาหนะ

 - ค่าอาหาร

 - ค่าอาหารวา่ง

 - อืน่ ๆ...

รายละเอียดค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนา

 
ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

สถานที่
ด าเนินการ 

(ราชการ/เอกชน)

ค าชีแ้จง (เหตุผลความจ าเปน็และ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)ครั้ง/รุ่น

วัน หรือ
ชม.

อัตราที่ตัง้ รวมเงิน
จ านวนผู้เข้าอบรม (คน)
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หน่วยงาน............
ผลผลิต.........
กิจกรรมหลัก.............

หน่วย : บาท

ช่วงเวลา

จ านวน 
(นาท/ี

คอลัมน์/...)
ต่อครัง้

ครัง้ อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

รวมทัง้สิน้
งบรายจ่าย... 15
โครงการ... 16
1. สถานีโทรทศัน์ รวม

   -โทรทศัน์ (สถานีราชการ) 31

   -โทรทศัน์ (สถานีราชการ) 31

   -โทรทศัน์ (ระบสุถานี...) 31
2. สถานีวทิย ุรวม
   -วทิย ุ(สถานีราชการ) 32
   -วทิย ุ(สถานีราชการ) 32
   -วทิย ุ(ระบสุถานี...) 32

3. หนงัสอืพิมพ์ รวม

   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ 6X10 นิว้ ขาวด า) 33

รายละเอียดงบประมาณรายการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
จ่ายจริงปี 

2559

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

ค าชีแ้จง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
วิธีการวัดผล
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ช่วงเวลา

จ านวน 
(นาท/ี

คอลัมน์/...)
ต่อครัง้

ครัง้ อัตราที่ตัง้ รวมเงิน
งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

จ่ายจริงปี 
2559

รายละเอียดงบประมาณปี 2561

ค าชีแ้จง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
วิธีการวัดผล

   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ 6X10 นิว้ ส)ี 33
   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ 10X12 นิว้ ขาวด า) 33

   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ 10X12 นิว้ ส)ี 33
   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ 20X12 นิว้ ส)ี

   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ 20X12 นิว้ ขาวด า)

   -หนงัสอืพิมพ์ (คอลมัน์ขนาด...... ระบ)ุ 33

4. สื่ออ่ืน ๆ รวม

   -สื่อ/สิ่งพิมพ์
   -ป้ายโฆษณา (ระบ)ุ... 34
   -CD/DVD (ระบ)ุ... 34
   -ฟิวเจอร์บอร์ด
   -อ่ืนๆ (ระบ)ุ เชน่ เคเบิล้, ไวนิล... 34
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หน่วยงาน.......................................

 หน่วย : บาท

รวมทั้งสิน้

ผลผลิต.....................................................
กิจกรรม....................................................
1. ..... ................................................ *วตัถุประสงค์
    - ค่าเบี้ยเล้ียง (ระดับ 9 ขึน้ไป) *กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าเบี้ยเล้ียง (ระดับ 8 ลงมา) *ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
    - ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึน้ไป) *วธิวีดัผลโครงการ
    - ค่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
    - ค่าพาหนะ (ค่าเคร่ืองบิน)
    - อืน่ ๆ .....ระบ.ุ...
   
2. . ................................................ *วตัถุประสงค์
    - ค่าเบี้ยเล้ียง (ระดับ 9 ขึน้ไป) *กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าเบี้ยเล้ียง (ระดับ 8 ลงมา) *ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
    - ค่าที่พัก (ระดับ 9 ขึน้ไป) *วธิวีดัผลโครงการ
    - ค่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
    - ค่าพาหนะ (ค่าเคร่ืองบิน)
    - อืน่ ๆ ......ระบ.ุ...
    

พันธกรณขี้อตกลง

มี
ประเภทการ
ประชุม **ไม่มี

**** ระบุกลุ่มประเทศ ก  ข  ค  ง  หรือ  จ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร/รายการ
วัน อัตราที่ตัง้

วันเดือนปี
คน

รายชือ่ผู้เดินทาง
ค าชีแ้จง (เหตุผลความจ าเปน็ และ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

รายละเอียดงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*** ระบุชื่อประเทศที่จะเดินทางไป

* ตั้งงบประมาณตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ

** ระบุประเภทการประชุม  เช่น   ประชุมเจรจา/ปรึกษาหารือ  ( ระบุ ผู้แทนประเทศ    ประธาน/กรรมการ/เลขา  ผู้เข้าร่วม)     ประชุมอบรมสัมมนา เป็นต้น

หมายเหตุ    โปรดแนบเอกสารอ้างอิงราคาตั๋วเครือ่งบินที่น ามาใช้ในการตั้งงบประมาณ

รายละเอียดเสนอตัง้งบประมาณป ี2561 * กลุม่ประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

 ****
ประเทศ ***

รวมเงิน
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หน่วยงาน..............................................................................
 หน่วย : บาท

ระยะ รวมเงนิ เหตผุล/ความจ าเปน็
หน่วย ครั้ง คน เวลา

รวมทัง้สิน้
ผลผลติ................................
งบรายจ่าย.....งบด าเนินงาน......
1. โครงการ........................ รายการ.................................. เหตุผลความจ าเป็น

รายการ.................................. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
วธิวีดัผลโครงการ

งบรายจ่าย.....งบรายจ่ายอ่ืน..........
1. โครงการ........................ รายการ...................................

รายการ...................................

  หมายเหตุ :  -  แนบรายละเอียดของโครงการวิจัยทุกโครงการด้วย

  * ประเภทงานวิจัย งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research)  งานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)  งานวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

ประเภทงานวจิัย*

รายละเอียดค่าใชจ้่ายโครงการวจิัย (งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน)

รายละเอียดค่าใชจ้่าย ป ี2561

รายการค่าใชจ้่าย
ผลผลติ/งบรายจ่าย/โครงการ

ระยะเวลาของ
โครงการ อัตรา

จ านวนรายการ
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หน่วยงาน  ....................................

ปี 2559 ปี 2561
จ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1.ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับบุคลากร

เป็นค่าใชจ้า่ยตามสิทธิ์ของขา้ราชการ   (แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม 9)
(จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)
ส าหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจ า
(จ านวน........คน x อตัรา............... บาท x......... เดือน)
อธิบดีและรองอธิบดี

 (จ านวน...........คน x อตัรา............ บาท x ........เดือน)

ส าหรับพนักงานราชการ
(จ านวน.........คน x อตัรา........ บาท x ........เดือน)
แพทย ์ (จ านวน.......คน x อตัรา........บาท x .......... เดือน)
เภสัชกร (จ านวน.......คน x อตัรา.......... บาท x .......... เดือน)

  1.6 ค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนด้านสาธารณสุข
- นายแพทย ์กลุ่มที่ 1 @ 5,000 บาท (จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)
- นายแพทย ์กลุ่มที่ 2 @ 10,000 บาท (จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)
- นายแพทย ์กลุ่มที่ 3 @ 15,000 บาท (จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)
- เภสัชกร กลุ่มที่ 1 @ 1,500 บาท (จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)
- นักเทคนิคการแพทย ์@ 1,000 บาท (จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)

  1.4 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

  1.2 ค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผู้ได้รับเงินเดือน
เต็มขั้น
  1.3 เงินตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง

  1.5 เงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย ์ทันตแพทย ์และเภสัชกร ที่ไม่ท าเวช
ปฏบิัติส่วนตัว

รายจ่ายประจ่าขั้นต่า่ที่จ่าเป็น (งบด่าเนินงาน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ ค่าชี้แจง

  1.1 เงินค่าเชา่บ้าน
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ปี 2559 ปี 2561
จ่ายจริง ประมาณการรายการ ค่าชี้แจง

2. ค่าเชา่ทรัพยส์นิ (อาคาร/ที่ดนิ)
3. ค่าสาธารณปูโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา และค่าโทรศัพท์)

 3.1 ค่าไฟฟ้า

 3.2 ค่าประปา

 3.3 ค่าโทรศัพท์
 3.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
4. ค่าใชส้อย
  4.1 ค่าเชา่รถยนต์ส่วนกลาง เลขที่สัญญา ........จ านวน.......คัน x …………บาท x………เดือน
  4.2 ค่าเชา่รถยนต์ส่วนภมูิภาค เลขที่สัญญา ........จ านวน.......คัน x …………บาท x………เดือน
  4.3 ค่าเชา่รถยนต์ เลขที่สัญญา ........จ านวน.......คัน x …………บาท x………เดือน
  4.4 ค่าเชา่รถตู้โดยสาร เลขที่สัญญา ........จ านวน.......คัน x …………บาท x………เดือน
  4.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ส าหรับพนักงานราชการ 

(จ านวน.........คน x อตัรา.......... บาท x........... เดือน)
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หน่วยงาน ..........................................................

หมายเหตุ

ต่อเดือน ต่อปี

0

 หมายเหตุ : พิจารณาตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปทีี่เบกิจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณปูโภค 
                 : ให้เปน็ไปตามบญัชีอัตราค่าเช่าบา้นข้าราชการส าหรบัข้าราชการพลเรอืน

รายละเอียดรายการค่าเช่าบา้น ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
อัตราค่าเช่าบา้น (บาท)



เอกสาร
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน
หน่วยงาน.............................................



หน่วยงาน.........................................................................

1 ค่าครุภัณฑ์ 0
2 ค่าส่ิงก่อสร้าง 0

รวม 0

......................................................................ผู้จัดท า ......................................................................ผู้เห็นชอบ/ผู้อนุมัติ
   (............................................................)    (............................................................)
ต าแหน่ง.................................................. ต าแหน่ง..................................................
วัน เดือน ป.ี............................................... วัน เดือน ป.ี...............................................

รายการล าดบั รวม

สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบฟอร์ม 1



หน่วยงาน ...........................................................

จ านวน ราคาตอ่หน่วย รวมงบประมาณ
แนบใบเสนอราคา

 ( √ )
แนบ Spec 

( √ )
1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 0

1.1  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ต ่ำกวำ่ 5 ล้ำนบำท 0
    1) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
    2) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
1.2  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เกนิกวำ่ 5 ล้ำนบำท 0
    1) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
    2) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......

2 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 0
    1) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
    2) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
    3) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
    4) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
    5) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......

3 ครุภณัฑ์อ่ืนๆ  0

    1) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......

    2) รำยกำร...................... 0 ล่ำดับควำมส่ำคัญ......
รวม 0

......................................................................ผู้จดัท่ำ ......................................................................ผู้เห็นชอบ/ผู้อนุมติั
   (............................................................)    (............................................................)
ต่ำแหน่ง.................................................. ต่ำแหน่ง..................................................
วนั เดือน ปี................................................ วนั เดือน ปี................................................

ยนืยนัความพร้อม

สรุปรายละเอียดค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน  :  ค่าครุภณัฑ์

รายการครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ / ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ / และครุภณัฑ์อ่ืนๆ

               (2) หากเป็นครุภณัฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ตอ้งตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จากส านักงบประมาณ(www.bb.go.th )และ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (www.mict.go.th)

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลงบประมาณค่าครุภณัฑ์ของปี 2562 ตอ้งตรงกับข้อมูลในแบบฟอร์ม 1-2 , 1-3  และ 1-4

หมายเหตุ
(เรียงล าดบัความส าคัญโดยรวม)

ค าขอปี 2561
ล าดบั รายการครุภณัฑ์

แบบฟอร์ม  1-1



หน่วยงาน ..................................................................
1. ผลผลิต/โครงการ........................................................................................................................................................
2. กิจกรรม....................................................................................................................

3. วงเงินรวมทัง้สิ้น .................................................  บาท    (......................................................................................บาทถ้วน )

4. รายละเอียดของครุภณัฑ์  *(กรุณาเรียงตามล าดบัความส าคัญ)

 
เหตผุลความจ าเป็น และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ครภุณัฑ์ตามราคามาตรฐานกลาง ครภุณัฑ์ที่ไมต่รงกับราคามาตรฐานกลาง
ทดแทน
ของเดิม

เพ่ิม
ปรมิาณ

เปา้หมาย

เพ่ิม
ประสิทธิภ

าพ

**(ต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบการชีแ้จง
ส านักงบประมาณ)

* ให้ระบ ุ *กรณีทดแทนของเดิม

ตอ้งแนบใบเสนอราคา พรอ้มรายละเอียด 1) ราคามาตรฐาน ระบขุองเดิมซ้ือเมือ่..... อายุ....ปี

คุณลักษณะของครภุณัฑ์ (Spec) 2) สืบราคา สภาพปจัจุบนั
 มาพรอ้มค าขอน้ีดว้ย 3) เคยจัดซ้ือ (เชน่ ซ่อมบอ่ย,ไมส่ามารถใชง้านได)้

และอธิบายเหตุผลความจ าเปน็ในการจัดหา

*หมายเหต ุ: กรณีครุภณัฑ์ไม่ตรงกับราคามาตรฐานกลางให้แนบใบเสนอราคา อย่างน้อย 3 ร้านค้า/ บริษัท พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ์ (Spec) มาพร้อมค าขอน้ีดว้ย
                หากครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยู่ในรูปแบบโครงการขอให้แนบรายละเอียดโครงการส่งมาดว้ย

สถานทีต่ัง้/
พ้ืนทีร่องรับ

ครุภณัฑ์

แบบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน : รายการครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

(กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง)

ล าดับ
ความ
ส าคัญ

ราคาอ้างอิงชือ่รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ์ (Spec)
วัตถุประสงค์ของรายการ

ครุภณัฑ์  
(ให้ระบุจ านวน)

จ านวน หน่วยนับ
ราคาตอ่
หน่วย
(บาท)

รวม
งบประมาณ

(บาท)

แบบฟอร์ม  1 - 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



หน่วยงาน ..................................................................
1. ผลผลิต/โครงการ .....................................................................................................................................................................................................................................
2.กิจกรรม............................................................................................................................................
3. วงเงินรวมทั้งสิ้น .................................................  บาท    (......................................................................................บาทถ้วน )
4. รายละเอียดของครุภณัฑ์  *(กรุณาเรียงตามล าดบัความส าคัญ)

จ านวน หน่วย ราคา
รวม

งบประมาณ

ปญัหา อุปสรรค
เหตผุลความจ าเปน็

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
ตอ่หน่วย
(บาท)

(บาท)

ทดแทน
ของเดมิ

เพ่ิม
ปรมิาณ

เปา้หมาย

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

**(ระบใุห้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงส านักงบประมาณ)

*กรณีทดแทนของเดมิ

ระบขุองเดมิซ้ือเมือ่..... อายุ....ปี

สภาพปจัจุบนั

(เชน่ ซ่อมบอ่ย,ไมส่ามารถใชง้านได)้

หมายเหต ุ: *ตอ้งแนบใบเสนอราคา อย่างน้อย 3  ร้านค้า/บริษัท พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ์ (Spec)
               **ตอ้งระบใุห้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงส านักงบประมาณ

แบบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน : รายการครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์

(กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง)

ล าดบั
ความ
ส าคัญ

ชื่อรายการ

วัตถุประสงค์ของรายการครุภณัฑ์  
(ให้ระบจุ านวน)

สถานที่ตั้ง
/พ้ืนที่รองรับ

ครุภณัฑ์

*ตอ้งแนบใบเสนอราคา พรอ้มรายละเอียด

คุณลักษณะของครภุณัฑ์ (Spec)

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ์ (Spec)

แบบฟอร์ม 1- 3

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์



หน่วยงาน ..................................................................
1.ผลผลิต/ โครงการ .....................................................................................................................................................................................................................................
2. กิจกรรม ...................................................................................................................
3. วงเงินรวมทัง้สิน้ .................................................  บาท    (......................................................................................บาทถ้วน )
4. รายละเอียดของครุภณัฑ์  *(กรุณาเรียงตามล าดับความส าคัญ)

จ านวน หน่วย ราคา
รวม

งบประมาณ

ปญัหา อุปสรรค
เหตุผลความจ าเปน็

และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
ต่อหน่วย
(บาท)

(บาท)

ทดแทน
ของเดมิ

เพ่ิมปรมิาณ
เปา้หมาย

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

**(ตอ้งระบใุหช้ดัเจนเพ่ือใชป้ระกอบการชีแ้จงส านัก
งบประมาณ)

แบบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทนุ : รายการครุภณัฑ์อ่ืนๆ

(กรอกรายละเอียดใหค้รบทกุช่อง)

ล าดบั
ความ
ส าคัญ

วัตถุประสงค์ของรายการครุภณัฑ์  
(ใหร้ะบจุ านวน)

คุณลักษณะของครภุณัฑ์ (Spec)

 มาพรอ้มค าขอน้ีดว้ย

ชือ่รายการ
สถานทีต่ัง้

/พ้ืนทีร่องรับ
ครุภณัฑ์

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ์ (Spec)

*ตอ้งแนบใบเสนอราคา พรอ้มรายละเอียด

แบบฟอร์ม 1- 4

ครุภัณฑ์อื่นๆ 



เดมิ ใหม่ ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563
งวดงาน
งวดเงิน

ใบประมาณ
การราคา 
(BOQ, ปร.
4, ปร.5, 

ปร.6)

แบบแปลน ภาพถ่าย

รวม -              -          -            -                                                                 

หมายเหต ุ * กรณีตั้งงบประมาณผูกพันใหม่ 2 ปี ให้แบ่งวงเงนิ  ปีแรก 20%  และปีที่ 2 ตั้งงบประมาณ 80% ของราคาตอ่หน่วย
                กรณีตั้งงบประมาณผูกพันใหม่ 3 ปี ให้แบ่งวงเงนิ  ปีแรก 20%  ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตั้งงบประมาณปีละ 40% ของราคาตอ่หน่วย

งบประมาณ

ตัง้แตเ่ริ่ม
จนถึงปี2560

ค าขอตั้ง
ยนืยนัความพรอ้ม  ( √ )

      **รายการสิ่งก่อสรา้งทุกรายการจัดแนบแบบฟอรม์ 2-1 ประกอบดว้ย พรอ้มทั้งแนบเอกสารตามที่ระบุในแบบฟอรม์ 2-1

เหตผุลความจ าเป็นจ านวน หน่วยนับ

ประเภทสิ่งก่อสร้าง (ให้ระบ✓ุ)

หน่วยงาน.................................................

สรุปรายละเอียดค าขอสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบลงทุน  :  ค่าสิ่งก่อสร้าง

ล าดบั
ความ
ส าคัญ

รวม
งบประมาณ

รายการ
ปีเดยีว

ผูกพัน

แบบฟอร์ม 2



1.  ชือ่สิ่งก่อสรา้ง   …………...................…….................................................  จ านวน  .…………....     ราคาตอ่หน่วย ...........................................  บาท       รวมเปน็เงนิทัง้สิ้น ............................................. บาท

    ลักษณะของสิ่งก่อสรา้ง............................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. เลขทีแ่บบแปลน............................................ (กรณุาแนบแบบแปลน ขนาด A4 มาพรอ้มค าขอ ) 3. ทีม่าของทีด่นิ...............................................................

4. วัตถุประสงค์ของรายการสิ่งก่อสรา้ง

    ™  (  )  ทดแทนของเดิม            (  )  เพิม่ประสิทธภิาพ             (  ) เพิม่ผลผลิตใหม่

             4.1 ระบอุายุการใชง้าน : ก่อสรา้งเมือ่ป ีพ.ศ. ..................อายุการใชง้าน..........ปี
             4.2 สภาพปจัจุบนัของสิ่งก่อสรา้ง : .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

 5. เหตผุลความจ าเปน็ : ………..................………...................................(อธิบายใหช้ดัเจน)………..................................................................................……………….........…………………………………………
   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ขัน้ตอนการด าเนินงาน  (โปรดระบ ุขอ้ 6.1 - 6.8 ใหค้รบทกุขอ้ เน่ืองจากขอ้มลูน้ีตอ้งแจ้งส านักงบประมาณ)

    6.1 การท าประชาพิจารณ์ (  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

    6.2  ความพรอ้มสถานทีด่ าเนินการ (  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

    6.3 การส ารวจออกแบบ (  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

    6.4 รายละเอียดแบบรปูรายการ (  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

    6.5 การประมาณราคากลาง (  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

    6.6 การส ารวจดา้นสิ่งแวดล้อม (  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

(  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      (  )  ไม่ต้องด าเนินการ

(  ) พร้อม (  )  ไม่พร้อม/คาดวา่จะแล้วเสร็จเดือน......      

หมายเหต ุ:  ทกุรายการตอ้งแนบเอกสาร ดงัน้ี
              - แบบแปลน (ขนาด A4)               - รายละเอียดงวดงาน-งวดเงนิ และระยะเวลาการก่อสรา้ง

              - แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ BOQ ตามราคาทอ้งถ่ิน               - รปูถ่าย (กรณปีรบัปรงุ/ซ่อมแซม หรอืทดแทนของเดมิ)

ผู้จัดท า .............................................   ต าแหน่ง ...................................
งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน  .............................................................................
โทรศัพทท์ีท่ างาน...................................... โทรศัพทม์อืถือ .....................................E-Mail………….…………………

แบบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทนุ :  รายละเอียดประกอบรายการสิ่งก่อสรา้ง 

(กรอกรายละเอียดใหค้รบทกุชอ่ง)

    6.7 การจัดท าแผนการปฏบิตังิาน/แผนการใชจ้่ายงบประมาณ       

    6.8 การด าเนินการจัดจ้างภายในไตรมาสแรกของปงีบประมาณ          

แบบฟอร์ม 2- 1

ล ำดับควำมส ำคัญ .....
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แนวทางการจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ************************************************************************* 
1. นิยามงบลงทุน 
 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

➢ ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 
➢ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง สิ่ง

ต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
(2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้ง
แรกในสถานที่ราชการ 

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล 
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(6) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
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2. หลักเกณฑ์การจัดท าค าของบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2.1 รายการค่าครุภัณฑ์  มีหลักเกณฑใ์นการเสนอขอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
2.1.1 ชื่อครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย กรณีเป็นรายการที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานของส านัก

งบประมาณ ขอให้ระบุชื่อให้ตรงตามบัญชีราคามาตรฐาน ทั้งนี้ ขอให้ตั้งชื่อรายการตามด้วย ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของรายการ ( ชื่อรายการ_ต าบล_อ าเภอ_จังหวัด ) เช่น เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมใน
สภาพจริง ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

2.1.2 ครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบกันควรตั้งของบประมาณเป็นชุด เพ่ือป้องกันการได้รับงบประมาณ
เพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเป็นชุดครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง ควรมีรายละเอียดและราคาของแต่
ละชิ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการตั้งงบประมาณเป็นชุดนี้ ขอให้เป็นครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกันอย่างแท้จริง มิใช่เพียง
น าครุภัณฑ์หลายๆ อย่างมาตั้งงบประมาณรวมกัน 

2.1.3 ก าหนดคุณลักษณะ (Specification) ของครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจและการใช้
งาน ถ้าเป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในราคามาตรฐาน ให้ใช้คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน แต่ถ้าหน่วยงานมีความ
จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่คุณลักษณะสูงกว่าหรือแตกต่างไปจากในบัญชีราคามาตรฐาน ขอให้มี
ค าอธิบายคุณลักษณะนั้นๆ ด้วย พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษหรือสูงกว่า
ราคามาตรฐาน 

2.1.4 ก าหนดราคาครุภัณฑ์ให้เหมาะสม  
1) ครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานของส านัก

งบประมาณเท่านั้น  
2) ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ตั้งราคาตามคุณลักษณะและราคาท่ีสามารถ

จัดซื้อได้โดยควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาให้ตั้งราคาตามผลการจัดซื้อล่าสุด 
2.1.5 ระบคุุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจนและครบถ้วน เพ่ือการชี้แจงถึงความเหมาะสมของ

ราคาและคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้น ทั้งนี้ขอให้เขียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดมาก
เกินไปแต่สาระส าคัญต้องครบถ้วน ที่ส าคัญขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะที่เข้าใจยาก 

2.1.6 ระบุเหตุผลความจ าเป็นอย่างชัดเจน สามารถชี้แจงให้เห็นว่าครุภัณฑ์มีความจ าเป็นและมี
ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ควรระบุสถานที่ใช้งานและคาดการณ์จ านวน
ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้ประโยชน์ในครุภัณฑ์นั้นๆ   

1) กรณีซื้อทดแทนต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ปีที่จัดซื้อ หมายเลข
ครุภัณฑ์เดิมและความจ าเป็นที่ต้องจัดหาทดแทน   

2) กรณีซื้อใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ควรระบุจ านวนเครื่องที่มีในปัจจุบัน  จ านวน
เครื่องที่ควรจะมีส าหรับการด าเนินงาน และความจ าเป็นในการจัดหาเพิ่มเติม 

2.1.7 การตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือทดแทนของเดิม ต้องมีอายุการใช้งาน
เกิน 15 ปี ยกเว้น การจัดหาเพ่ือด าเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่จ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะใน
การปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ ให้ระบุทะเบียนรถ ปีที่จัดซื้อ ส าหรับกรณีขอตั้งงบประมาณเพ่ือทดแทนรถยนต์ที่อายุต่ า
กว่า 15 ปี ขอให้ส่งรายงานการตรวจสภาพและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารวมทั้ งระยะทางในการใช้งาน 
(กิโลเมตร) ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย  
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2.1.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอตั้งตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถดูได้จากเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ http://www.mict.go.th  ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่มีแผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขอให้ประสานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือตั้ง
งบประมาณเป็นโครงการในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

2.2 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
2.2.1 ความพร้อมด้านสถานที่ ที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  
2.2.2 การเตรียมความพร้อม หากก่อสร้างในที่ใหม่ต้องมีที่ดินพร้อม ขนาดเหมาะสมที่จะก่อสร้าง

และเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมายมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 
2.2.3 กรณีต้องรื้อถอนอาคารเดิม หรือขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือไปยังส านักงานชั่วคราว ระหว่าง

ส่งมอบพ้ืนที่และก่อสร้าง หน่วยงานต้องท าแผนการส่งมอบพ้ืนที่และแผนการขนย้าย รวมทั้งระบุค่าใช้จ่ายแหล่ง
งบประมาณในการขนย้ายเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

2.2.4 มีแบบแปลน ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์การใช้งาน พ้ืนที่ใช้สอย และราคากลาง 
ระยะเวลาก่อสร้าง และงวดงานงวดเงินที่เป็นปัจจุบัน  

2.2.5 ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เป็นอยู่ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม ความจ าเป็นที่ต้อง
ก่อสร้างใหม่ และจะสามารถรองรับผู้รับบริการ/ผู้ใช้งานเพ่ิมข้ึนจ านวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

2.2.6 หากทดแทนอาคารเดิม ต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี (ระบุ ปี พ.ศ.) ชี้แจงสภาพ
ช ารุดทรุดโทรม หากใช้งานจะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร และส่งภาพถ่ายอาคาร
เดิมประกอบการพิจารณา 

2.2.7 ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ค่า site) การ
ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบแปลนและวงเงิน ต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต้องมีแบบ
แปลนและประมาณการราคา (BOQ) และส่งภาพถ่ายสิ่งก่อสร้างที่ต้องการปรับปรุงประกอบการพิจารณาด้วย 
 
3. แนวทางวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

3.1 ครุภัณฑ์ 
3.1.1 จ าแนกประเภทครุภัณฑ ์

1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 

3.1.2  ระบวุัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 
1) เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต): เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ

ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ตามปกติ 
2) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต: เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิม

มากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพ่ิมข้ึนตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

http://www.mict.go.th/
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3)  เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต: เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ เ พ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อก าหนด รวมถึง
นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4) เพิ่มผลผลิตใหม่: เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการด าเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/
ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3.1.3 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม   

1) แผนและข้อมูลการใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษา  
2) ระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิม 
3) ความพร้อมในการด าเนินงาน คุณลักษณะ การประมาณราคา  
 

3.2 สิ่งก่อสร้าง 
3.2.1 จ าแนกประเภทสิ่งก่อสร้าง 

1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว 
2) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 
3) สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา) 
4) ภาระผูกพัน (ม.23)  (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญาจ้าง) 

3.2.2 ระบวุัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง 
1) เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต): เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือ

ทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมท่ีเสื่อมสภาพ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ตามปกติ 
2) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต: เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับปริมาณงานที่

เพ่ิมมากข้ึนทั้งการเพ่ิมขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพ่ิมข้ึนตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
3) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต: เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อก าหนด รวมถึง
นโยบายรัฐบาล 

4) เพิ่มผลผลิตใหม่: เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับการด าเนินงานใหม่ (ผลผลิต
ใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

3.3.3 วิเคราะห์ความต้องการ/ความพร้อม 
1) แผนการใช้ประโยชน์  การบ ารุงรักษา 
2) ข้อมูลสิ่งก่อสร้างเดิม 
3) แบบรูปรายการ / ประมาณราคา / พื้นที่ / กฎหมาย 

 
 
 
 

 



ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
งบประมาณปี 2560
1. การบริหารงบประมาณ

1.1 จัดท ำแผนกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ปีงบประมำณ 2560 ส่งส ำนัก
งบประมำณ

1.2 จัดสรรเงินบ ำรุงส ำหรับค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน

  1.2.1 รวบรวมประมำณกำรรำยจ่ำยเงินบ ำรุงของแต่ละหน่วยงำน

  1.2.2 วิเครำะห์รำยจ่ำยเงินบ ำรุงของแต่ละหน่วยงำนและร่ำงจัดสรรเงินบ ำรุง

  1.2.3 ขออนุมัติจัดสรรเงินบ ำรุงและแจ้งเวียนให้หน่วยงำนทรำบ

1.3 บริหำรกำรจัดสรรเงินงบนโยบำย ปี 2560

1.4 พิจำรณำขออนุมัติเงินเหลือจ่ำยงบลงทุน ปี 2560

  1.4.1 ประสำนและรวบรวมควำมต้องกำรเงินเหลือจ่ำยงบลงทุน

  1.4.2 วิเครำะห์และพิจำรณำจัดสรรเงินเหลือจ่ำยงบลงทุน

  1.4.3 ขออนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ำยงบลงทุน

งบประมาณปี 2561

1. การทบทวนงบประมาณ

1.1 ทบทวน ปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อประกอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2561
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1.2 ปรับปรุงประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTEF)

1.3 จัดท ำประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปีงบประมำณ 2561

   1.3.1 รวบรวมรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปี 2561 ของแต่ละหน่วยงำน

   1.3.2 ประสำนและรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดงบบุคลำกร ค่ำสำธำรณูปโภค และรำยจ่ำย
ผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ 2561

   1.3.3 ส่งรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปี 2561 ให้ส ำนักงบประมำณ

2. การวางแผนและจัดท างบประมาณ

2.1 จัดท ำแบบฟอร์มค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561

2..2 จัดท ำรำยละเอียดวงเงินและค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561

  2.2.1 ประสำนหน่วยงำนเพื่อรวบรวมรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย ปี 2561

  2.2.2 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย/นโยบำยและยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561  และนโยบำย/ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข

  2.2.3 รวบรวมข้อมูลและสรุปวงเงินค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จ ำแนกรำยกำรตำม
หมวดงบรำยจ่ำยต่ำงๆ ปี 2561

  2.2.4 จัดท ำและวิเครำะห์แผนควำมต้องกำรและควำมพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมำณ 2561
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  2.2.5 สรุปรำยละเอียดและวงเงินค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ขั้นค ำขอเบื้องต้น/
ขั้นค ำขอ

  2.2.6 จัดท ำรำยละเอียดรำยกำรค ำของบประมำณรำยจ่ำย ปี 2561

  2.2.7 เชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 
ยุทธศำสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงำน นโยบำยกำรจัดสรร ผลผลิต กิจกรรม และบันทึก
รำยละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม เป้ำหมำยและตัวชี้วัด ประจ ำปี 2561  ในระบบ
 E-budgeting

  2.2.8 บันทึกค ำขอเงินงบประมำณระดับรำยกำร ปี 2561 ในระบบ E-budgeting

  2.2.9 จัดท ำแบบแสดงกำรระบุค่ำพิกัดงบลงทุน ปี 2561

  2.2.10 จัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 2561 
ขั้นแผนค ำขอเบื้องต้น/ขั้นค ำขอ

  2.2.11 ประสำนจัดส่งแบบสรุปค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 ให้แก่
ส ำนักงบประมำณ และกระทรวงสำธำรณสุข

2.3  ปรับปรุงรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561
2.4  จัดท ำเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง 2561

   2.4.1 ตรวจสอบรำยละเอียดเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ปี 
2561 และจัดท ำรำยละเอียดชี้แจงเพิ่มเติม

   2.4.2 จัดท ำเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และแจ้งเวียนให้
หน่วยงำน
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3. การอนุมัติงบประมาณ

3.1 จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561
 เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณ  สภำนิติบัญญัติ

 3.2 จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรชี้แจงงบประมำณ ปี 2561 เสนอต่อคณะอนุ
กรรมำธิกำร ฝึกอบรม สัมมนำ ฯ

 3.3 จัดท ำรำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรชี้แจงงบประมำณ เสนอต่อคณะอนุกรรมำธิกำร
ที่ดินส่ิงก่อสร้ำงฯ

 3.4  จัดท ำรูปเล่มเอกสำรประกอบกำรชี้แจง ส่งส ำนักงบประมำณ กระทรวงสำธำรณสุข และ
สภำนิติบัญญัติ และประสำนงำนผู้ชี้แจง

 3.5 สรุปรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

4. การบริหารงบประมาณ

4.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2561

  4.1.1 ศึกษำรำยละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 2561

  4.1.2 จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 2561

  4.1.3 บันทึกข้อมูลแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 2561 ใน
ระบบ BB-EvMIS (บันทึกเงินงบประมำณระดับรำยกำร เงินงบประมำณลงนำมสัญญำ และ
บันทึกเหตุผลชี้แจง)

  4.1.4 ขออนุมัติแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี 2561 ส่งรำยงำน
ให้ส ำนักงบประมำณ
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4.2 จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ให้แก่หน่วยงำน

  4.2.1 ประสำนหน่วยงำนและรวบรวมรำยละเอียดโครงกำร/รำยกำร เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561

  4.2.2 ทบทวนรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปี 2561 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

  4.2.3 พิจำรณำจัดท ำร่ำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 เสนอผู้บริหำร

  4.2.4 ปรับปรุงรำยละเอียด ร่ำงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 และสรุป
แผนกำรจัดสรรปี 2561

  4.2.5 ขออนุมัติจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนทรำบ

งบประมาณปี 2562

1. การทบทวนงบประมาณ

1.1 ทบทวน ปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อประกอบกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2562

1.2 ปรับปรุงประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTEF)

1.3 จัดท ำประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปีงบประมำณ 2562

   1.3.1 รวบรวมรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปี 2562 ของแต่ละหน่วยงำน

   1.3.2 ประสำนและรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดงบบุคลำกร ค่ำสำธำรณูปโภค และรำยจ่ำย
ผูกพัน ประจ ำปีงบประมำณ 2562

   1.3.3 ส่งรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยขั้นต่ ำที่จ ำเป็น ปี 2562 ให้ส ำนักงบประมำณ
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ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60กิจกรรม
ระยะเวลา

2. การวางแผนและจัดท างบประมาณ

2.1 จัดท ำแบบฟอร์มค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562

2.2 จัดท ำรำยละเอียดวงเงินและค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562

  2.2.1 ประสำนหน่วยงำนเพื่อรวบรวมรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย ปี 2562

  2.2.2 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย/นโยบำยและยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  และนโยบำย/ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข

  2.2.3 รวบรวมข้อมูลและสรุปวงเงินค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จ ำแนกรำยกำรตำม
หมวดงบรำยจ่ำยต่ำงๆ ปี 2562

  2.2.4 จัดท ำและวิเครำะห์แผนควำมต้องกำรและควำมพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมำณ 2562

  2.2.5 สรุปรำยละเอียดและวงเงินค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 ขั้นค ำขอเบื้องต้น

  2.2.6 จัดท ำรำยละเอียดรำยกำรค ำของบประมำณรำยจ่ำย ปี 2562 เบื้องต้น

  2.2.7 เชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 
ยุทธศำสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงำน นโยบำยกำรจัดสรร ผลผลิต กิจกรรม และบันทึก
รำยละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม เป้ำหมำยและตัวชี้วัด ประจ ำปี 2562  ในระบบ
 E-budgeting

  2.2.8 บันทึกค ำขอเงินงบประมำณปี 2562 เบื้องต้น ระดับรำยกำร  ในระบบ E-budgeting
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