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ภาคผนวก
1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงาน
2. รายชื่อผู้จัดทา

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานกระบวนการจัดทางบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงบประมาณที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานกระบวนการงบประมาณ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทา
งบประมาณต่อไป
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทางบประมาณได้เข้าใจกระบวนการงบประมาณที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทางบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการงบประมาณ” ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงบประมาณ (สงป.)
ที่ได้รั บ ความเห็น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แล้ ว โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กยผ.) สปค. การจัดทาคาของบประมาณฯ
โดยหน่วยงานในสังกัด สปค. การนาเสนอรายละเอียดงบประมาณฯ ต่อสานักงบประมาณ (สงป.) ตลอดจนถึง
ขั้นตอนที่หน่วยงานในสังกัด สปค. ดาเนินการหลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
3. คาจากัดความ
เป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม
กลยุทธ์ หมายถึง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดาเนินงานสาคัญๆ อันจะนาไปสู่การบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กาหนดไว้
ผลผลิต หมายถึง ผลของการดาเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ
(Service) ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงาน
กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนาส่งผลผลิต ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก - เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนาส่งผลผลิต
- เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ในกรณีที่ต้องการจาแนก
กิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงบประมาณของกิจกรรมย่อย
จะรวมเข้ากับกิจกรรมหลักเต็มจานวน
กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทาและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงาน
ภายในเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอานวยการภายในหน่วยงานที่ทาให้สามารถจัดทาและ
ส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก

-2ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดผลสาเร็จ มี 4 มิติคือ
 ปริมาณ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายในการผลิต/การดาเนินโครงการด้านปริมาณ โดยกาหนด
ในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยปริมาณ ซึ่งระบุตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินการได้
 คุณภาพ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ มี 2 ลักษณะ
1) คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โรงการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
กาหนดไว้
2) คุณภาพของวิธีการนาส่งผลผลิตหรือวิธีการให้บริการ/ดาเนินโครงการ ได้แก่ การวัด
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กาหนดในกระบวนการผลิต/การดาเนินโครงการ
 ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนผลผลิต/การดาเนินโครงการ
ระบบ E-budgeting คือ เครื่องมือสาหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการงบประมาณ
โดยพั ฒ นาระบบการจั ด การงบประมาณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ส านั ก งบประมาณสามารถปฏิ บั ติ ภารกิ จ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระบบงาน 3 ส่วน คือ ระบบวางแผนงบประมาณ ระบบจัดทางบประมาณ
และระบบพิจารณางบประมาณ
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามหลักเกณฑ์การจาแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ สาหรับหน่วยงาน จาแนกเป็น 5 ประเภทคือ
1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริการงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลหรือเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง
เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่า ยใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
เอกสารประกอบงบประมาณ หมายถึง เอกสารสาหรับชี้แจงฝ่ายบริหาร และใช้ประกอบเพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมาณที่สาคัญ เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

-34. หน้าที่ความรับผิดชอบ
กระบวนการจัดทางบประมาณ มีผู้เกี่ยวข้องทาหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นเป็นผู้พิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค.
4.2 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอานวยการ) เป็นผู้พิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค.
และชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค. ต่อ กมธ.
4.3 ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่กากับ ดูแล การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของ สปค. และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นาเสนอ สงป. พิจารณา
4.3. หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบกากับ ดูแล การจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ สปค. ในแต่ละขั้นตอน
4.4 นักวิเคราะห์น โยบายและแผน กลุ่ มวิเคราะห์ แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการรวบรวม/
วิเคราะห์/จัดลาดับความสาคัญ และตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคาของบประมาณของหน่วยงาน
ใน สปค. และ สรค. เพื่อประมวลนาเสนอผู้บริหารพิจารณา
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทางบประมาณ สปค.
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ความสาเร็จของการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ สปค.
ลาดับ

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

1

กาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ คค.

2

เตรียมกรอบคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ สปค.
โดยประสานหน่วยงานภายใน สปค.
และ สรค. ให้ทบทวน/ปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสาเร็จสาหรับ
ปีงบประมาณ และจัดทาคาขอ
งบประมาณส่ง กยผ.

3

ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสาเร็จสาหรับปีงบประมาณ
และจัดทาคาของบประมาณส่ง กยผ.

ผังงาน
(Flow chart)
ปฏิทินการจัดทางบประมาณ คค.

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
ต.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ต.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ต.ค. – พ.ย.

หน่วยงาน
ใน สปค.

กยผ. เตรียมกรอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค.

หน่วยงานในสังกัด สปค. จัดทาคาของบประมาณส่ง กยผ.

ลาดับ

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

4

รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลาดับ
ความสาคัญ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอียดคาของประมาณ
ในแต่ละรายการ เพื่อประมวลคาขอ
งบประมาณให้เป็นภาพรวมของ สปค.
พร้อมทั้งจัดคาขอลงในระบบ
e – budgeting ของ สงป.

5

นาเสนอคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ สปค.
ต่อ รปค./ปกค./รวค. พิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อส่ง สงป. พิจารณา

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
ก.พ.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ก.พ.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

มี.ค. – เม.ย.

สงป.

พ.ค.

ครม.

พ.ค.

สงป.

มิ.ย. – ส.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

กยผ. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลาดับความสาคัญ
เพื่อจัดทาคาของบประมาณของ สปค.

ไม่เห็นชอบ
กยผ. นาเสนอคาของบประมาณฯ
ของ สปค. ต่อ รปค./ปกค./รวค. พิจารณา
เห็นชอบ

6

7

8

9

สงป. พิจารณาและปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณเพื่อนาเสนอ ครม.
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....

สงป. จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และประมวลข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
งบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง
ที่ สงป. กาหนด เสนอผู้บริหาร คค.
ใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงต่อ กมธ.

สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณฯ

ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณฯ

สงป. จัดทาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประมวลข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
งบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง
ที่ สงป.กาหนด

ลาดับ

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

10

ขั้นตอนการพิจารณาวาระ 1
โดยสภาผู้แทนราษฎร
ประจาศูนย์ประสานงาน
การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระ 1 เพือ่ จดบันทึก
และชี้แจงประเด็นคาถามในส่วน
ของ สปค.

11

การชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ สปค. ต่อ กมธ.

12

ขั้นตอนการพิจารณาวาระ 2
และ 3 และวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

13

14

15

ประจาศูนย์ประสานงานการประชุม
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ เพื่อจดบันทึกประเด็น
และชี้แจงประเด็นคาถาม
ในส่วนของ สปค.
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ของ สปค. และ สรค.เสนอผู้บริหาร
และแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค.
เพื่อทราบและดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
มิ.ย.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

มิ.ย. – ส.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ก.ย.

สภาผู้แทนราษฎร

ก.ย.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ก.ย.

สลค.

ก.ย.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

กยผ. ประจาศูนย์ประสานงานการประชุม
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1

รปค. ที่รับผิดชอบ ชี้แจง
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ต่อ กมธ.

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประจาศูนย์ประสานงานการประชุมวุฒิสภา
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สปค.
และ สรค. ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ

-66. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กยผ. กาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ คค. ในแต่ละช่วงเวลาและจัดส่งให้หน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค. ถือปฏิบัติ
6.2 กยผ. เตรียมกรอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค. โดยประสานหน่วยงานภายใน สปค.
และ สรค. ให้ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จสาหรับปีงบประมาณ
และจัดทาคาของบประมาณส่ง กยผ.
6.3 กยผ. รวบรวม/วิเคราะห์/ จัดลาดับความส าคัญ และตรวจสอบความถู กต้องของรายละเอียดคาขอ
งบประมาณในแต่ละรายการ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม วิเคราะห์เปรียบเทียบคาของงบประมาณจากปีที่ผ่านมา
รวมทั้งความเชื่อมโยงของโครงการหรือโครงการใหม่ เพื่อประมวลคาของบประมาณให้เป็นภาพรวมของ สปค.
พร้อมทัง้ จัดทาคาขอลงในระบบ e – budgeting ของ สงป.
6.4 กยผ. นาเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค. ต่อ รปค./ปกค./รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนส่ง สงป. พิจารณาต่อไป
6.5 สงป. พิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณเพื่อนาเสนอ ครม.
6.6 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
6.7 สงป. จั ดพิมพ์ร่ างพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ
6.8 กยผ. ประสานหน่ ว ยงานภายใน สปค. เพื่ อ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท าเอกสารงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มที่ สงป. กาหนด โดย กยผ. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
งบประมาณของ สปค. นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
6.9 กยผ. ประจาศูนย์ประสานงานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1 โดยสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อจดบันทึกประเด็นและชี้แจงประเด็นคาถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปค.
6.10 รปค. (อร.) ชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สปค. ต่อคณะกรรมาธิการฯ
6.11 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ
6.12 กยผ. ประจาศูนย์ประสานงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เพื่อจดบันทึก
ประเด็นและชี้แจงประเด็นคาถามในส่วนของ สปค.
6.13 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
6.14 กยผ. สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ สปค. และ สรค. เสนอผู้บริหาร และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค. เพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ BB EvMis ของ สงป. และจัดส่งเอกสารการบันทึกข้อมูลให้ สงป.

-77. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ

ผังงาน
(Flow chart)

1
ปฏิทินการจัดทา
งบประมาณ คค.

2

3

4

กยผ. เตรียมกรอบคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ สปค.

หน่วยงานในสังกัด สปค. จัดทา
คาของบประมาณส่ง กยผ.

กยผ. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อจัดทาคาของบประมาณ
ของ สปค.

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

กาหนดปฏิทิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ คค.

ต.ค.

ปฏิทินการจัดทางบประมาณ
คค. สอดคล้องกับ
กระบวนการ ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนด
ในปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ สงป.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

เตรียมกรอบคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ สปค.
โดยประสานหน่วยงาน
ภายใน สปค. และ สรค.
ให้ทบทวน/ปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จสาหรับ
ปีงบประมาณ และ
จัดทาคาของบประมาณ
ส่ง กยผ.

ต.ค.

กรอบคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ สปค.
มีรายละเอียดครบถ้วน และ
ถูกต้อง

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

หน่วยงานในสังกัด สปค. ต.ค. – พ.ย. คาของบประมาณของ
จัดทาคาของบประมาณ
หน่วยงานใน สปค. และ สรค.
ส่ง กยผ.
ทีผ่ ่านการทบทวน ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
รวบรวม/วิเคราะห์/
จัดลาดับความสาคัญ
และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายละเอียด
คาของบประมาณ
ในแต่ละรายการ
เพื่อประมวลคาขอ
งบประมาณให้เป็น
ภาพรวมของ สปค. พร้อม
ทั้งจัดคาขอลงในระบบ
e – budgeting ของ สงป.

ก.พ.

หน่วยงาน
ใน สปค.

- คาของบประมาณในภาพรวม
กยผ.
ของ สปค. ที่ครบถ้วน ถูกต้อง (กลุ่มแผนงานและ
มีความสมเหตุสมผลของวงเงิน งบประมาณ สปค.)
งบประมาณที่ขอตั้ง
- คาของบประมาณรายจ่าย
ของ สปค. ปรากฏในระบบ
e - budgeting

ลาดับ
5

ผังงาน
(Flow chart)

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)
ไม่เห็นชอบ

กยผ. นาเสนอคาของบประมาณฯ
ของ สปค. ต่อ รปค./ปกค./รวค.
พิจารณา
เห็นชอบ

6

สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณฯ

7
ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณฯ

8

9

10

สงป. จัดทาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประมวลข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
งบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง
ที่ สงป. กาหนด

กยผ. ประจาศูนย์ประสานงานการประชุม
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ
วาระ 1

นาเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ สปค.
ต่อ รปค./ปกค./รวค.
พิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อส่ง
สงป. พิจารณา
สงป. พิจารณาและ
ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
เพื่อนาเสนอ ครม.
ครม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ....

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน
ก.พ.

คาของบประมาณของ สปค.
ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร คค.

มี.ค. – เม.ย. คาของบประมาณฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สงป.
ให้นาเสนอ ครม.

พ.ค.

สงป. จัดพิมพ์ร่าง
พ.ค.
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. .... และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ
ตรวจสอบความถูกต้อง มิ.ย. – ส.ค.
ครบถ้วน และประมวล
ข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
งบประมาณของ สปค.
ตามแนวทางที่ สงป.
กาหนด
ขั้นตอนการพิจารณา
มิ.ย.
วาระ 1
โดยสภาผู้แทนราษฎร
ประจาศูนย์ประสานงาน
การประชุมพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ
วาระ 1 เพื่อจดบันทึก
ประเด็น และชี้แจง
ประเด็นคาถามในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ สปค.

คาของบประมาณฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ครม.

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

สงป.

ครม.

สงป.

สรุปสาระสาคัญงบประมาณ
ของ สปค. มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทาง
ที่ สงป. กาหนด

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

คาของบประมาณฯ
ผ่านการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ลาดับ
11

12

13

14

ผังงาน
(Flow chart)
รปค. ที่รับผิดชอบ ชี้แจง
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ต่อ กมธ.

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประจาศูนย์ประสานงานการประชุม
วุฒสิ ภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา

15
แจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค.
ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

การชี้แจงร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของ สปค.
ต่อ กมธ.

มิ.ย. – ส.ค. คาของบประมาณของ สปค.
ผ่านการพิจารณา
ของ กมธ.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ขั้นตอนการพิจารณา
วาระ 2 และ 3 และ
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

ก.ย.

คาของบประมาณของ สปค.
ผ่านการพิจารณาวาระ 2 - 3

สภาผู้แทนราษฎร

ประจาศูนย์ประสานงาน
การประชุมวุฒสิ ภา
เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ เพื่อจด
บันทึกประเด็นและชี้แจง
ประเด็นคาถาม
ในส่วนของ สปค.

ก.ย.

คาของบประมาณฯ
ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา

ก.ย.

สรุปงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรของ สปค. และ
สรค. เสนอผู้บริหาร
และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ
สรค. เพื่อทราบและ
ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

ก.ย.

สลค.

ทุกหน่วยงาน ใน สปค. และ
สรค. รับทราบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

- 10 8. ระบบติดตามประเมินผล
กองยุ ท ธศาสตร์ และแผนงาน จะติด ตามประเมิ นผล ความมี ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการจั ดท า
งบประมาณของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณนั้นๆ รวมทั้ง
พิจารณาความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณที่ขอตั้ งให้สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุ ประสงค์ เป้าหมายของ
หน่ว ยงาน แผนยุ ทธศาสตร์ คค. และแผนยุทธศาสตร์ สปค. ตลอดจนนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น ตามขั้นตอน
ของการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในหน่วยงาน
ทั้งนี้จะมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินการจัดทางบประมาณประจาปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันด้วย เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการจัดทางบประมาณในปีปัจจุบันมีประสิทธิภาพกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ และ
นามาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ สปค.
9. เอกสารอ้างอิง
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ สงป.1001 (หน่ วยงำน)

แบบสรุ ปคำของบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 หน่ วยงำน
กระทรวง..........................................................
หน่ วยงำน..........................................................
ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมาณรายจ่ าย ปี 2559

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

ล้ ำนบำท

งบประมาณรายจ่ าย ปี 2560

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

ล้ ำนบำท

เพิ่มขึน้ - ลดลง (จำกปี 2559)
ร้ อยละ

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

ล้ ำนบำท

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

วิสยั ทัศน์ : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
พันธกิจ : ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สงป.1002 (หน่ วยงำน)
ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ กำรจัดสรรงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้ บริ กำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้ บริ กำรหน่ วยงำน และผลผลิต/โครงกำร
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์

เป้ำหมำยฯหน่ วยงำน
เป้ำหมำยกำรให้บริ กำรกระทรวง*

ผลผลิต / ตัวชีว้ ดั

เป้ำหมำยผลผลิต /โครงกำร
หน่ วยนับ

จำนวน

รวมทัง้ สิ น้
ยุทธศำสตร์ ….
แผนงำน :....................
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ :………
เป้ำหมำยกำรให้บริ กำรกระทรวง :..
เป้าหมายฯหน่วยงาน :..........................
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ว้ ดั :…………………
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ว้ ดั :…………………
เป้าหมายฯหน่วยงาน :..........................
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ว้ ดั :…………………
เป้ำหมำยกำรให้บริ กำรกระทรวง :..
เป้าหมายฯหน่วยงาน :..........................
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ว้ ดั :…………………
ฯลฯ

หมายเหตุ
หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้ รับผิดชอบเป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง ให้ เชื่อมโยงเป้าหมายการให้ บริ การหน่วยงาน กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยตรง

งบประมำณ

เงินนอก

ปี 2560

งบประมำณ

รวม

(1)

(2)

(1)+(2)

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สงป.1003 (หน่ วยงำน)
ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ กระทรวง กลยุทธ์ หน่ วยงำน กิจกรรม และนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณฯ
ยุทธศำสตร์ กระทรวง - กลยุทธ์ หน่ วยงำน

กิจกรรมของหน่ วยงำน

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ

1. (ระบุยุทธศาสตร์ กระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง)
1.1 (ระบุกลยุทธ์ หน่วยงาน)

1.1.1 ...
1.1.2 ...

1.2 (ระบุกลยุทธ์ หน่วยงาน)

1.2.1 ...
1.2.2 ...

2. (ระบุยุทธศาสตร์ กระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง)
2.1 (ระบุกลยุทธ์ หน่วยงาน)

2.1.1 ...
2.1.2 ...

2.2 (ระบุกลยุทธ์ หน่วยงาน)

2.2.1 ...
2.2.2 ...

หมายเหตุ
1. หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ กระทรวง ให้ เชือ่ มโยงกิจกรรม กับกลยุทธ์ หน่วยงานโดยตรง
2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงและกลยุทธ์ หน่วยงานมีความสัมพันธ์ ในลักษณะ หนึ่งต่อหลาย
3. ให้ ระบุกจิ กรรมของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับกลยุทธ์ หน่วยงาน
4. ให้ เชือ่ มโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ(เพียงนโยบายเดียวและต้ องเป็ นนโยบายภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ผลผลิต/โครงการ/กองทุน/เงินทุน ของกิจกรรมกาหนดไว้ )

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สงป. 1004 (หน่ วยงำน)

เป้ำหมำยกำรให้บริ กำรหน่ วยงำน และงบประมำณ / ประมำณกำรรำยจ่ ำยล่วงหน้ ำระยะปำนกลำง จำแนกตำมแหล่งเงิน
หน่ว ย : ล้า นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

เป้ำหมำยกำรให้บริ กำรหน่ วยงำน
ตัวชีว้ ัด

งบประมำณ / ประมำณกำรรำยจ่ ำยล่วงหน้ ำ/ค่ ำเป้ำหมำยของตัวชีว้ ัด
หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิน้

ล้ำนบำท

รวมเงินงบประมำณ

ล้ำนบำท

รวมเงินนอกงบประมำณ

ล้ำนบำท

- เงินกู้ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ตา่ งประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

- นวัตกรรมทางการเงิน

ล้ านบาท

- เงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ

ล้ านบาท

1. ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริ กำรหน่ วยงำนที่ 1
- ตัวชี ้วัด :…
- ตัวชี ้วัด :…
เงินงบประมำณ

ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ

ล้ำนบำท

- เงินกู้ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ตา่ งประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

- นวัตกรรมทางการเงิน

ล้ านบาท

- เงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ

ล้ านบาท

2. ระบุเป้ำหมำยกำรให้บริ กำรหน่ วยงำนที่ 2
- ตัวชี ้วัด :…
- ตัวชี ้วัด :…
เงินงบประมำณ

ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ

ล้ำนบำท

- เงินกู้ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ตา่ งประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

ฯลฯ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สงป.1005 (หน่ วยงำน)
สรุ ปงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1

ภำรกิจ

ภำรกิจ

ยุทธศำสตร์ 2

พืน้ ฐำน3

หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ค่ ำใช้ จ่ำย
บุคลำกร
รวมทัง้ สิน้
ภำครั ฐ4

รวมทัง้ สิน้
1.............................
2...........................
3...........................
ฯลฯ

หมำยเหตุ
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละด้ านที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ เช่น การสร้ างความปรองดองสมานฉันท์ การขับเคลื่อน
การแก้ ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
2. ค่าใช้ จา่ ยของแผนงานยุทธศาสตร์ ที่ดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานยุทธศาสตร์ สร้ างความ
ปรองดองสมานฉันท์ แผนงานยุทธศาสตร์ ขบั เคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
3. ค่าใช้ จา่ ยของแผนงานรองพืน้ ฐาน ที่ดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานรองพืน้ ฐานสร้ างความ
ปรองดองสมานฉันท์ แผนงานรองพืน้ ฐานขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
4. ค่าใช้ จา่ ยของแผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ที่ดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
ต.ย.
การสร้ างความปรองดองสมานฉันท์ = แผนงานยุทธศาสตร์ สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ + แผนงานรองพืน้ ฐานสร้ าง
ความปรองดองสมานฉันท์ + แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้ างความปรองดองสมานฉันท์
การขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = แผนงานยุทธศาสตร์ ขบั เคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ + แผนงานรองพืน้ ฐานขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ + แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อน
การแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สงป.1006 (ผลผลิต)
ข้ อมูลพืน้ ฐำนของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)
1. ผลผลิต :……………………………..

...................... ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ ผลผลิต :.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(2) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(2.1) กลุ่มเป้ำหมำย :……………………………………………………………………………………………………………
(2.2) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ถ้ำมี) :……………………………………………………………………………………………
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :…………………………………………………………………………………………………
กำรบริ หำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย :………………………………………………………………………………
(3) แนวทำงกำรประเมินผล
(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ประเมินตนเอง
ผู้ประเมินอิสระ
(3.2) แนวทำงฯ : (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินผลเมื่อสิน้ สุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
ประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(4) ปั ญหำ อุปสรรคและข้ อจำกัด : .................(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้ อจากัด ที่มตี อ่ การนาส่งผลผลิต)...............
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(5) แนวทำงแก้ไข : .........(ระบุแนวทางแก้ ไข เช่น แก้ ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้ างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...........
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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(6) เป้ำหมำยผลผลิตและกรอบงบประมำณรำยจ่ ำยล่วงหน้ ำระยะปำนกลำงของผลผลิต จำแนกตำมแหล่งเงิน
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบประมำณ
ตัวชีว้ ัด /
แหล่งเงิน

หน่ วยนับ

ปี 2559
แผน
(ผล)*

ปี 2560
แผน

ตัวชี ้วัด : ……………….
ตัวชี ้วัด : ………………
ตัวชี ้วัด : ………………
ตัวชี ้วัด :...................
รวมทัง้ สิน้

ล้ำนบำท

เงินงบประมำณ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่

ล้ำนบำท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

เงินนอกงบประมำณ

ล้ำนบำท

- เงินกู้ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ตา่ งประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

- นวัตกรรมทางการเงิน

ล้ านบาท

- เงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ

ล้ านบาท

(ผล)* เป็ นผลการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559)

ประมำณกำรรำยจ่ ำยล่วงหน้ ำ
ปี 2561
แผน

ปี 2562
แผน

ปี 2563
แผน
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สงป.1007 (หน่ วยงำน)
ข้ อมูลพืน้ ฐานของโครงการ

(1 ชุด : 1 โครงกำร)

ชื่อโครงกำร :……………………………..

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

ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

(1) ข้ อมูลทั่วไปของโครงกำร
(1.1) วัตถุประสงค์ ของโครงกำร :....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(1.2) ลักษณะโครงกำร
O ด้ านเศรษฐกิจ O ด้ านสังคม

O ด้ านสิ่งแวดล้ อม

O ด้ านความมัน่ คง

O ด้ านคุณภาพชีวิต

(1.3) ลักษณะกำรดำเนินกำร
O ทาครั ง้ เดียว

O ทาซ ้าทุกปี ในกลุ่มเป้าหมายเดิม

O ทาซ ้าทุกปี โดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

(1.4) ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำร
O เป็ นโครงการริ เริ่ มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน

O เป็ นโครงการเดิมที่นามาต่อยอดขยายผล

O เป็ นโครงการเดิมที่ดาเนินการต่อเนื่อง
(1.5) สถำนภำพปั จจุบนั (ณ วันที่จัดทำคำของบประมำณ)
O ยังมิได้ ดาเนินการ

O อยู่ระหว่างศึกษาข้ อมูลและวางแผนดาเนินการ

O พร้ อมดาเนินโครงการได้ ทนั ทีเมื่อได้ รับจัดสรรงบประมาณ

O ได้ รับจัดสรรงบประมาณแล้ วอยู่ในระหว่างดาเนินการ

O อืน่ ๆ : …………………………………………………………………………………………….
(1.6) ประเภทของโครงกำร
O พัฒนา

O ดาเนินการปกติ

(1.7) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร.....................ปี เริ่ มต้ นปี .............................

สิน้ สุดปี ...........................

(1.8) สถำนที่ดำเนินโครงกำร :……………………………………………………………………………………………
(2) ที่มำและควำมต้ องกำร
(2.1) ที่มำ :……………………………………………………………………………………………………………………
(2.2) สภำพปั ญหำ / ควำมต้ องกำร : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(2.3) ควำมเร่ งด่ วน :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้ำหมำย :…………………………………………………………………………………………………………
(3.2) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………
อิทธิพลที่มีต่อโครงกำร :…………………………………………………………………………………………………
กำรบริ หำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย :………………………………………………………………………………
(4) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร
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สงป.1008 (หน่ วยงำน)
ข้ อมูลพืน้ ฐำนของกิจกรรม ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)
……………….. ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

กิจกรรมที่..... : ..... (ชื่อ) ..........
(1) ประเภทกิจกรรม
O กิจกรรมหลัก

O กิจกรรมรอง

O กิจกรรมสนับสนุน

O กิจกรรมย่อย (เป็ นกิจกรรมซึง่ เป็ นข้ อย่อยของกิจกรรมหลัก)
(2) เป็ นกิจกรรมตำมนโยบำย
O นโยบายต่อเนื่อง

O นโยบายใหม่

(3) ควำมเชื่อมโยงกับ
- ผลผลิต/โครงการ :..........................................................................................................................................
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ :.................................................................................................................
- กลยุทธ์ หน่วยงาน :........................................................................................................................................
(4) ที่มำของกิจกรรม
ภาระกิจพืน้ ฐาน ตามกฏหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ หน่วยงาน

O
O ภาระกิจยุทธศาสตร์
O มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบนั ) : ……………………..(สาระสาคัญ............................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี : ……………………..(สาระสาคัญ............................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
นโยบายสาคัญของรัฐบาล : ……………………..(สาระสาคัญ................................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : ……………………..(สาระสาคัญ.....................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ……………………..(สาระสาคัญ............................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด : ……………………..(สาระสาคัญ..........................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
อืน่ ๆ ............(ระบุ)...................................................................................................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
(5) ผู้รับผิดชอบ หรื อชื่อหน่ วยงำนย่ อย
1. ชื่อ..................................................................................

ตาแหน่ง......................................................................

2. ชื่อ..................................................................................

ตาแหน่ง......................................................................

(ระบุได้ ไม่เกิน 3 ชื่อ)
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แบบแสดงรำยละเอียดงบรำยจ่ ำย

สงป. 1009 (หน่ วยงำน)
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

หน่ วยงำน / แผนงำน /
ผลผลิต/โครงกำร /
กิจกรรม
หน่ วยงำน :....................
แผนงำน :……………….
ผลผลิต/โครงกำร: .............
(1) รวมกิจกรรม :..............
- กิจกรรมหลัก :…………..
กิจกรรมย่อย :………..
กิจกรรมย่อย :………..
ฯลฯ
-กิจกรรมรอง :………..
-กิจกรรมสนับสนุน :……
(2) รวมกิจกรรม :..............
- กิจกรรมหลัก :…………..
กิจกรรมย่อย :………..
กิจกรรมย่อย :………..
ฯลฯ
-กิจกรรมรอง :………..
-กิจกรรมสนับสนุน :……

งบบุคลำกร
เงินเดือน

ค่ ำจ้ ำง

ค่ ำจ้ ำง ค่ ำตอบแทน รวม

ประจำ

ชั่วครำว พนั กงำนฯ

งบดำเนินงำน
ค่ ำ
ตอบแทน

งบลงทุน

ค่ ำใช้ สอย ค่ ำวัสดุ ค่ ำสำธำรณูปโภค

รวม

ค่ ำ

ที่ดนิ และ

ครุ ภัณฑ์ สิ่งก่ อสร้ ำง

รวม

งบเงิน งบรำยจ่ ำย รวมทัง้ สิน้
อุดหนุ น

อื่น
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สงป.1010 (หน่วยงาน)

แบบแสดงรายละเอียดรายการ
กระทรวง :
หน่วยงาน :
หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
รายการ
รวมทัง้ สิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ.................
รายการบุคลากรภาครัฐ /รายการงบกลาง...
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
- อัตราเดิม
- อัตราใหม่
- เงินอืน่ ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
- อัตราเดิม
- อัตราใหม่
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- อัตราเดิม
- อัตราใหม่
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะ
เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)
(1)........................
(2).......................
2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. งบเงินอุดหนุน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและงบ
ดาเนินงานที่กาหนดข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอืน่
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและงบ
ดาเนินงานที่กาหนดข้างต้น)

ปี 2559
หน่วยนับ

ปริมาณ

ปี 2560
เงิน

หน่วยนับ

ปริมาณ

เพิ่ม/ลด
เงิน

จานวน

ร้อยละ

คาชี้แจง
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สงป.1011 (หน่ วยงำน)

แบบแสดงกำรระบุค่ำพิกดั งบลงทุน
ล้ านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
หน่ วยงำน - กิจกรรม - งบรำยจ่ ำย จังหวัด - รำยกำร
หน่ วยงำน : ………………………………
กิ จกรรม :…………..
งบรายจ่าย :………………….
จังหวัด
(1) ..............รายการ.....................
(2) ..............รายการ.....................
(3) ..............รายการ.....................
จังหวัด
(1) ..............รายการ.....................
(2) ..............รายการ.....................

งบประมำณ
ปี 2560

รำยละเอียดพิกดั
(ประเภทพิกดั : ชุดข้ อมูลพิกดั )
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สงป.1012 (หน่ วยงำน)
เงินรำยได้ และประมำณกำรเงินรำยได้ ท่ไี ม่ ต้องนำส่ งเป็ นรำยได้ แผ่ นดิน
หน่ วยงำน/รั ฐวิสำหกิจ/กองทุนฯ :……………………………………………………..
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

สถำนะกำรเงิน

ปี งบประมำณ3
2557

2558

2559

2560

1. เงินรายได้ ทไี่ ม่ต้องนาส่งเป็ น
รายได้ แผ่นดิน1
2. การใช้ จา่ ยและประมาณการ2
คงเหลือ
หมายเหตุ
1. หมายถึง เงินรายได้ ทกุ ประเภททีเ่ ก็บไว้ ใช้ จา่ ยได้ โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
ปี งบประมาณ 2557 เป็ นข้ อมูลจริง รวมเงินสะสมคงเหลือยกมา
ปี งบประมาณ 2558 เป็ นข้ อมูลจริง (ต.ค. - ก.ย.)
ปี งบประมาณ 2559 - 2562 เป็ นประมาณการ (ต.ค. - ก.ย.)
2. หมายถึง จานวนเงินรายได้ ตามข้ อ 1 ทีไ่ ด้ รบั อนุมตั ิให้ ใช้ จา่ ยหรือหรือกาหนดแผนการใช้ จา่ ยไว้
3. ถ้ าหน่วยงานไม่ได้ ใช้ ปีงบประมาณ ให้ ระบุหมายเหตุวา่ เป็ นช่วงเดือนใด

2561

2562
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กระทรวง :
ส่ วนรำชกำร/รั ฐวิสำหกิจ :

แบบจัดทำแผน / รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
งบส่ วนรำชกำร / รั ฐวิสำหกิจ
งบกลำง รำยกำร ..........................
รหัส :
รหัส :

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ สงป.301 [ขัน้ คำขอ]
จัดทำแผน
รำยงำนผลไตรมำสที่
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง )

ยุทธศำสตร์ จัดสรร แผนงำน เป้ำประสงค์ เชิงยุทธศำสตร์
เป้ำหมำยกำรให้ บริ กำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้ บริ กำรหน่ วยงำน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิน้
แผน

ไตรมำส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมำส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมำส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมำส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
ผล

แผน

ผลผลิต/ โครงกำร กิจกรรม
ยุทธศำสตร์ จัดสรร :.....
แผนงำน : .....
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ......
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง : .....
เป้าหมายการให้ บริการหน่วยงาน : …..
ผลผลิตที่ 1 : …..
1. แผนการปฏิบตั ิงาน
1.1 ตัวชี ้วัด …..
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : .....
กิจกรรมที่ 2 : .....
2.แผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
2.1 งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 : .....
กิจกรรมที่ 2 : .....
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้ เบิกเหลื่อมปี ทผี่ ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมำณทัง้ สิน้
หมำยเหตุ แบบ สงป.301 และ สงป. 302 ให้ จัดทำในระบบฐำนข้ อมูลแผน/ผล กำรปฏิบตั ิงำน และกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ (BB EvMis)

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบจัดทำแผน /รำยงำนผลกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ ผลผลิต/โครงกำร จำแนกตำมงบรำยจ่ ำย ประจำปี งบประมำณ 2560
แบบ สงป.302 [ขัน้ คำขอ]
กระทรวง : …..
ส่ วนรำชกำร/รั ฐวิสำหกิจ : …..
แผนงำน : …..
เป้ำหมำยกำรให้ บริ กำรกระทรวง : …..

รหัส :
รหัส :

ส่ วนรำชกำร/รั ฐวิสำหกิจ

รำยงำนแผน
รำยงำนผลไตรมำสที่

งบกลำง รำยกำร :……….
รหัส :
รหัส :

ผลผลิต/โครงกำร : …..

รหัส :

รหัสบัญชีตำมโครงสร้ ำง ผลผลิต /โครงกำร

รหัส :
หน่วย :ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ประเภทรำยจ่ ำย
รำยกำร
1. งบบุคลำกร
เงินเดือนและค่าจ้ างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
...............
2. งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ ิน
สิ่งก่อสร้ าง
4. งบเงินอุดหนุน
- ...............
- ...............
5. งบรำยจ่ ำยอื่น
- ...............
- ...............
รวมเงินงบประมำณ(1+2+3+4+5)

รวมทัง้ สิน้
แผน

ไตรมำส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมำส 2 (ม.ค. -มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมำส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ สงป. 1013 (หน่ วยงำน)
แบบสรุ ปลำดับควำมสำคัญของโครงกำร / กิจกรรม รำยกำรสำคัญ*
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
โครงกำร / กิจกรรม รำยกำรสำคัญ

เงิน

1. .........
2. .........
3. .........

* หมายเหตุ ให้ จดั ลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม หรื อรายการ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง เฉพาะเรื่ องหลักๆ
ที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยให้ เรี ยงความสาคัญจากมากคืออันดับ 1. .. 2. 3.....ลงไป
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นางพิมพา สุทินศักดิ์
นางศิรินทรา ศุภธนรวี
นายสิขเรศ อร่ามรัตน์

รายชื่อผู้จัดทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายชื่อผู้จัดทา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

