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ภาคผนวก
1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงาน
2. รายชื่อผู้จัดทํา

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานกระบวนการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงบประมาณที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานกระบวนการงบประมาณ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทํา
งบประมาณต่อไป
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทํางบประมาณได้เข้าใจกระบวนการงบประมาณที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทํางบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการงบประมาณ” ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงบประมาณ (สงป.)
ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การกําหนดปฏิทิ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กยผ.) สปค. การจัดทําคําของบประมาณฯ
โดยหน่วยงานในสังกัด สปค. การนําเสนอรายละเอียดงบประมาณฯ ต่อสํานักงบประมาณ (สงป.) ตลอดจนถึง
ขั้นตอนที่หน่วยงานในสังกัด สปค. ดําเนินการหลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
3. คําจํากัดความ
เป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
กลยุทธ์ หมายถึง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญๆ อันจะนําไปสู่การบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กําหนดไว้
ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ
(Service) ที่ดําเนินงานโดยหน่วยงาน
กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนําส่งผลผลิต ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก - เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนําส่งผลผลิต
- เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ในกรณีที่ต้องการจําแนก
กิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงบประมาณของกิจกรรมย่อย
จะรวมเข้ากับกิจกรรมหลักเต็มจํานวน
กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงาน
ภายในเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอํานวยการภายในหน่วยงานที่ทําให้สามารถจัดทําและ
ส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก

-2ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดผลสําเร็จ มี 4 มิติคือ
 ปริมาณ หมายถึง การกําหนดเป้าหมายในการผลิต/การดําเนินโครงการด้านปริมาณ โดยกําหนด
ในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยปริมาณ ซึ่งระบุตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินการได้
 คุณภาพ หมายถึง การกําหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ มี 2 ลักษณะ
1) คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โรงการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
กําหนดไว้
2) คุณภาพของวิธีการนําส่งผลผลิตหรือวิธีการให้บริการ/ดําเนินโครงการ ได้แก่ การวัด
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กําหนดในกระบวนการผลิต/การดําเนินโครงการ
 ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนผลผลิต/การดําเนินโครงการ
ระบบ E-budgeting คือ เครื่องมือสําหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการงบประมาณ
โดยพั ฒ นาระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ให้ สํ า นั ก งบประมาณสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยระบบงาน 3 ส่วน คือ ระบบวางแผนงบประมาณ ระบบจัดทํางบประมาณ
และระบบพิจารณางบประมาณ
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ สําหรับหน่วยงาน จําแนกเป็น 5 ประเภทคือ
1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริการงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2) งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลหรือเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง
เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือที่สํานักงบประมาณกําหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
เอกสารประกอบงบประมาณ หมายถึง เอกสารสําหรับชี้แจงฝ่ายบริหาร และใช้ประกอบเพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมาณที่สําคัญ เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

-34. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
กระบวนการจัดทํางบประมาณ มีผู้เกี่ยวข้องทําหน้าที่ในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นเป็นผู้พิจารณาคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สปค.
4.2 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอํานวยการ) เป็นผู้พิจารณาคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สปค.
และชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สปค. ต่อ กมธ.
4.3 ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่กํากับ ดูแล การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของ สปค. และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเสนอ สงป. พิจารณา
4.3. หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบกํากับ ดูแล การจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของ สปค. ในแต่ละขั้นตอน
4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการรวบรวม/
วิเคราะห์/จัดลําดับความสําคัญ และตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคําของบประมาณของหน่วยงาน
ใน สปค. และ สรค. เพื่อประมวลนําเสนอผู้บริหารพิจารณา
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทํางบประมาณ สปค.
ข้อกําหนดที่สําคัญ : ความสําเร็จของการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ สปค.
ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

1

กําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ คค.

2

กยผ. ร่วมกับหน่วยงานใน สปค. และ
สรค. ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จสําหรับปีงบประมาณ

3

จัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ สปค. โดยให้หน่วยงาน
จัดทําคําขอและรายละเอียด
งบประมาณสําหรับปีงบประมาณ
ส่ง กยผ.

ผังงาน
(Flow chart)
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ คค.

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
ต.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ต.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ต.ค. – พ.ย.

หน่วยงาน
ใน สปค.

กยผ. ร่วมกับหน่วยงานทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ

หน่วยงานจัดทําคําขอและรายละเอียดคําของบประมาณ

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

4

รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลําดับ
ความสําคัญ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายละเอียดคําของประมาณ
ในแต่ละรายการ เพื่อประมวลคําขอ
งบประมาณให้เป็นภาพรวมของ สปค.
พร้อมทั้งจัดคําขอลงในระบบ
e – budgeting ของ สงป.

5

นําเสนอคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ สปค.
ต่อ รปค./ปกค./รวค. พิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อส่ง สงป. พิจารณา

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
ธ.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ม.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

มี.ค. – เม.ย.

สงป.

เม.ย.

ครม.

พ.ค.

สงป.

พ.ค.

ครม.

พ.ค.

สงป.

กยผ. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลําดับความสําคัญ
เพื่อจัดทําคําของบประมาณของ สปค.

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

6

7

8

9

10

สงป. พิจารณาและปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณเพื่อนําเสนอ ครม.
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....

สงป. เข้ารับฟังความคิดเห็นจาก
สปค. เรื่องการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. .... และสรุปรายงานนําเสนอ
ครม.
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ....
สงป. จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ

สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณฯ

ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณฯ

สงป. เข้ารับฟังความคิดเรื่องการจัดทํางบประมาณฯ

ครม. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ

สงป. จัดทําร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

11

ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสาร
งบประมาณ

12

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และประมวลข้อมูลสรุปสาระสําคัญ
งบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง
ที่ สงป. กําหนด เสนอผู้บริหาร คค.
ใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงต่อ กมธ.

13

ขั้นตอนการพิจารณาวาระ 1
โดยสภาผู้แทนราษฎร
ประจําศูนย์ประสานงาน
การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระ 1 เพื่อจดบันทึก
และชี้แจงประเด็นคําถามในส่วน
ของ สปค.

14

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

15

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

16

17

ประจําศูนย์ประสานงานการประชุม
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ เพื่อจดบันทึกประเด็น
และชี้แจงประเด็นคําถาม
ในส่วนของ สปค.
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา

ผังงาน
(Flow chart)
ครม. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
มิ.ย.

ครม.

มิ.ย. – ส.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

มิ.ย.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

มิ.ย. – ส.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ส.ค.

สภาผู้แทนราษฎร

ส.ค.

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

ก.ย.

สลค.

กยผ. ประมวลข้อมูลสรุปสาระสําคัญ
งบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง
ที่ สงป.กําหนด

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

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

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

กยผ. ประจําศูนย์ประสานงานการประชุมวุฒิสภา
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

18

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ของ สปค. และ สรค.เสนอผู้บริหาร
และแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค.
เพื่อทราบและดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
ก.ย.

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

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

-76. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
6.1 กยผ. กําหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ คค. ในแต่ละช่วงเวลาและจัดส่งให้หน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค. ถือปฏิบัติ
6.2 กยผ. ร่วมกับหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสําเร็จสําหรับปีงบประมาณ ส่ง กยผ.
6.3 หน่วยงานใน สปค. และ สรค. จัดทําคําขอและรายละเอียดคําของบประมาณสําหรับปีงบประมาณนั้น
ส่ง กยผ.
6.4 กยผ. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลําดับความสําคัญ และตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคําขอ
งบประมาณในแต่ละรายการ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสม วิเคราะห์เปรียบเทียบคําของงบประมาณจากปีที่ผ่านมา
รวมทั้งความเชื่อมโยงของโครงการหรือโครงการใหม่ เพื่อประมวลคําของบประมาณให้เป็นภาพรวมของ สปค.
พร้อมทั้งจัดทําคําขอลงในระบบ e – budgeting ของ สงป.
6.5 กยผ. นําเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สปค. ต่อ รปค./ปกค./รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนส่ง สงป. พิจารณาต่อไป
6.6 สงป. พิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเพื่อนําเสนอ ครม.
6.7 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
6.8 สงป. เข้ารับฟังความคิดเห็นจาก สปค. เรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
6.9 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
6.10 สงป. จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ
6.11 ครม. พิจารณาให้ควาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... และ
เอกสารประกอบงบประมาณ
6.12 กยผ. ประสานหน่ ว ยงานภายใน สปค. เพื่ อ จัด ส่ ง ข้อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า เอกสารงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มที่ สงป. กําหนด โดย กยผ. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลข้อมูลสรุปสาระสําคัญ
งบประมาณของ สปค. นําเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ
6.13 กยผ. ประจําศูนย์ประสานงานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระ 1 โดยสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อจดบันทึกประเด็นและชี้แจงประเด็นคําถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สปค.
6.14 รปค. (อร.) ชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ สปค. ต่อคณะกรรมาธิการฯ
6.15 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ
6.16 กยผ. ประจําศูนย์ประสานงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ เพื่อจดบันทึก
ประเด็นและชี้แจงประเด็นคําถามในส่วนของ สปค.
6.17 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
6.18 กยผ. สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ สปค. และ สรค. เสนอผู้บริหาร และแจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค. เพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ BB EvMis ของ สงป. และจัดส่งเอกสารการบันทึกข้อมูลให้ สงป.

-87. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลําดับ

ผังงาน
(Flow chart)

1
ปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณ คค.

2

3

4

กผย. ร่วมกับหน่วยงานใน สปค. และ
สรค. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จสําหรับปีงบประมาณ

หน่วยงานจัดทําคําขอและ
รายละเอียดคําของบประมาณ

กยผ. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อจัดทําคําของบประมาณ
ของ สปค.

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

กําหนดปฏิทิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ คค.

ต.ค.

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
คค. สอดคล้องกับ
กระบวนการ ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนด
ในปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ สงป.

กยผ. ร่วมกับหน่วยงาน
ใน สปค. และ สรค.
ทบทวน/ปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จสําหรับ
ปีงบประมาณ

ต.ค.

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
กยผ.
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ (กลุ่มแผนงานและ
สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้ง งบประมาณ สปค.)
แผนยุทธสาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ คค. และ สปค.

หน่วยงานในสังกัด สปค. ต.ค. – พ.ย.
จัดทําคําขอและ
รายละเอียดคําขอ
งบประมาณส่ง กยผ.

รวบรวม/วิเคราะห์/
จัดลําดับความสําคัญ
และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายละเอียด
คําของบประมาณ
ในแต่ละรายการ
เพื่อประมวลคําขอ
งบประมาณให้เป็น
ภาพรวมของ สปค. พร้อม
ทั้งจัดคําขอลงในระบบ
e – budgeting ของ สงป.

ธ.ค.

คําของบประมาณของ
หน่วยงานใน สปค. และ สรค.
สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์ คค. และ สปค.

หน่วยงาน
ใน สปค.

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

ลําดับ
5

ผังงาน
(Flow chart)

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)
ไม่เห็นชอบ

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

6

สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณฯ

7
ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณฯ

8

9

สงป. เข้ารับฟังความคิดเห็นเรื่อง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....

ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....

10
สงป. จัดทําร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

นําเสนอคําขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ สปค.
ต่อ รปค./ปกค./รวค.
พิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อส่ง
สงป. พิจารณา
สงป. พิจารณาและ
ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ
เพื่อนําเสนอ ครม.

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน
ม.ค.

คําของบประมาณของ สปค.
ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร คค.

มี.ค. – เม.ย. คําของบประมาณฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สงป.
ให้นําเสนอ ครม.

คําของบประมาณฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ครม.

ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

สงป.

ครม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....

เม.ย.

ครม.

สงป. เข้ารับฟัง
ความเห็นจาก สปค.
เรื่องการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ..... และสรุป
รายงานนําเสนอ ครม.

พ.ค.

สงป.

ครม. ให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ....

พ.ค.

ครม.

สงป. จัดพิมพ์ร่าง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. .... และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ

พ.ค.

สงป.

ลําดับ
11

12

13

14

15

ผังงาน
(Flow chart)
ครม. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ....

กยผ. ประมวลข้อมูลสรุปสาระสําคัญ
งบประมาณของ สปค. ตามแนวทาง
ที่ สงป. กําหนด

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

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

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)
ครม. พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และประมวล
ข้อมูลสรุปสาระสําคัญ
งบประมาณของ สปค.
ตามแนวทางที่ สงป.
กําหนด
ขั้นตอนการพิจารณา
วาระ 1
โดยสภาผู้แทนราษฎร
ประจําศูนย์ประสานงาน
การประชุมพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ
วาระ 1 เพื่อจดบันทึก
ประเด็น และชี้แจง
ประเด็นคําถามในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ สปค.
การชี้แจงร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของ สปค.
ต่อ กมธ.

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

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน
มิ.ย.

ครม.

มิ.ย. – ส.ค. สรุปสาระสําคัญงบประมาณ
ของ สปค. มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทาง
ที่ สงป. กําหนด และนําเสนอ
ผู้บริหาร คค. เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการชี้แจงต่อ กมธ.
มิ.ย.

คําของบประมาณฯ
ผ่านการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร

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

ส.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)

คําของบประมาณของ สปค.
ผ่านการพิจารณาวาระ 2 - 3

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

สภาผู้แทนราษฎร

ลําดับ
16

17

ผังงาน
(Flow chart)
กยผ. ประจําศูนย์ประสานงานการประชุม
วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

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

18
แจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค.
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ประจําศูนย์ประสานงาน
การประชุมวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ เพื่อจด
บันทึกประเด็นและชี้แจง
ประเด็นคําถาม
ในส่วนของ สปค.

ก.ย.

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

ก.ย.

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

ก.ย.

คําของบประมาณฯ
ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา

ผู้รบั ผิดชอบ*
(ตําแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

สลค.

ทุกหน่วยงาน ใน สปค. และ
สรค. รับทราบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กยผ.
(กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สปค.)

- 10 8. ระบบติดตามประเมินผล
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน จะติ ด ตามประเมิ น ผล ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพของกระบวนการจั ด ทํ า
งบประมาณของหน่วยงานใน สปค. และ สรค. ให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณนั้นๆ รวมทั้ง
พิจารณาความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณที่ขอตั้งให้สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
หน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ คค. และแผนยุทธศาสตร์ สปค. ตลอดจนนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นตามขั้นตอน
ของการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในหน่วยงาน
ทั้งนี้จะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันด้วย เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการจัดทํางบประมาณในปีปัจจุบันมีประสิทธิภาพกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ และ
นํามาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ สปค.
9. เอกสารอ้างอิง
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ สงป.1001 (หน่ วยงาน)

แบบสรุ ปคําของบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่ วยงาน
กระทรวง..........................................................
หน่ วยงาน..........................................................
ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

งบประมาณรายจ่ าย ปี 2559

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

ล้ านบาท

งบประมาณรายจ่ าย ปี 2560

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

ล้ านบาท

เพิ่มขึน้ - ลดลง (จากปี 2559)
ร้ อยละ

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

ล้ านบาท

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

วิสัยทัศน์ : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
พันธกิจ : ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สงป.1002 (หน่ วยงาน)
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง เป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงาน และผลผลิต/โครงการ
หน่ว ย : ล้า นบาท (ทศนิยม 4 ตํา แหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เป้ าหมายฯหน่ วยงาน
เป้ าหมายการให้ บริก ารกระทรวง*

ผลผลิต / ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมายผลผลิต/โครงการ
หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิน้
ยุทธศาสตร์ ….
แผนงาน :....................
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :………
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :..
เป้ าหมายฯหน่วยงาน :..........................
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ้วัด:…………………
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ้วัด:…………………
เป้ าหมายฯหน่วยงาน :..........................
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ้วัด:…………………
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :..
เป้ าหมายฯหน่วยงาน :..........................
ผลผลิต/โครงการ :..........................
ตัวชี ้วัด:…………………
ฯลฯ

หมายเหตุ
หน่วยงานพิเศษที่ไม่ได้ รับผิดชอบเป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง ให้ เชื่อมโยงเป้าหมายการให้ บริ การหน่วยงาน กั บเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยตรง

จํานวน

งบประมาณ

เงินนอก

ปี 2560

งบประมาณ

รวม

(1)

(2)

(1)+(2)

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สงป.1003 (หน่ วยงาน)
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กระทรวง กลยุทธ์ หน่ วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์ กระทรวง - กลยุทธ์ หน่ วยงาน

กิจกรรมของหน่ วยงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

1. (ระบุยุทธศาสตร์ กระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง)
1.1 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)

1.1.1 ...
1.1.2 ...

1.2 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)

1.2.1 ...
1.2.2 ...

2. (ระบุยุทธศาสตร์ กระทรวงที่เกี่ ยวข้ อง)
2.1 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)

2.1.1 ...
2.1.2 ...

2.2 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน)

2.2.1 ...
2.2.2 ...

หมายเหตุ
1. หน่ว ยงานพิเศษที่ไม่ได้ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ กระทรวง ให้ เชื่อมโยงกิจกรรม กับกลยุทธ์หน่ว ยงานโดยตรง
2. ยุทธศาสตร์ กระทรวงและกลยุทธ์หน่ว ยงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะ หนึ่งต่อหลาย
3. ให้ ระบุกิจกรรมของหน่ว ยงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธ์หน่ว ยงาน
4. ให้ เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ(เพียงนโยบายเดียวและต้ องเป็ นนโยบายภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ผลผลิต/โครงการ/กองทุน/เงินทุน ของกิจกรรมกํ าหนดไว้ )
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สงป. 1004 (หน่ วยงาน)

เป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงาน และงบประมาณ / ประมาณการรายจ่ ายล่ วงหน้ าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่ งเงิน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

เป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงาน
ตัวชีว้ ัด

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ ายล่ วงหน้ า/ค่ าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิน้

ล้ านบาท

รวมเงินงบประมาณ

ล้ านบาท

รวมเงินนอกงบประมาณ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรั พย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

- นวัตกรรมทางการเงิน

ล้ านบาท

- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

ล้ านบาท

1. ระบุเป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงานที่ 1
- ตัวชี ้วัด :…
- ตัวชี ้วัด :…
เงินงบประมาณ

ล้ านบาท

เงินนอกงบประมาณ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรั พย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

- นวัตกรรมทางการเงิน

ล้ านบาท

- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

ล้ านบาท

2. ระบุเป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงานที่ 2
- ตัวชี ้วัด :…
- ตัวชี ้วัด :…
เงินงบประมาณ

ล้ านบาท

เงินนอกงบประมาณ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรั พย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

ฯลฯ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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สงป.1005 (หน่ วยงาน)
สรุ ปงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ภารกิจ

ภารกิจ

ยุทธศาสตร์ 2

พืน้ ฐาน3

หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง)
ค่ าใช้ จ่าย
บุคลากร
รวมทัง้ สิน้
ภาครั ฐ4

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

หมายเหตุ
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละด้ านที่หน่วยงานขอรั บจัดสรรงบประมาณ เช่น การสร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ การขับเคลื่อน
การแก้ ไขปั ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
2. ค่าใช้ จ่ายของแผนงานยุทธศาสตร์ ที่ดํ าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานยุทธศาสตร์ สร้ างความ
ปรองดองสมานฉั นท์ แผนงานยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
3. ค่าใช้ จ่ายของแผนงานรองพื ้นฐาน ที่ดํ าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานรองพื ้นฐานสร้ างความ
ปรองดองสมานฉั นท์ แผนงานรองพื ้นฐานขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
4. ค่าใช้ จ่ายของแผนงานรองบุคลากรภาครั ฐ ที่ดํ าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น แผนงานรองบุคลากรภาครั ฐ
สร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ แผนงานรองบุคลากรภาครั ฐขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
ต.ย.
การสร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ = แผนงานยุทธศาสตร์ สร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ + แผนงานรองพื ้นฐานสร้ าง
ความปรองดองสมานฉั นท์ + แผนงานรองบุคลากรภาครั ฐสร้ างความปรองดองสมานฉั นท์
การขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = แผนงานยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ + แผนงานรองพื ้นฐานขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ + แผนงานรองบุคลากรภาครั ฐขับเคลื่อน
การแก้ ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สงป.1006 (ผลผลิต)
ข้ อมูลพืน้ ฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)
1. ผลผลิต :……………………………..

...................... ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ ผลผลิต :.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(2.1) กลุ่มเป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………
(2.2) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ถ้ ามี) :……………………………………………………………………………………………
อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :…………………………………………………………………………………………………
การบริ หารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย :………………………………………………………………………………
(3) แนวทางการประเมินผล
(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ประเมินตนเอง
ผู้ประเมินอิสระ
(3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
ประเมินผลเมื่อสิ ้นสุดการดํ าเนินงาน (Post Evaluation)
ประเมินผลกระทบของการดํ าเนินงาน (Impact Evaluation)
(4) ปั ญหา อุปสรรคและข้ อจํากัด : .................(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้ อจํากั ด ที่มีต่อการนํ าส่งผลผลิต)...............
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(5) แนวทางแก้ ไข : .........(ระบุแนวทางแก้ ไข เช่น แก้ ไขกฎหมาย ปรั บโครงสร้ างหน่วยงาน ปรั บกลยุทธ์ ฯลฯ)...........
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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(6) เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ ายล่ วงหน้ าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่ งเงิน
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด /
แหล่ งเงิน

หน่ วยนับ

ปี 2559
แผน
(ผล)*

ปี 2560
แผน

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

ล้ านบาท

เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดํ าเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

เงินนอกงบประมาณ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ในประเทศ

ล้ านบาท

- เงินกู้ ต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินรายได้

ล้ านบาท

- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ล้ านบาท

- เงินและทรั พย์สินช่วยราชการ

ล้ านบาท

- นวัตกรรมทางการเงิน

ล้ านบาท

- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

ล้ านบาท

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

ประมาณการรายจ่ ายล่ วงหน้ า
ปี 2561
แผน

ปี 2562
แผน

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

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ :……………………………..

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

ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง)

(1) ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
(1.1) วัตถุประสงค์ ของโครงการ :....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(1.2) ลักษณะโครงการ
O ด้ านเศรษฐกิ จ O ด้ านสังคม

O ด้ านสิ่งแวดล้ อม

(1.3) ลักษณะการดําเนินการ
O ทํ าครั ง้ เดียว O ทํ าซํ ้าทุกปี ในกลุ่มเป้าหมายเดิม

O ด้ านความมั่นคง

O ด้ านคุณภาพชีวิต

O ทํ าซํ ้าทุกปี โดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

(1.4) ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ
O เป็ นโครงการริ เริ่ มใหม่ไม่เคยมีมาก่ อน
O เป็ นโครงการเดิมที่นํ ามาต่อยอดขยายผล
O เป็ นโครงการเดิมที่ดํ าเนินการต่อเนื่อง
(1.5) สถานภาพปั จจุบัน (ณ วันที่จัดทําคําของบประมาณ)
O ยังมิได้ ดํ าเนินการ

O อยู่ระหว่างศึกษาข้ อมูลและวางแผนดํ าเนินการ
O ได้ รับจัดสรรงบประมาณแล้ วอยู่ในระหว่างดํ าเนินการ

O พร้ อมดํ าเนินโครงการได้ ทันทีเมื่อได้ รับจัดสรรงบประมาณ
O อื่นๆ : …………………………………………………………………………………………….
(1.6) ประเภทของโครงการ
O พัฒนา

O ดํ าเนินการปกติ

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

สิ ้นสุดปี ...........................

(1.8) สถานที่ดําเนินโครงการ :……………………………………………………………………………………………
(2) ที่มาและความต้ องการ
(2.1) ที่มา :……………………………………………………………………………………………………………………
(2.2) สภาพปั ญหา / ความต้ องการ : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(2.3) ความเร่ งด่ วน :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :…………………………………………………………………………………………………………
(3.2) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………
อิทธิพลที่มีต่อโครงการ :…………………………………………………………………………………………………
การบริ หารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย :………………………………………………………………………………
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
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สงป.1008 (หน่ วยงาน)
ข้ อมูลพืน้ ฐานของกิจกรรม ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)
……………….. ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง)

กิจกรรมที่..... : ..... (ชื่อ) ..........
(1) ประเภทกิจกรรม
O กิ จกรรมหลัก

O กิ จกรรมรอง

O กิ จกรรมสนับสนุน

O กิ จกรรมย่อย (เป็ นกิ จกรรมซึ่งเป็ นข้ อย่อยของกิ จกรรมหลัก)
(2) เป็ นกิจกรรมตามนโยบาย
O นโยบายใหม่

O นโยบายต่อเนื่อง
(3) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ :..........................................................................................................................................
- นโยบายการจัดสรรงบประมาณ :.................................................................................................................
- กลยุทธ์หน่วยงาน :........................................................................................................................................
(4) ที่มาของกิจกรรม
ภาระกิจพืนฐาน ตามกฏหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตังหน่วยงาน

O
O ภาระกิจยุทธศาสตร์
O มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) : ……………………..(สาระสําคัญ............................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี : ……………………..(สาระสําคัญ............................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
นโยบายสําคัญของรัฐบาล : ……………………..(สาระสําคัญ................................................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : ……………………..(สาระสําคัญ.....................................................................

O

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

O ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ……………………..(สาระสําคัญ............................................................................

.............................................................................................................................................................................................
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด : ……………………..(สาระสําคัญ..........................................................

O

.............................................................................................................................................................................................
อืนๆ ............(ระบุ)...................................................................................................................................................

O

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

ตํ าแหน่ง......................................................................

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

ตํ าแหน่ง......................................................................

(ระบุได้ ไม่เกิ น 3 ชื่อ)
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แบบแสดงรายละเอียดงบรายจ่ าย

สงป. 1009 (หน่ วยงาน)
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

หน่ วยงาน / แผนงาน /
ผลผลิต/โครงการ /
กิจกรรม
หน่ วยงาน :....................
แผนงาน :……………….
ผลผลิต/โครงการ: .............
(1) รวมกิจ กรรม :..............
- กิจ กรรมหลัก :…………..
กิจ กรรมย่อย :………..
กิจ กรรมย่อย :………..
ฯลฯ
-กิจ กรรมรอง :………..
-กิจ กรรมสนับสนุน :……
(2) รวมกิจ กรรม :..............
- กิจ กรรมหลัก :…………..
กิจ กรรมย่อย :………..
กิจ กรรมย่อย :………..
ฯลฯ
-กิจ กรรมรอง :………..
-กิจ กรรมสนับสนุน :……

งบบุคลากร
เงินเดือน

ค่ าจ้ าง

ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทน รวม

ประจํา

ชั่วคราว พนักงานฯ

งบดําเนินงาน
ค่ า
ตอบแทน

งบลงทุน

ค่ าใช้ สอย ค่ าวัสดุ ค่ าสาธารณูปโภค

รวม

ค่ า

ที่ดนิ และ

ครุภัณฑ์ สิ่งก่ อสร้ าง

รวม

งบเงิน งบรายจ่ าย รวมทัง้ สิน้
อุดหนุน

อื่น
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สงป.1010 (หน่วยงาน)

แบบแสดงรายละเอียดรายการ
กระทรวง :
หน่วยงาน :
หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
รายการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ.................
รายการบุคลากรภาครัฐ /รายการงบกลาง...
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
- อัตราเดิม
- อัตราใหม่
- เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
- อัตราเดิม
- อัตราใหม่
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- อัตราเดิม
- อัตราใหม่
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะที่จ่ายให้ในลักษณะ
เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)
(1)........................
(2).......................
2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. งบเงินอุดหนุน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและงบ
ดําเนินงานที่กําหนดข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอื่น
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและงบ
ดําเนินงานที่กําหนดข้างต้น)

ปี 2559
หน่วยนับ

ปริมาณ

ปี 2560
เงิน

หน่วยนับ

ปริมาณ

เพิ่ม/ลด
เงิน

จํานวน

ร้อยละ

คําชี้แจง
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สงป.1011 (หน่ วยงาน)

แบบแสดงการระบุค่าพิกัดงบลงทุน
ล้ านบาท : ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง
หน่ วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่ าย จังหวัด - รายการ
หน่ วยงาน : ………………………………
กิ จกรรม :…………..
งบรายจ่าย :………………….
จังหวัด
(1) ..............รายการ.....................
(2) ..............รายการ.....................
(3) ..............รายการ.....................
จังหวัด
(1) ..............รายการ.....................
(2) ..............รายการ.....................

งบประมาณ
ปี 2560

รายละเอียดพิกัด
(ประเภทพิกัด : ชุดข้ อมูลพิกัด)
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สงป.1012 (หน่ วยงาน)
เงินรายได้ และประมาณการเงินรายได้ ท่ ไี ม่ ต้องนําส่ งเป็ นรายได้ แผ่ นดิน
หน่ วยงาน/รั ฐวิสาหกิจ/กองทุนฯ :……………………………………………………..
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง)
3

สถานะการเงิน

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

1. เงิ นรายได้ ที่ไม่ต้องนําส่ งเป็ น
รายได้ แผ่ นดิน1
2. การใช้ จ่ายและประมาณการ2
คงเหลือ
หมายเหตุ
1. หมายถึง เงิ นรายได้ ทุกประเภทที่เก็บไว้ ใช้ จ่ายได้ โดยไม่ต้องนําส่ งคลังเป็ นรายได้ แผ่ นดิน
ปี งบประมาณ 2557 เป็ นข้ อมูลจริง รวมเงิ นสะสมคงเหลื อยกมา
ปี งบประมาณ 2558 เป็ นข้ อมูลจริง (ต.ค. - ก.ย.)
ปี งบประมาณ 2559 - 2562 เป็ นประมาณการ (ต.ค. - ก.ย.)
2. หมายถึง จํานวนเงิ นรายได้ ตามข้ อ 1 ที่ได้ รบั อนุมตั ิให้ ใช้ จ่ายหรือหรือกําหนดแผนการใช้ จ่ายไว้
3. ถ้ าหน่วยงานไม่ได้ ใช้ ปีงบประมาณ ให้ ระบุหมายเหตุว่าเป็ นช่วงเดือนใด

2561

2562
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กระทรวง :
ส่ วนราชการ/รั ฐวิสาหกิจ :

แบบจัดทําแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบส่ วนราชการ / รั ฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ ..........................
รหัส :
รหัส :

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

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

ยุทธศาสตร์ จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง เป้าหมายการให้ บริ การหน่ วยงาน

หน่ วยนับ

รวมทัง้ สิ ้น
แผน

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

แผน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ จัดสรร :.....
แผนงาน : .....
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ......
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง : .....
เป้าหมายการให้ บริการหน่วยงาน : …..
ผลผลิ ตที่ 1 : …..
1. แผนการปฏิบตั ิงาน
1.1 ตัวชี ้วัด …..
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : .....
กิจกรรมที่ 2 : .....
2.แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
2.1 งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 : .....
กิจกรรมที่ 2 : .....
2.2 เงิ นงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงิ นนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทัง้ สิ ้น
หมายเหตุ แบบ สงป.301 และ สงป. 302 ให้ จัดทําในระบบฐานข้ อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้ จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ 2560
แบบ สงป.302 [ขัน้ คําขอ]
กระทรวง : …..
ส่ วนราชการ/รั ฐวิสาหกิจ : …..
แผนงาน : …..
เป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง : …..

ส่ วนราชการ/รั ฐวิสาหกิจ

รหัส :
รหัส :

รายงานแผน
รายงานผลไตรมาสที่

งบกลาง รายการ :……….
รหัส :
รหัส :

ผลผลิต/โครงการ : …..

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้ าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส :
หน่วย :ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
รวมทัง้ สิน้

ประเภทรายจ่ าย
รายการ
1. งบบุคลากร
เงิ นเดือนและค่าจ้ างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
...............
2. งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
ั ฑ์
ค่าครุ ภณ
ค่าที่ดิน
สิ่ งก่อสร้ าง
4. งบเงินอุดหนุน
- ...............
- ...............
5. งบรายจ่ ายอื่น
- ...............
- ...............
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)

แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ สงป. 1013 (หน่ วยงาน)
แบบสรุ ปลํ าดับความสํ าคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสํ าคัญ*
หน่วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 4 ตํ าแหน่ง)
โครงการ / กิจกรรม รายการสํ าคัญ

เงิน

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

* หมายเหตุ ให้ จัดลํา ดับความสํา คัญของโครงการ / กิ จกรรม หรื อรายการ ครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง เฉพาะเรื่ องหลักๆ
ที่หน่วยงานขอรั บจัดสรรงบประมาณ โดยให้ เรี ยงความสํา คัญจากมากคืออันดับ 1. .. 2. 3.....ลงไป

ภาคผนวก 2
รายชื่อผู้จดั ทํา
นางพิมพา สุทินศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางศิรินทรา ศุภธนรวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
น.ส. ณราวรรณ ศิริธรรมศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นายสิขเรศ อร่ามรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายชื่อผู้จัดทํา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

