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ก
คานา
ในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงบประมาณ
ให้ความสาคัญกับความพร้อมในการดาเนินงาน และลาดับความสาคัญของภารกิจ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมี
ความพร้อมของข้อมูลสนับสนุนเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นดาเนินการ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ ในงบรายจ่ายใด รวมถึงค่าจ้าง
เหมาบุคคลธรรมดาเข้าดาเนินงานในกิจกรรมของรัฐ (ไม่รวมการจ้างเหมาผ่านบริษัทตัวแทนในลักษณะ
Outsource) ขอให้บันทึกรายละเอียดโดยระบุจานวนอัตราเดิม และจานวนอัตราที่ขอตั้งงบประมาณทุก
รายการ
2. ค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่าย
ใด ขอให้ระบุพื้นที่ที่จะดาเนินการ โดยบันทึกข้อมูลค่าพิกัด (Global Positioning System) ในระบบ
e-Budgeting
3. หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณในงบเงิ น อุ ด หนุ น หรื อ งบรายจ่ า ยอื่ น เช่ น
หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานในกากับ องค์การมหาชน เป็น
ต้น ขอให้ แสดงรายละเอี ย ดค่า ใช้จ่ ายในงบรายจ่ า ยดั งกล่ าวตามการจาแนกประเภทรายจ่ ายที่ ส านั ก
งบประมาณกาหนด
4. การจัดทารายละเอียดรายการสาคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์ ) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน ขอให้บันทึกข้อมูล ตามใช้
รายการกลางที่สานักงบประมาณกาหนด
5. หน่ ว ยงานที่ จ ะขอรั บ จั ด สรรงบประมาณขอให้ ต รวจสอบการบั น ทึ ก ข้ อ มูล ในระบบ
e-Budgeting ให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กาหนด การจาแนกภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ควรมีความ
ชัดเจนโดยเฉพาะผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ให้แสดงความเชื่อมโยงกับแผนดังกล่าวตามขั้นตอนที่กาหนดในระบบ e-Budgeting ในลักษณะโครงการ
กิจกรรม (Project Based) เท่านั้น
6. หน่วยงานที่ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินงบประมาณต้องบันทึกจานวนเงินนอก
งบประมาณที่นามาสมทบในระดับรายการทุกรายการ

ข
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
(1) บทนา กล่าวถึงเรื่องที่สาคัญ ๆ และความหมายของคาที่ใช้ในการจัดทาแบบรายงาน ที่ผู้ใช้
คู่มือฯ ควรทราบก่อนบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting และหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องที่ท้ายบทนา
(2) คู่มือการใช้โปรแกรม ระบบ e-Budgeting การจัดทาคาของบประมาณ กล่าวถึงการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้โปรแกรม ระบบ e-Budgeting
(3) แบบรายงานคาของบประมาณ ประกอบด้วย แบบรายงานคาของบประมาณของรายการ
งบกลาง กระทรวง หน่วยงาน หน่วยงานพิเศษ และกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆต้องจัดทา
ส่งสานักงบประมาณ (โดยพิมพ์แบบรายงานจากระบบ e-Budgeting)
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสาหรับการจัดทาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
(1) การจัดทาแบบรายงานงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(2) การจัดทาประมาณการรายได้และรายงานการคลัง
(3) การจัดทารายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
(4) การจัดทารายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
อนึ่ง สามารถ Download เอกสารฉบับนี้ และคู่มือการใช้โปรแกรม ระบบ e-Budgeting ได้
ทาง www.bb.go.th ในหัวข้อ “คู่มือปฏิบัติการจัดทางบประมาณ” ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีปัญหาในการ
ปฏิบัติหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คู่มือฉบับนี้ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอได้โปรดติดต่อ
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งให้ทราบท้ายบทนา
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
บทนา
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน
3. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย
4. การระบุค่าพิกัด (Global Positioning System)
5 การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
6. การจัดส่งแบบฟอร์มคาขอฯ
7. การเตรียมเอกสารชี้แจง
8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
คู่มือการใช้งานระบบ e-Budgeting (ฉบับย่อ)
1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ
ของสานักงบประมาณ
แบบรายงานคาของบประมาณ
1. แบบสรุปคาของบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง
3. แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
4. แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานพิเศษ
5. แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายระดับผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม-รายการ
6. การจัดทาคาของบประมาณกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสาหรับการจัดทาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
การจัดทาแบบรายงานงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
การจัดทาประมาณการรายได้และรายงานการคลัง
การจัดทารายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
การจัดทารายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
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บทนา
การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ส านั ก งบประมาณให้
ความสาคัญกับการพิจารณาคาของบประมาณฯ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ทั้งมิตินโยบายสาคัญของ
รัฐบาลและมิติของพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและประสานสอดคล้อง
กัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานเพื่อ
นามาปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. มีการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
หลักเกณฑ์พิจารณาและปฏิทินการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน ในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบลงทุนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นตอนการจัดทา
คาของบประมาณ โดยพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และแหล่งเงิน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ และหน่ว ยงานอื่นใช้แ นวทางดังกล่ าว จัด ทาคาของบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ส อดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้สอดคล้ องกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (หรือผู้มีอานาจกากับดูแล
ส าหรั บ กรณี ที่ไม่ได้อยู่ ใ นการกากับ ของรัฐ มนตรีและ/หรื อของราชการฝ่ ายบริห าร) พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบและส่งสานักงบประมาณ
ขณะเดียวกันหากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีรายได้ก็ให้จัดทาประมาณ
การรายได้และรายงานอื่นๆ ส่งสานักงบประมาณ เพื่อสานักงบประมาณจะได้รวบรวมจัดทาเอกสาร
ประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้กับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น
2. เพื่อให้ ได้ข้อมูลสาหรับ จัดทาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และแบบรายงานต่างๆ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับจัดเตรียมคาชี้แจงฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทั่วไป

2
กรอบแนวคิดการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องดาเนินการให้
สอดคล้องกับ
1. คาแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
4. แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
6. แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
การจัดเตรียมข้อมูลการจัดทาคาของบประมาณ
เนื่องจากสานักงบประมาณต้องจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เอกสารประกอบและแบบรายงานคาชี้แจงต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กระทรวง
กระทรวงร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ก าหนดและจั ด ท าแนวนโยบายการจั ด ท าค าขอ
งบประมาณของกระทรวง ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนแม่บทพัฒนาอื่นๆที่ให้กระทรวง /
หน่วยงานดาเนินการ เพื่อใช้เป็นนโยบายการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
ในการจัดทาคาของบประมาณ กระทรวงควรแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ ดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของกระทรวง
(2) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งเป็น
แนวทาง หรือวิธีดาเนินงานสาคัญๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการ
(3) นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด นโยบายของกระทรวง
และโครงการสาคัญตามนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง
(4) การบูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวง และในมิติพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(5) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
(6) กรณี ที่ภ ารกิจ ใดมีค วามเกี่ย วข้ องกับ หลายหน่ ว ยงาน หรื อเป็น ภารกิ จใกล้ เคี ยงหรื อ
ต่อเนื่องกัน ให้กระทรวงกาหนดแนวทางปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้
เกิดการบูรณาการร่วมกัน
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หน่วยงาน
หน่ ว ยงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยในสั ง กั ด รวมถึ ง กองทุ น /เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น รั บ ทราบ
แนวนโยบายการจั ดทาคาของบประมาณของหน่ว ยงาน ที่ส อดคล้ อ งกับแนวนโยบายการจัดทาคาขอ
งบประมาณของกระทรวง นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนพัฒนาฯ แผนแม่บทที่
หน่วยงานเกี่ยวข้อง ในแนวทางเดียวกัน
ในการจัดทาคาของบประมาณหน่วยงานควรแจ้งให้หน่วยงานย่อยในสังกัดทราบ ดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน
(2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หน่วยงาน หรือวิธี
ดาเนินงานสาคัญๆ ทีต่ ้องการให้หน่วยงานย่อยในสังกัดดาเนินการ
(3) โครงสร้ างผลผลิ ต /โครงการ (ตัว ชี้วัดและค่าเป้าหมาย) วัตถุประสงค์ และ กิจกรรม
(ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) ที่หน่วยงานจะดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวง และนโยบายสาคัญอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(4) แนวทางปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงาน เช่น
นโยบายของหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการดาเนินการ และการจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการ/กิจกรรม
แนวทางการจัดทาคาของบประมาณตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
การบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาอื่นๆ ที่ได้รับและมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการ
หน่วยงานพิเศษ
(1) หน่ ว ยงานพิ เ ศษ (ใช้ เ ฉพาะในคู่ มื อ นี้ ) หมายถึ ง ส่ ว นราชการที่ ไ ม่ สั ง กั ด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรื อทบวง และสภากาชาดไทย หน่ว ยงานของรั ฐ สภา หน่ว ยงานของศาล
หน่วยงานอิสระของรัฐ
(2) การจั ดท าแบบฟอร์ มค าขอของหน่ว ยงานพิเศษเป็ น เช่ น เดี ยวกั น กับ หน่ว ยงานปกติ
ยกเว้น แต่การเชื่อมโยงเป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้ เชื่อมโยงกับ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโดยตรง (ไม่ผ่านกระทรวง) โดยหนึ่งเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยง ได้เพียงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เดียว
รายการงบกลาง (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)
(1) ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรายการงบกลาง จั ด ท าค าขอฯ เช่ น เดี ย วกั บ ค าขอฯ ของ
หน่วยงาน โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (หรือผู้มีอานาจกากับดูแลสาหรับ
กรณีที่ไม่ได้อยู่ในการกากับของรัฐมนตรีและ/หรือของราชการฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งสานัก
งบประมาณ

4
(2) ให้ แสดงวั ต ถุ ประสงค์ ของรายการงบกลาง เช่น เดี ย วกั บวั ตถุ ประสงค์ข องผลผลิ ต /
โครงการ และแสดงเหตุผลและความจาเป็น ในการกาหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(3) ต้ อ งก าหนดรายการงบกลางให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ( ของ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ) โดยหนึ่งรายการงบกลางสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
และนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพียงแนวทางเดียว
(4) ให้กาหนดเป้ าหมายของรายการงบกลาง สาหรับรายการที่ส ามารถกาหนดได้ พร้อม
ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3 ปี
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
(1) ส่ ว นราชการต่างๆ ที่จะเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของกองทุน /เงินทุน
หมุ น เวี ย นใหม่ หรื อ ขยายระยะเวลาการด าเนิ น งาน ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ แนวทาง และขั้ น ตอนที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้ครบถ้วนก่อนที่จะจัดทาคาของบประมาณ
(2) การจัดทาคาของบประมาณให้ใช้แบบฟอร์มของกองทุน /เงินทุนหมุนเวียนที่กาหนด ซึ่ง
ต้องเชื่อมโยงเป้าหมายกองทุน /เงินทุนหมุนเวียน กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุน
(ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง) หากเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนฯ ไม่ได้รองรับไว้ขอให้
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานให้ครอบคลุมกองทุนฯ
(3) การกาหนดวัตถุประสงค์ของกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ นการเสนอจัดตั้งเงินกองทุน/เงินทุนหมุนเวียนด้วย
(4) ในส่ ว นของกองทุน และเงินทุนหมุนเวียนทั้งที่ ขอรับ จัดสรรงบประมาณ และไม่ ขอรับ
จัดสรรงบประมาณขอให้จัดทาการรายงานฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน(ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน) ในแบบ ง.500 ง.501 ง.502 ง.503 และ ง.504 ให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และจัดทาเอกสารรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังต่อไป
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การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
1.1 ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ก่อนจัดทาคาขอฯ หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องศึกษาเจตนารมณ์นโยบาย
และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ หรือ นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทราบว่ามีแนวนโยบายฯ ใดเกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานบ้าง โดยจัดทาคาของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุนแนวนโยบายฯ
คือ
- คาแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบ ที่กาหนดให้ส่วนราชการฯ ผู้ขอจัดสรร
งบประมาณเป็นผู้ดาเนินการ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอื่นๆ มอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
1.2 การแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในแบบคาขอฯ
กระทรวงที่ขอจัดสรรงบประมาณต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และหน่วยงานต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง โดยการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ ายประจาปีกาหนดให้กระทรวงและหน่วยงานเชื่อมโยง
ข้อมูลโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาตร์ ประกอบด้วย (ดูแผนภูม)ิ
1.2.1 โครงสร้างตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

***ยกเลิกชั่วคราว**

1.2.2 โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ (ดูแผนภูม)ิ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ความเห็นชอบ
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(2) แผนงาน
หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ” ที่สานักงบประมาณ
จัดทาขึ้น สาหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่ งให้การดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินต่อ
รั ฐ สภา ตามที่บั ญ ญัติไ ว้ในร่ างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี หรือ พระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
(3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ
เป็นผลจากการดาเนินงานของรัฐ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานพิเศษ (ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/
ทบวง) เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ กับเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ในลักษณะหนึ่งต่อหลาย
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2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยงาน
ในการจัดทาคาของบประมาณกาหนดให้แสดงข้อมูล ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานระดับผลลัพธ์
(1) วิสัยทัศน์
หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน
การกาหนดวิสัยทัศน์ควรเริ่มต้นจากการประเมินว่ามีปัจจัยภายนอกองค์กรอะไรบ้าง ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต (Outside-In) เช่น นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับประโยชน์ของหน่วยงาน ฯลฯ วิสัยทัศน์ที่ดีควรเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและ
ทิศทาง มีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่กาหนด และวัดผลสาเร็จได้
(2) พันธกิจ
หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนด
ต่าง ๆ รวมทัง้ ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ข้ อ ความพั น ธกิ จ ที่ ร ะบุ จ ะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหรื อ บทบาทที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากพระราชบั ญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกระทรวง/หน่ว ยงาน อย่า งชัดเจน รวมถึ ง
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี อื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
(3) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด
หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสาเร็จของ
ผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้อ งและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่
กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมหรือกาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
(3.1) การกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้
(3.1.1) แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงรับผิดชอบ และกระทรวงต้องการให้
เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ภายใต้การกากับ
ของกระทรวงอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
(3.1.2) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับประเด็นนโยบาย ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
(3.1.3) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของกระทรวงตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(3.1.4) สามารถถ่ายทอดไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจน
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(3.1.5) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกัน ระหว่าง
กระทรวงและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ และอยู่ใน
ระดับผลลัพธ์
(3.1.6) การจัดทาคาของบประมาณกระทรวงต้องกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงาน ที่กฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับ /ควบคุม เช่น รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานในกากับ องค์การมหาชน
(3.2) การก าหนดตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง คื อ การก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ /ผลลั พธ์ของการดาเนิ น งานของกระทรวง ทั้งนี้ ตัว ชี้วัดควรแสดงให้ เห็ นถึงความส าเร็จ ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสาเร็จ โดยกระทรวง
จะต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับงบประมาณในปีที่
ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรจริง
(4) ยุทธศาสตร์กระทรวง
หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดาเนินงานสาคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสาคัญต่อการ
บรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการกาหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงาน
ให้หน่วยงานของกระทรวงรับไปดาเนินการต่อ
การกาหนดยุทธศาสตร์กระทรวง
(4.1) สามารถกาหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงในลักษณะหลาย
ต่อหลายได้
(4.2) ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ใช้ ในการจัดทาคาของบประมาณ ต้องสอดคล้องกับ นโยบาย
สาคัญอื่นๆ ที่กระทรวงได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
(5) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานหรือเพื่อดาเนินการจัดทาผลผลิต /โครงการ
ตามที่กาหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
(5.1) การกาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้
(5.1.1) แสดงถึงผลสาเร็จ/ผลลัพธ์ จากการนาส่งผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น
(5.1.2) แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริ การหรือพื้นที่เป้าหมาย จากการมี
ผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ
(5.1.3) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ที่ต้องกาหนด ให้
สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
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ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกั ดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับประเด็นนโยบายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
(5.1.4) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่
กาหนดตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(5.1.5) สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต และหรือโครงการ
กิจกรรมหลักได้อย่างชัดเจน
(5.1.6) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันภายในส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
(5.1.7) การจัดทาคาของบประมาณฯ กาหนดความสัมพันธ์เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ไว้ ดังนี้
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงในลักษณะหนึ่งต่อหลาย
ต้องกาหนดให้ครอบคลุมพันธกิจ ของหน่วยงาน และกองทุน /เงินทุนหมุนเวียนในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
(5.2) การกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน คือ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ/
ผลลัพธ์ของการดาเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงให้เห็นถึง
ความสาเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ดาเนินการได้รับในเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการ
บรรลุผลสาเร็จ โดยหน่วยงานต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้า ให้เป็นไป
ตามจริงตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง ซึ่งต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ของงบประมาณที่คาดว่าได้รับจัดสรร และสอดคล้อง
กับนโยบายสาคัญ แผนแม่บทอื่นๆ ที่กระทรวง หน่วยงานรับผิดชอบ
(6) กลยุทธ์หน่วยงาน
หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดาเนินงานสาคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสาคัญต่อการ
บรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ได้มีการกาหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงาน
ให้หน่วยงานย่อยรับไปดาเนินการต่อ
การกาหนดกลยุทธ์หน่วยงานในการจัดทาคาของบประมาณ
- สามารถกาหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในลักษณะหลายต่อ
หลายได้
ต้องสามารถเชื่อมโยงกับ กิจกรรม (ภายใต้ผลผลิต/โครงการ) ที่หน่วยงานจะดาเนินการใน
ลักษณะหนึ่งต่อหลายได้
กลยุทธ์หน่วยงานที่กาหนดในการจัดทาคาของงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บท
และนโยบายสาคัญอื่นๆ ที่กระทรวง หน่วยงานรับผิดชอบ
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต / โครงการ
2.2.1 ผลผลิต
หมายถึง ผลของการดาเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ
ให้บริการ (Service) ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคาถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทาบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ ( Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อ
บริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จใน
เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่กาหนดขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปีงบประมาณ
(1) การกาหนดผลผลิต มีองค์ประกอบดังนี้
(1.1) ต้องเป็นสินค้าและบริการสาธารณะ ที่ได้จากการดาเนินงานโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อ
นาไปใช้ในการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นนั้น
(1.2) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ในลักษณะหนึ่งต่อ
หลาย)
(1.3) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่กาหนด
ตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
(1.4) มีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา
และค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
(1.5) ตอบสนองกลยุทธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และเป็นผลผลิตสุดท้าย
ในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ
(2) การกาหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิต/โครงการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลสาเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ใน 4 มิติ คือ
(2.1) ปริมาณ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายในการผลิต/การดาเนินโครงการด้านปริมาณ โดย
กาหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการได้
(2.2) คุณภาพ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่
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(2.2.1) คุ ณภาพของผลผลิ ต หรื อสิ่ งของที่ ให้ บริ การ/โครงการนั้ นเป็ นไปตามมาตรฐานที่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกาหนดไว้ หรือ
(2.2.2) คุณภาพของวิธีการนาส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การดาเนินโครงการ ได้แก่ การวัด
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
(2.3) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กาหนดในกระบวนการผลิต/การดาเนินโครงการ เพื่อให้ได้
ผลผลิต/โครงการ
(2.4) ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ
(3) การกาหนดผลผลิตใหม่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
(3.1) ควรเป็นผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตามพันธกิจ หรือภารกิจ
ที่กาหนดโดยกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(3.2) หนึ่งผลผลิตสามารถอยู่ภายใต้ หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเท่านั้น แต่หนึ่ง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณสามารถมีได้หลายผลผลิต
(3.3) การกาหนดค่าใช้จ่ายภายใต้ผลผลิต ให้กาหนดไว้ที่ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวง
(3.4) หน่ ว ยงานที่ป ระสงค์จ ะมีผ ลผลิ ตใหม่ ขอให้ทาหนังสื อถึงสานักงบประมาณเพื่อขอ
กาหนดทะเบียนผลผลิต/โครงการใหม่
สาหรับการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน ให้ดาเนินการตามแบบฟอร์มผลผลิตที่กาหนด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานผลผลิต
(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต
วัตถุประสงค์ผลผลิต
หมายถึง ข้อความที่กาหนดสภาพของจุดหมายซึ่งต้องการบรรลุผลของแต่ละผลผลิต และใช้
กากับการคัดเลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการ ซึ่งข้อความดังกล่าวควรสั้น กระชับ ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย
การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ
กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพื้นที่ ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิจส่วนรวม)
แนวทางการดาเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทาง/วิธีดาเนินงาน)
สิ่งที่ต้องการบรรลุ (ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อดาเนินการผลผลิตแล้ว
เสร็จ)
(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับ
บริการจากผลผลิตโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของผลผลิตที่กาหนดไว้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) คือ
บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทั้งด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะที่
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สาคัญ) พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มี
มาตรการบรรเทาผลกระทบ
(3) แนวทางการประเมินผล ให้ระบุว่าในแผนการดาเนินการจัดทาผลผลิตมี การกาหนดให้
ประเมินผลสาเร็จหรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- โดยเป็นการประเมินตนเอง และ/หรือโดยผู้ประเมินอิสระ
- มีแนวทางการประเมินผล โดยการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) และ/
หรือประเมินเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation) และ/หรือประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน
(Impact Evaluation)
(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดที่ อาจจะส่งผลต่อ
เป้าหมายของผลผลิตที่กาหนดไว้ เช่น กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และปัจจัยในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน
(5) แนวทางแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ น
เช่น การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายที่เสนอแนะ
การแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการนาส่งผลผลิต
(6) เป้าหมายผลผลิต ให้ระบุตัวชี้วัด ในแต่ละมิติ (เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย)
พร้อมแสดงข้อมูลค่าเป้าหมายแผน/ผล ในแต่ละปีงบประมาณตามที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน
(7) กรอบงบประมาณรายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลางของผลผลิ ต ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์การปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางที่สานักงบประมาณกาหนด
2.2.2 โครงการ
หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดการ
ให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ใน
การให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยมีการกาหนด
เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน
(1) ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
(1.1) วัตถุประสงค์โครงการ ให้ใช้เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของผลผลิต
(1.2) ลักษณะโครงการ ให้จาแนกลักษณะโครงการที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ ว่าเป็น
โครงการด้านใด เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
(1.3) ลักษณะการดาเนินการ ให้ระบุตามหัวข้อที่กาหนด เป็นการดาเนินโครงการเพียง
ครั้งเดียว ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม หรือทาซ้าทุกปีโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่
(1.4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินการ
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 เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน หมายถึง เป็นความคิดริเริ่มใหม่ ไม่
เคยมี ก ารด าเนิ น การมาก่ อ น และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลชุ ด
ปัจจุบัน (ควรมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)
 เป็นโครงการเดิมที่นามาต่อยอดขยายผล หมายถึง เป็นโครงการเดิมที่มีการ
ปรับปรุง ต่อยอดขยายผลกิจกรรมให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุด
ปัจจุบัน (ควรมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)
 เป็นโครงการเดิมที่ดาเนินการต่อเนื่อง หมายถึง เป็นโครงการที่ดาเนินการ
ตามกิจกรรมเดิม
(1.5) สถานภาพปัจ จุบัน (ณ วัน จัดทาค าของบประมาณ) ให้ ระบุ ส ถานภาพของ
โครงการตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมดาเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมายถึง มีแผน
ดาเนินการ บุคลากรพร้อมดาเนินการทันที และควรมีผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความ
คุ้มค่า และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีผู้กากับดูแล หรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
(1.6) ประเภทของโครงการ ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภท
พัฒนา หรือเป็นการดาเนินการปกติ
(1.7) ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ระบุระยะเวลาการดาเนินโครงการจานวนปี และ
จากปีงบประมาณใด ถึงปีงบประมาณใด
(1.8) สถานที่ดาเนินโครงการ ระบุสถานที่ตั้งของโครงการ หรือดาเนินโครงการ
 ระบุ ส ถานที่ โครงการโดยละเอียด คือ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ใน
รายการที่สามารถระบุได้ เช่น เขื่อน บ่อน้า /อ่างเก็บน้า อาคารต่างๆ
 ระบุสถานที่โครงการเป็นช่วง คือ จังหวัด .... – จังหวัด.... เช่น ทาง ถนน
ขุดลอกคลอง แม่น้า เป็นต้น
 ระบุจังหวัดของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดทาโครงการ เช่น โครงการ
พัฒนาต่างๆ
(2) ที่มาของความต้องการ
(2.1) ที่มา ระบุจุดริเริ่มของความต้องการที่ทาให้เกิดโครงการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี นโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย/ประชาชน
แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น
(2.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมาย/
ประชาชน หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรมีองค์ประกอบคือ ต้นเหตุของปัญหา/ความต้องการ
สภาพของปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น
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(2.3) ความเร่งด่วน ระบุระดับของความจาเป็นเร่งด่วนของความต้องการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการจะทาให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด อย่างไรและมีระดับความ
รุนแรงมากน้อยเพียงใด
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ ได้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับบริการจาก
โครงการโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคล กลุ่ มบุคคล และ/หรือองค์การ ใด ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ ( เฉพาะที่สาคัญ) พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ แสดงตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดในแต่ละปีที่คาดว่าจะดาเนินงานตามแผน พร้อมแสดงผลงานปีที่ผ่านมา
(4.2) ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิตดิ ้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เป็น
ต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย
ถ้าโครงการมีผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการให้สรุป ดังนี้
Benefit - Cost Ratio ระบุสูตรการคานวณ เช่น B/C NPV หรือ IRR และค่าที่ประเมิน
ได้เป็นต้น
Cost – Effectiveness ให้สรุปผลการประเมินที่ได้อย่างย่อ
(4.3) ผลกระทบ ผลที่ตามมาจากการดาเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์ โครงการ
ทั้งที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เป็นต้น
(4.4) ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ ให้ระบุความก้าวหน้าการดาเนิน โครงการ
ในปัจจุบันว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการใน
ปัจจุบันว่าเป็นไปตามแผน ต่ากว่าแผน หรือสูงกว่าแผน
(4.6) สรุปแผนการดาเนินงาน ให้สรุปแผนการดาเนินงานของโครงการว่ามีความล่าช้า
กว่าแผน เป็นไปตามแผน หรือเร็วกว่าแผน
(5) วงเงินของโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการ จาแนกเป็นงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
(6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของโครงการ ให้ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณกาหนด
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(7) ความเหมาะสมของโครงการ หรือความเป็นไปได้ของโครงการ ให้ ตรวจสอบความพร้อม
ในการดาเนินโครงการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(7.1) ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ ระบุความพร้อมของพื้นที่ดาเนินโครงการ
มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมแล้วและสามารถ
ดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง กาลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือก
พื้นที่ดาเนินการ
(7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน การพิจารณา/ตรวจสอบว่าบุคลากร/ทีมงาน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอในด้าน
ปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของบุคลากร/ทีมงานว่ามี
ความพร้อมในระดับใด ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก
(7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ การพิจารณา/ตรวจสอบว่าการบริหารจัดการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอในด้าน
ปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของการบริหารจัดการว่ามี
ความพร้อมในระดับใด ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก
(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ การพิจารณา/ตรวจสอบว่าวัตถุดิบ/
เครื่องมือ/อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มี
ความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้ านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของ
วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ว่ามีความพร้อมในระดับใด ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก
(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนซึ่งแฝงอยู่ในโครงการตลอดวัฏจักร
โครงการ ซึ่งทาให้โครงการมีโอกาสที่จะไม่สาเร็ จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ความเสี่ยงที่
แฝงอยู่ในโครงการมีดังนี้
ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นจากความไม่แน่นอนทาง
การเมือง ทั้งการเมือง ระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น รวมถึงการเมืองภายในองค์กร ตลอดจนความ
เสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเสี่ยงที่จะเกิดจากการต่อต้านจากสาธารณะ
ความเสี่ ย งด้า นกฎหมาย หมายถึ งความเสี่ ยงที่ เกิด จากความไม่แ น่นอนของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามกฎหมาย รวมไปถึงการทานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านการดาเนินการ
หรือทีมงานทางานไม่สาเร็จตามเป้าหมาย ไม่บรรลุผลตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ความไม่โปร่งใส
และควบคุมไม่ได้
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ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน
ทางการเงินและเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ภาระงบประมาณและความ
คุ้มค่าในอนาคต เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น การ
ก่อความไม่สงบ น้าท่วม หรือพายุฝน เป็นต้น
(7.6) แนวทางการประเมินผล ให้ระบุว่าในแผนการดาเนินการโครงการมีการกาหนดให้
ประเมินผลสาเร็จหรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- โดยเป็นการประเมินตนเอง และ/หรือโดยผู้ประเมินอิสระ
- มีแนวทางการประเมินผล โดยการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
และ/หรือประเมินเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation) และ/หรือประเมินผลกระทบของการ
ดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด (เฉพาะโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่อง) ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ให้การดาเนินโครงการไม่บรรลุผลสาเร็จครบตามที่ได้วางแผนไว้ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการ ตั้ ง แต่ การริ เ ริ่ ม โครงการ (Planning) การด าเนิ น โครงการ
(Implementation Phase) จนกระทั่ง การใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase)
(9) แนวทางแก้ไข คือ สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ วางแผน
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
2.3 ข้อมูลระดับกิจกรรม - รายการ
2.3.1 กิจกรรม
หมายถึง กระบวนการนาส่งผลผลิต ประกอบด้วย
กิจ กรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่ เป็นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการนาส่ งผลผลิ ต และเป็ น
กิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ ในกรณีที่ต้องการจาแนก
กิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงบประมาณของกิจกรรม
ย่อยจะรวมเข้ากับกิจกรรมหลักเต็มจานวน
กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทาและส่งมอบผลผลิต /บริการระหว่างหน่วยงาน
ภายในส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น การกิ จ กรรมหลั ก มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ทาหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง
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กิจ กรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอานวยการภายในส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจและ
หน่วยงานอื่นให้สามารถจัดทาและส่งมอบผลผลิ ต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควรระบุ
กิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนที่ทาหน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม
การจัดทาข้อมูลคาขอฯ ในระดับกิจกรรม
(1) กิจกรรมเป็นหน่วยต้นทุนพื้นฐาน และเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ต้องการ ซึ่งสนับสนุนให้
บรรลุ เ ป้ าหมายผลผลิ ต ดังนั้ น จึ ง ควรให้ ความส าคัญ ในการจัดเตรียมข้ อมูล ระดับ กิจกรรมให้ ถูกต้อ ง
สามารถนาไปใช้ในการควบคุมการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยปฏิบัติได้
(2) ต้องจาแนกกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังมิติต่างๆ ตามที่สานักงบประมาณกาหนดอย่างครบถ้วน
ในลั กษณะหนึ่ งต่อหลาย คือ ผลผลิต /โครงการ กลยุทธ์ห น่ว ยงาน ภารกิจพื้นฐาน/ภารกิจยุทธศาสตร์
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ถ้ามี)
(3) ภารกิจยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล หรือนโยบายสาคัญอื่น
หากเป็นโครงการย่อยในระดับกิจกรรมต้องจัดทาข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรมเช่นเดียวกับข้อมูลพื้นฐานของ
โครงการ
(4) ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมหลัก ควรกาหนดให้มีหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว เป็นเจ้าภาพในการกาหนดเป้าหมายและรับผิดชอบต่อความสาเร็จ
การจัดทาคาของบประมาณกาหนดให้มีการจาแนกข้อมูลในระดับกิจกรรม ดังนี้
(1) จาแนกประเภทกิจกรรม ดังนี้
(1.1) กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน ให้จาแนกตามคานิยามที่กาหนด
เพื่อใช้ในการคานวณต้นทุน/ค่าใช้จ่ายผลผลิต และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทางบประมาณปีต่อไป
(1.2) กิจกรรมย่อย เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก เพื่ออานวยความสะดวก
ในกรณีที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลในระดับย่อยของกิจกรรม
(2) ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์
ภำรกิจ
หมายถึ ง งานที่ จ าเป็ น ต้ องดาเนิน การตามหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบที่เ ป็น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อกาหนดต่าง ๆ ประกอบด้วย
ภำรกิจพื้นฐำน หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดาเนินการเป็นปกติประจา
ตามกฎหมายจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานนั้ น ๆ หากหยุ ดด าเนิ นการอาจก่อ ให้ เ กิด ความเสี ยหายในการให้ บ ริก าร
สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่ อนไขเชิง
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล จาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
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 รักษำงำนเดิม หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพื้นฐานที่กาหนดกรอบการ
พิจารณาเท่าที่ดาเนินการอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบัน (รักษางาน/เป้าหมายเดิมทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ)
 เพิ่มเป้ำหมำย หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพื้นฐาน ที่ดาเนินการเพิ่มขึ้นจาก
ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปี ง บประมาณปั จ จุ บั น เช่ น ขยายงาน เพิ่ ม เป้ า หมาย เพิ่ ม คุ ณ ภาพ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
ภำรกิจ ยุทธศำสตร์ หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่การดาเนินงานได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบาย ซึ่งอาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญในช่วงระยะเวลา
หนึ่งก็ได้ จาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
 นโยบำยสำคัญของรัฐบำล หมายถึ ง ผลผลิ ต /โครงการ หรือกิจ กรรม ที่ ดาเนินการตาม
จุดเน้นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน)
นโยบายสาคัญของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน
 นโยบำยอื่น หมายถึง ผลผลิ ต /โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งของภารกิจ
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แต่มีลาดับความสาคัญรองลงมา เช่น นโยบายของ
กระทรวง นโยบายของหน่วยงาน
ในการจั ด การระบบข้ อ มู ล ค าของบประมาณของส านั ก งบประมาณ ได้ ก าหนดให้ ร ะดั บ
กิจกรรมเป็นจุดสาคัญในการจาแนกประเภท และเชื่อมโยงงบประมาณไปยังมิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ประมวลผลข้อมูลและจัดทาแบบรายงานต่างๆ ดังนั้นการจาแนกงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจ
ยุทธศาสตร์จึงไม่ควรกาหนดต่ากว่าระดับกิจกรรม โดยดาเนินการ ดังนี้
(1.1) จัดทาข้อมูลสาหรับภารกิจพื้นฐาน
เพื่อให้ทราบกรอบภารกิจพื้นฐานและวงเงินขั้นต่าเบื้องต้น ที่หน่วยงานควรได้รับจัดสรรเพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบในการขอจั ด สรร
งบประมาณและเตรียมการชี้แจง โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1.1.1) รวบรวมผลผลิต/โครงการ กิจกรรมภารกิจพื้นฐานที่ดาเนินการอยู่เดิม ทั้งหมด (ทั้ง
ที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายของรัฐบาล) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
เป็นภารกิจพื้นฐานที่หน่วยงานต้องดาเนินการหรื อจัดให้มีขึ้นตามที่กฎหมายกาหนดไว้
หากหยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
มีลักษณะเป็น “งานประจา” ของหน่วยงานนั้น ซึ่งต้องดาเนินการตามกรอบอานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ กาหนด
มีลักษณะค่อนข้างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล
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มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องหรือเป็นประจา ซึ่งต้องดาเนินการ
หรือจัดขึ้นตามกฎหมาย ณ ระดับปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปีปัจจุบัน
งบประมาณที่ใช้อาจประกอบด้วยงบรายจ่ายต่างๆ ที่หน่วยงานต้องใช้ในการดาเนินงาน
ภารกิจพื้นฐานนั้นๆ ณ ระดับการดาเนินงานปัจจุบัน
(1.1.2) พิจารณาโอนหรือส่งมอบ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจยุทธศาสตร์ที่มีอยู่
เดิม ไปเป็นภารกิจพื้นฐานโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ไม่ส อดคล้ องกับ นโยบายส าคั ญของรั ฐ บาลที่ไ ด้ประกาศ/แถลงกั บสาธารณชน หรื อ
นโยบายสาคัญตามที่สานักงบประมาณกาหนดเพื่อการรวบรวมข้อมูล นโยบายสาคัญอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เร่งรัดดาเนินการ แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ แต่ยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย และต้องส่งมอบให้กับงานประจาเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ หรือปรับเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์/วิธีการที่เคยดาเนินการอยู่เดิม
(1.1.3) จัดทาผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐานใหม่ หลังจากดาเนินการตาม
ข้างต้น และทบทวนผลผลิต/โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานแล้วเห็นว่ามีภารกิจพื้นฐานที่หน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงกาหนดผลผลิต /โครงการ กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน
ขึ้นใหม่
(1.1.4) จัดทาข้อมูลภารกิจพื้นฐาน และประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสาหรับภารกิจ
พืน้ ฐานไว้ (1.1.1+1.1.2+1.1.3)
(1.2) จัดทาข้อมูลสาหรับภารกิจยุทธศาสตร์
เพื่อให้ทราบผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และวงเงินที่ดาเนินการตามนโยบายสาคัญต่างๆ และ
เป็นข้อมูลในการชี้แจงฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยพิจารณาดาเนินการดังนี้
(1.2.1) ปรับ จากผลผลิ ต /โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินการตามภารกิจพื้นฐานเดิม เป็น
ภารกิจยุทธศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน ที่ดาเนินอยู่แล้วแต่ต้องการเร่งรัดปริมาณ
คุณภาพ และเวลา ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อสาธารณะ หรือตามที่สานักงบประมาณ
กาหนด หรือนโยบายสาคัญอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เร่งรัดดาเนินการ
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน ที่ ดาเนินอยู่แล้วแต่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
หรือวิธีการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ผลผลิ ต /โครงการ กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐานที่ ดาเนินงานตามแผนงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ (ตามที่สานักงบประมาณกาหนด)
(1.2.2) จัดทาผลผลิ ต/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจยุทธศาสตร์ใหม่ หลั งจากที่ปรับ
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐานเป็นภารกิจยุทธศาสตร์แล้ว เห็นว่าไม่สามารถดาเนินการได้
ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท าผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรมใหม่ ที่ ห น่ ว ยงานไม่ เ คย
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ดาเนินการมาก่อน ต้องตรวจสอบไม่ให้ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการอยู่แล้ว และควรจัดทาเป็น
โครงการนาร่อง โดยคานึงถึงภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น
(1.2.3) จัดทาข้อมูลภารกิจยุทธศาสตร์ และประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสาหรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ไว้ (1.2.1+1.2.2)
(1.3) หลังจากจาแนกผลผลิต /โครงการ กิจกรรมที่ดาเนินการตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจ
ยุทธศาสตร์แล้ว ให้ จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมแต่ละภารกิจ ไว้ เป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ และเตรียมคาชี้แจงโดยพิจารณาเบื้องต้น
แนวทางจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
เป็ น ภาระผู กพัน ตามสั ญญา หรือตามกฎหมายอื่น ซึ่งกาหนดให้ ดาเนินการอย่างชัดเจน
ข้อตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ ผูกพันโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เป็นนโยบายสาคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล มติ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน เป็นภารกิจตามแผน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการหากไม่ดาเนินการจะกระทบต่อเป้าหมายโดยรวม
ความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน
การขยายตัวของปัญหาไปสู่ปัญหาใหญ่ และมีความยุ่งยาก ซับซ้อนในการแก้ปัญหามากขึ้น
- จานวนผู้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลประโยชน์
- ความพร้อมในการดาเนินการ รวมถึงภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น
(3) นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่
นโยบำยต่อเนื่อง
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดาเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ ว (ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีก่อนหน้าปีที่ขอตั้ง
งบประมาณ) และต้องดาเนินการต่อในปีงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ
นโยบำยใหม่
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ริเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณที่ขอตั้ง
งบประมาณ หรือเป็นภารกิจพื้นฐานซึ่งดาเนินการในปีที่ผ่านมา แต่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญตาม
นโยบายของรัฐบาลในปีที่ขอตั้งงบประมาณ
(4) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยให้เชื่ อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (ข้อย่อยของยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณประจาปี) ที่กิจกรรมไปสนับสนุนอย่างชัดเจนเพียงแนวทางเดียว
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(5) กิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ จะต้องจัดทาคาของบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจั ด ท าน าส่ ง ผลผลิ ต /โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เป็นกิจกรรมเดิมหรือที่จะกาหนดขึ้นใหม่ตามพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงาน
มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในฐานะผู้จัดทาและ
เสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
การตั้งชื่อกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรเป็นชื่อ
เดียวกันกับโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตรวจสอบความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
- ไม่ซ้าซ้อนกับรายการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคาขอ
งบประมาณโดยตรง
ต้องมีความพร้อมและขีดความสามารถในการดาเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
กรณีเป็นโครงการที่กระทบต่อสาธารณะ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเช่น การศึกษาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การทาประชาพิจารณ์ เป็นต้น
ต้องพิจารณาความเหมาะสมทางการเงิน โดยคานึงถึง ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
พิจารณาทั้งปีที่จะขอตั้งงบประมาณและครอบคลุมถึงปีงบประมาณต่อๆไปด้วย
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกรอบนโยบาย แนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด
2.3.2 การจัดทาข้อมูลระดับรายการ
(1) ในการบันทึกข้อมูลการจัดทาคาขอฯ เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลขอให้ใช้
ประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลางของสานักงบประมาณ หากไม่มีจึงใช้จากทะเบียนของกรม
และไม่ควรเพิ่มประเภทรายการและรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
(2) ค่า ใช้จ่ ายเกี่ย วกั บ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร (ICT) การฝึ กอบรม
สัมมนา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
การจัดซื้อยานพาหนะ ต้องใช้ทะเบียนประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลางของสานักงบประมาณ
เท่านั้น ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด
(3) ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับ บุคลากรของรัฐ ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด รวมถึง
ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเข้าดาเนิน งานในกิจกรรมของรัฐ (ไม่รวมการจ้างเหมาผ่านบริษัทตัวแทนใน
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ลักษณะ Outsource) ให้บันทึกรายละเอียดโดยระบุจานวนอัตราเดิม และจานวนอัตราที่ ขอตั้งงบประมาณ
ทุกรายการ โดยใช้รายการกลางที่สานักงบประมาณกาหนด
(4) สรุปคาชี้แจงรายการ เป็นส่วนสาคัญเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และเตรียมคาชี้แจงผู้บริหาร จึงควรให้ความสาคัญในการบันทึกข้อมูลคาชี้แจง ซึง่ ควรมีองค์ประกอบดังนี้
ที่ ม าของรายการ เช่ น เป็ น นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล รั ฐ มนตรี กฎหมายก าหนดให้
ดาเนินการ มติคณะรัฐมนตรี เป็นเป้าหมายเชิงบูรณาการ ข้อตกลงกับต่างประเทศ จังหวัด /กลุ่มจังหวัด
ฯลฯ
เหตุผลความจาเป็นในการขอตั้งงบประมาณ เช่น ทดแทนของเดิม (ระบุ) ทาให้ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น สามารถประหยั ดค่าใช้จ่ ายในอนาคต มี ความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา เป็นความต้องการของ
ประชาชน ฯลฯ
- หากเป็นรายการผูกพันข้ามปี ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพัน
ข้ามปี ทั้งรายการผูกพันเดิม และรายการผูกพันใหม่
ที่มาของค่าใช้จ่าย/ ราคาต่อหน่วย เช่น ราคามาตรฐาน/ เกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายของ
สานักงบประมาณ ระเบียบกรมบัญชีกลาง ราคามาตรฐานหน่วยงานราชการอื่นๆ เกณฑ์ราคาที่เคยจัดซื้อ/
จัดจ้าง ฯลฯ
(5) เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ และการประมวลผลข้อมูลกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด เช่ น ระบุ ห น่ ว ยนั บ ของรายการ รายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง เงิ น นอก
งบประมาณที่นามาสมทบ และการเชื่อมโยงงบประมาณไปยังมิติต่างๆเป็นต้น
การจัดทาและการจาแนกข้อมูลในระดับรายการ
(1) งบรายจ่าย
หมายถึง กลุ่ มวัตถุป ระสงค์ของรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามหลั กการจาแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ สาหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
งบบุค ลำกร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริห ารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
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งบดำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่ วยเหลือ สนับสนุน
การดาเนินงานหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิ จ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้
จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรำยจ่ำยอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เ ข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
การจาแนกงบประมาณรายจ่ายให้ถือตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามหนังสือสานัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ประกอบกับหนังสือสานักงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 โดยเคร่งครัด
เพื่อให้การจาแนกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของสานักงบประมาณมีความ
ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยงานในกากับ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน หรือ
งบรายจ่ายอื่น จะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายใต้งบรายจ่ายดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์การจาแนกงบ
รายจ่ายตามที่สานักงบประมาณกาหนด
(2) รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework :
MTEF)
หมายถึง การจัดทากรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี ซึ่งจะ
แสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดาเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่
ดาเนินการในปัจจุบัน
การจัดทารายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางให้ถือปฏิบัติตามทีส่ านักงบประมาณกาหนด
(3) การผูกพันงบประมาณข้ามปี
หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะต้องทาสัญญาก่อหนี้ผูกพัน และมีวงเงินที่คาด
ว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อๆไป โดยวงเงินผูกพันดังกล่าวจะรวมเงินเผื่อเหลือเผื่อ
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ขาดไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามหลั กการที่กาหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การขอตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(3.1) ควรเป็นไปตามความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
โดยระบุเหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
- เป็ น รายการผู กพัน ตามสั ญ ญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง หมายถึ ง
รายการผูกพันฯ ที่ได้ตั้งงบประมาณและ/หรือทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว
เป็นรายการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ หมายถึง รายการผูกพัน ฯใหม่
ซึ่งขอจัดสรรงบประมาณเป็นปีแรก
เป็นรายการซึ่งต้องดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง รายการผูกพันฯใหม่ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีกาหนดให้ตั้งงบประมาณเป็นรายการผูกพันงบประมาณ เช่น การตั้งงบประมาณค่าเช่ารถยนต์
(3.2) รายการผูกพัน ฯ ต้องระบุในคาของบประมาณอย่างชัดเจน โดยแสดงการผูกพัน
งบประมาณในแต่ละปี ควรกาหนดระยะเวลาไว้ ไม่เกิน 5 ปี
(4) รายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น
หมายถึง รายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ และข้อกาหนด
ตามกฎหมาย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/
อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
การจัดทารายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็นให้ถือปฏิบัติตามทีส่ านักงบประมาณกาหนด
(5) เงินนอกงบประมาณ
ประกอบด้วย
เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ หมายถึง การกู้เงินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามโครงการใด ๆ
เงินรายได้ หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องนาส่งคลัง ตามมาตรา 24 ของ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หมายถึง เงินที่รัฐบาลและองค์การ หรือสถาบันระหว่าง
ประเทศมอบให้รัฐบาลหรือส่วนราชการ
เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน
หรือสถาบัน บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
นวัตกรรมทางการเงิน หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ได้จากนวกรรมทางการเงินใหม่ๆ
เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
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3. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย
(1) จัดทารายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ตามแนวทาง/
หลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณกาหนด โดยให้ควบคุมรายจ่ายประจาอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีรายจ่ายลงทุน
เพิ่มขึ้น
(2) การกาหนดค่าใช้จ่ าย/ราคาต่อหน่ว ยงบลงทุนและรายจ่ายอื่นที่ไม่ใช่รายจ่ายขั้นต่าที่
จาเป็น ให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย ดังนี้
ตามที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น อัตราค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย/ราคาที่สานักงบประมาณเคยอนุมัติ (ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
ค่ า ใช้ จ่ า ย/ราคามาตรฐานของหน่ ว ยงานราชการอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ระเบี ย บ/เกณฑ์
กรมบัญชีกลาง เกณฑ์ร าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวง ICT) ราคา
ก่อสร้ างงานทาง (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท) งานเขื่อ น (กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง กรม
ชลประทาน) เป็นต้น
(3) สาหรับหน่วยงานที่จาเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคานอกเหนือจาก
ที่กล่าวในข้อ (2) ให้ระบุเหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะของรายการและที่มา
ของราคา/ค่าใช้จ่ายในคาชี้แจงด้วย
4. การระบุค่าพิกัด (Global Positioning System) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.1 รายการและหน่วยงานที่ต้องระบุค่าพิกัด
(1) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ใน
งบรายจ่ายใด
(2) ให้จัดทาทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วย
รับงบประมาณ
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการเฉพาะรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุน
ทั่วไป ที่กาหนดวัตถุประสงค์
4.2 การจัดส่งแบบรายงาน
(1) รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 10
ล้านบาทขึ้นไป ให้ระบุค่าพิกัดส่งสานักงบประมาณพร้อมคาของบประมาณ
(2) รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่ากว่า 1 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่ากว่า 10
ล้ า นบาท หรื อ รายการที่ตั้ ง งบประมาณไว้เ ป็ น ยอดรวม (lump sum) ให้ ระบุ ค่ าพิ กั ด ส่ ง ส านั ก
งบประมาณเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กาหนดวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เมื่อ
คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนจัดสรรแล้ว ให้ดาเนินการระบุค่า
พิกัดส่งสานักงบประมาณภายใน 30 วัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาในปีต่อไป
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(4) การแก้ไขค่าพิกัดในระบบ e-Budgeting ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณที่รับผิดชอบส่วน
ราชการฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
5. การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อแสดงความพร้ อมในการปฏิบั ติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ จัด ทารายงาน
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-Budgeting โดยใช้แบบ ง. 301 และ ง. 302 ซึ่ง
หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณต้องรายงานต่อส านักงบประมาณตามที่เคยปฏิบัติเป็นประจาทุกปี (ใน
ขั้นตอนการจัดทาคาขอฯ บันทึกข้อมูลเฉพาะแผนฯ ที่คาดว่าจะดาเนินการได้ในแต่ละไตรมาส)
6. การจัดส่งแบบฟอร์มคาขอฯ
จัดทารายละเอีย ดคาของบประมาณตามแบบฟอร์มที่กาหนด เสนอรองนายกรัฐ มนตรีที่
รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (หรือผู้มีอานาจกากับดูแลสาหรับกรณีที่ไม่ได้อยู่ในการกากับของรัฐมนตรี
และ/หรือของราชการฝ่ายบริหาร) ให้ความเห็นชอบจัดส่งสานักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
(1) งบกลาง (สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)
(2) ระดับกระทรวง (ถ้ามี)
(3) ระดั บ หน่ ว ยงาน (หน่ ว ยงานในกากั บ องค์ก ารมหาชน รัฐ วิ ส าหกิ จ ) ให้ เ รียงล าดั บ
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
(4) ระดับผลผลิต/โครงการ ให้เรียงลาดับตามเอกสารงบประมาณ (เล่มคาดแดง)
(5) แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม เรียงลาดับตามความสาคัญ
(6) รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
(7) ระดับกองทุน/เงินทุน (ถ้ามี)
(8) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ (ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณ
กาหนด )
7. การเตรียมเอกสารชี้แจง
เอกสารและคาชี้แจงอื่นๆ ที่ควรจัดเตรียมไว้สาหรับชี้แจงฝ่ายบริหาร และใช้ประกอบเพื่อ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ ที่สาคัญเช่น
(1) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(2) ผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART)
(3) งบทางการเงินของหน่วยงาน
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(4) แผนความต้องการงบลงทุนจาแนกตามจังหวัดที่ขอจัดสรรงบประมาณทุกรายการ แบบ
รูปรายการสิ่งก่อสร้าง ใบเสนอราคา หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
และใบสืบราคา เหตุผลความจาเป็นในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ จากต่างประเทศ
(5) รายละเอียด และเหตุผลความจาเป็นในภาพรวมของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(ประชาสัมพันธ์) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) เหตุผลความจาเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน
(NGO) โครงการวิจัย
(7) หลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่รายการสาคัญ เช่น แหล่งน้า และทาง เงินอุดหนุน
องค์กร กลุ่มต่างๆ
(8) แบบรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
เรื่อง
1. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
(แบบฟอร์มต่างๆ)
2. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
(การใช้ระบบคาของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์)
3. การจัดทาประมาณการรายได้ (ของ
รัฐวิสาหกิจ)

สานัก / หมายเลขโทรศัพท์
สานักนโยบายงบประมาณ
โทร. 022651569
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 022651702 022651718
สานักจัดทางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบ
พิเศษและรัฐวิสาหกิจ
โทร. 022652110 022652070
การจัดทาประมาณการรายได้ (ของส่วน
สานักยุทธศาสตร์งบประมาณ
ราชการต่างๆ)
โทร. 022651591 022651592
4. การจัดทารายงานฐานะการเงินของกองทุน
สานักจัดทางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบ
และเงินทุนหมุนเวียน
พิเศษและรัฐวิสาหกิจ
โทร. 022651828 022651830
5. การจัดทารายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ เงิน
สานักยุทธศาสตร์งบประมาณ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โทร. 022651187
6. การจัดทาประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น สานักยุทธศาสตร์งบประมาณ
โทร. 022651600 022651565

