การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยรับงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่าย ให้กับหน่วยรับ
งบประมาณ
2. เพื่ อ ให้ได้ข้อ มูลสาหรับ จัดทาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และแบบรายงานต่าง ๆ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับจัดเตรียมคาชี้แจงฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
การจัดเตรียมข้อมูลการจัดทาคาของบประมาณ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสาคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ
รวมทั้ ง การน้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดย
คานึงถึงความจาเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ และ
การด าเนิ น การตามขั้ น ตอนกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพความคุ้ ม ค่ า ในการใช้จ่าย
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวง
กระทรวงร่วมกับหน่วยรับงบประมาณในสังกัด กาหนดและจัดทาแนวนโยบายการจัดทาคาขอ
งบประมาณของกระทรวง ที่ ส อดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ
แผนแม่ บ ทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โ ควิด -19 พ.ศ. 2564-2565
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายหลัก นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้ว และก าหนดให้ ก ระทรวงและหน่ว ยรับ งบประมาณในสัง กั ด ต้ อ ง
ดาเนินการ เพื่อให้นโยบายการจัดทาคาของบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ในการจัดทาคาของบประมาณ กระทรวงควรแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณในสังกัดทราบ ดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของกระทรวง
(2) ผลสัม ฤทธิ์และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งเป็นแนวทาง หรือวิธีดาเนินงาน
สาคัญ ๆ ที่ต้องการให้หน่วยรับงบประมาณในสังกัดดาเนินการ
(3) นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด นโยบายของกระทรวง
และโครงการสาคัญตามนโยบายรัฐบาล ที่กระทรวงเกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(4) การบูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวง และในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภาค เมือง จังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด รวมถึงผลการทาประชาพิจารณ์ตามระเบียบและวิธีการที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
(5) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณปัจจุบันที่กระทรวงเกี่ยวข้อง
(6) กรณีที่ ภารกิ จ ใดมี ความเกี่ ยวข้องหรือเป็นภารกิ จ ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน กั บ หลาย
หน่วยงานภายในกระทรวง ให้กระทรวงกาหนดแนวทางปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณให้กับหน่วยรับ
งบประมาณในสังกัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ลดความซ้าซ้อนในการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
หน่วยรับงบประมาณ
หน่วยรับงบประมาณร่วมกับหน่วยปฏิบัตใิ นสังกัด รวมถึงทุนหมุนเวียนที่รับผิดชอบ รับทราบ
แนวนโยบายการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดทา
คาของบประมาณของกระทรวงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่หน่วยรับงบประมาณ
เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ในการจัดทาคาของบประมาณหน่วยรับงบประมาณควรแจ้ง ให้หน่วยปฏิบัติ ในสังกัดทราบ
ดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ
(2) ผลสัม ฤทธิ์และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยรับงบประมาณ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด กลยุทธ์หน่วยรับงบประมาณ หรือวิธีดาเนินงาน
สาคัญ ๆ ที่ต้องการให้หน่วยปฏิบัติในสังกัดดาเนินการ
(3) โครงสร้างผลผลิต/โครงการ (ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด) กิจกรรม (ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด)
ที่หน่วยรับงบประมาณต้องดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวง และนโยบายสาคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ.
2564-2565
(5) นโยบายของหั ว หน้ า หน่ ว ยรับ งบประมาณที่ ต้ องการดาเนิน การ และการจั ด ล าดับ
ความสาคัญของโครงการ กิจกรรม
(6) แนวทางการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง
(7) การบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค เมือง จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาระดับพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด รวมถึงผลการทา
ประชาพิจารณ์ตามระเบียบและวิธีการที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
(8) แผนแม่บทอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ
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หน่วยรับงบประมาณที่ไม่สังกัดกระทรวง หรือไม่ไ ด้รับผิดชอบเป้า หมายการให้บริการ
กระทรวง ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโดยตรง (ไม่ผ่าน
กระทรวง) โดยหนึ่งเป้าหมายการให้บริการหน่วยรับงบประมาณ สามารถเชื่อมโยง ได้เพียงเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์เดียว
รายการงบกลาง (เฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)
(1) ให้หน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบรายการงบกลาง จัดทาคาของบประมาณเช่นเดียวกับ
คาของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือผู้มีอานาจกากับดูแลสาหรับกรณีที่ไม่ได้อยู่ในการกากับของรัฐมนตรีและ/หรือของฝ่ายบริหารให้ความ
เห็นชอบก่อนจัดส่งสานักงบประมาณ
(2) ให้แสดงวัตถุประสงค์ ของรายการงบกลาง เช่นเดียวกั บ วัตถุป ระสงค์ของผลผลิ ต /
โครงการ และแสดงเหตุผลและความจาเป็น ในการกาหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(3) ให้ก าหนดเป้าหมายของรายการงบกลาง ส าหรับ รายการที่ สามารถก าหนดได้ พร้อม
ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ทุนหมุนเวียน
ทุ น หมุ นเวี ย น หมายถึ ง กองทุ น กองทุ นหมุ น เวี ยน เงิ น ทุ น เงิ น ทุ น หมุ นเวี ย น ทุ น หรือ
ทุนหมุนเวียน
(1) หน่วยรับงบประมาณที่จะเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของทุนหมุนเวียนใหม่
หรือขยายระยะเวลาการดาเนินงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทาง และขั้นตอนที่กฎหมาย หรือระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้ครบถ้วนก่อนที่จะส่งคาของบประมาณ
(2) การจัดทาคาของบประมาณให้ใช้แบบฟอร์มของทุนหมุนเวียนที่กาหนด ซึ่งต้องเชื่อมโยง
เป้าหมายทุนหมุนเวียน กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบ หากเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบทุนหมุนเวียน ไม่ได้รองรับไว้ขอให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
เพิ่มเติมเป้าหมายการให้บริการหน่วยรับงบประมาณให้ครอบคลุมทุนหมุนเวียน
(3) การกาหนดวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมตั ิ
ในการเสนอจัดตั้งทุนหมุนเวียนด้วย
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ขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การเชื่อมโยง (Mapping) โครงสร้างงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ
หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยกาหนดแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19
พ.ศ. 2564-2565
- แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
(ดูแผนภาพ)
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การเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปีงบประมาณ 2564

การเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์จัดสรร 256

ยุทธศาสตร์จัดสรร
(6 ด้าน )

ยุทธศาสตร์จัดสรร 2565

รายการดาเนินการ
ภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน..
ภารกิจพื้นฐานด้าน....
บุคลากรภาครัฐด้าน....
(6 ด้าน)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(แผนแม่บท 23 ประเด็น)
แผนงาน....
แนวทางย่อย...

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน..
ภารกิจพื้นฐานด้าน....
บุคลากรภาครัฐด้าน....
(6 ด้าน)

ยุทธศาสตร์จัดสรร
(6 ด้าน )

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แผนแม่บท 23 ประเด็น

เป้าหมาย

รายการดาเนินการ
ภาครัฐ

ตัวชี้วัด
แผนแม่บทเฉพาะกิจ
4 ประเด็น

แผนแม่บทย่อย

เป้าหมาย

ประเด็น

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน....

เป้าหมาย
นโยบายการจัดสรร
(แผนแม่บทย่อย )

แนวทางการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย กระทรวง

แผนงาน....
แนวทางย่อย...

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย กระทรวง

เป้าหมาย หน่วยงาน

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ
นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม
รายการ

หนึง่ ต่อหลาย

ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม
รายการ

คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์
กระทรวงที่ ขอรับ การจัดสรรงบประมาณต้องจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ ของกระทรวง เพื่อ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ และหน่วยรับงบประมาณต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีกาหนดให้
กระทรวงและหน่วยรับงบประมาณเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.2.1 โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ
(2) แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุท ธศาสตร์ ” ที่สานัก
งบประมาณจัดทาขึ้น สาหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดาเนินงานตามภารกิจ ของหน่ว ยรับ
งบประมาณบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายยุท ธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้
เกิ ดขึ้นแก่ ประเทศชาติ และประชาชน รวมทั้ ง ใช้ “แผนงาน” ดัง กล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณของแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงบประมาณได้
จัดทาขึ้น เพื่อใช้รวม “ผลผลิต/โครงการ” ของหน่วยรับงบประมาณ ที่ดาเนินการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้ในการจาแนกงบประมาณเป็นประเภทต่าง ๆ
ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนด ดังนี้
แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดาเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ หากหยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็น
การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้
ดาเนินการมาเป็นประจาทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผกู พันของหน่วย
รับงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา
แผนงานพื้นฐาน เป็นผลรวมของผลผลิต / โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณ ที่ เป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจพื้นฐาน โดยที่ไม่สามารถจาแนกได้ว่าใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทย่อย ใดได้โดยเฉพาะ กาหนดให้มี จานวน 6 แผนงาน เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 6
ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุ ทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดาเนินการตามภารกิจยุท ธศาสตร์ ซึ่งเป็น
หน้าที่ ความรับ ผิดชอบที่ ได้รับ มอบหมายในเชิง นโยบาย หรืออาจเป็นภารกิ จ พื้นฐานที่ส อดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลัก
และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจะ
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทางบประมาณในลักษณะ Project based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่
ชัดเจน จาแนกเป็น
แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นผลรวมของผลผลิต / โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณ ที่
สอดคล้องกั บ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่ บทเฉพาะกิจ และแผนแม่ บทตามยุท ธศาสตร์ชาติในระดับ
แผนย่อย


แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนั บสนุนด้าน.... เป็นผลรวมของผลผลิต / โครงการ ของ
หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในเชิงนโยบาย แต่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนย่อยโดยตรง


แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ จัดท าขึ้นตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารจัดทา
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วย
ขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการในแต่ละ
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดและลดความซ้าซ้อน การจัดทางบประมาณ
ของแผนงานบูรณาการควรจะจัดทาในลักษณะ Project based
แผนงานบูรณาการ เป็นผลรวมของผลผลิต / โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณ ที่เป็น
ค่าใช้จ่ายภารกิจบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เฉพาะกิจและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนย่อย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากร
ภาครัฐ ที่กาหนดไว้ในงบบุคลากร งบดาเนินงาน รวมทั้งงบเงิน อุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบดังกล่าว
แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ ในภาพรวมของหน่ ว ยรับ
งบประมาณ จานวน 6 แผนงาน โดยกาหนดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ
เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ไม่รวมลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างกองทุน หรือค่าจ้างเหมา
ช่วยปฏิบัติง าน) จัดสรรงบประมาณให้โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน หรือจ่ายควบกับเงินเดือน มี
จานวนและอัตราค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ พิจารณาตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร
1. - เงินเดือน

เงินทีจ่ ่ายให้กบั บุคลากรภาครัฐเป็นรายเดือน และเงินเพิ่ม
อื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือจัดสรรงบประมาณให้โดยมี
อัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. - ค่าจ้างประจา

เงินทีจ่ ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างประจา และเงินเพิ่มอื่น
ที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย ระเบียบ เช่น
เงินเพิ่ม เงินสวัสดิการต่าง ๆ

3. - ค่าจ้างชั่วคราว

เฉพาะลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ ีสญ
ั ญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการที่มสี านักงานในต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราว
ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้างผูม้ คี วามรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และ
ลูกจ้างชั่วคราวอื่นที่มีข้อตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลัง
และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบฯ ตามกฎหมาย ระเบียบ (ถ้ามี)

4. - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบฯ
ตามกฎหมาย ระเบียบ (ถ้ามี)

5. งบดาเนินงาน
6. - ค่าตอบแทน

เฉพาะทีจ่ าเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกาหนด
ตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบ
กับเงินเดือน สุขภาพ หรือเงินชดเชย เงินสวัสดิการอื่นซึง่ ต้อง
จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับหน่วยงานในต่างประเทศ ให้รวมค่ารักษาพยาบาล
และค่าช่วยเหลือเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตาแหน่ง
หน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ

7. - ค่าใช้สอย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
และเงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกาหนดให้จ่ายควบกับเงินเดือน
ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่กาหนดไว้ใน
งบเงินอุดหนุน ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จา่ ยบุคลากรและ
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่กาหนดไว้ใน
งบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากรและ
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน

8. งบเงินอุดหนุน

9. งบรายจ่ายอื่น

(3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ ที่ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็นผล
จากการดาเนินงานของรัฐ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้หน่วยรับงบประมาณระดับกระทรวง และหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สังกัดกระทรวง
หรือไม่ได้รับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) กับ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ ในลักษณะหนึ่งต่อหลาย
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (ข้อย่อยของยุทธศาสตร์ก าร
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี) ที่กิจกรรมไปสนับสนุนอย่างชัดเจนเพียงแนวทางเดียว
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของแบบรายงานการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายกาหนดให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานระดับกระทรวง หน่วยรับงบประมาณ
(1) วิสัยทัศน์
หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน
การกาหนดวิสัยทัศน์ควรเริ่มต้นจากการประเมินว่ามีปัจจัยภายนอกองค์กรอะไรบ้าง ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต (Outside-In) เช่น นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับประโยชน์ของหน่วยรับงบประมาณ ล วิสัยทัศน์ที่ดีควรเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย แสดงให้เ ห็นถึง
จุดมุ่งหมายและทิศทาง มีความเป็นไปได้ในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่กาหนด และวัดผลสาเร็จได้
(2) พันธกิจ
หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนด
ต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ข้ อ ความพั น ธกิ จ ที่ ร ะบุ จ ะต้ อ งสอดคล้อ งกั บ หน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบหรือ บทบาทที่ ได้รับ
มอบหมายจากพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ อย่างชัดเจน
รวมถึงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับงบประมาณ
(3) ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับจากการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ งบประมาณ โดยก าหนดค่า เป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 และแผนพัฒนาต่าง ๆ
( ) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัด
หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ก ระทรวงต้ องการให้เ กิ ด ขึ้ นจากการให้บ ริก ารระดั บ กระทรวง โดย
สอดคล้องและเชื่ อ มโยงกั บเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ ตามยุท ธศาสตร์ก ารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสาเร็จของผลผลิตหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณใน
สังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( .1) การกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้
(4.1.1) แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงรับผิดชอบ และกระทรวง
ต้องการให้เ กิ ดขึ้นจากการให้บ ริก าร ซึ่ง เกิ ดขึ้นจากผลส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการของหน่วยรับ
งบประมาณ ภายใต้การกากับของกระทรวงอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
(4.1.2) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับประเด็นนโยบาย ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณประจาปี
(4.1.3) ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธกิ จ หรือ ภารกิ จ ของกระทรวงตามกฎหมายปรับ ปรุง
กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(4.1.4) สามารถถ่ายทอดไปสู่ยุท ธศาสตร์ก ระทรวง และเป้าหมายการให้บ ริก าร
หน่วยรับงบประมาณได้อย่างชัดเจน
(4.1.5) มีความชัดเจนและเป็นรูป ธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกั น
ระหว่างกระทรวงและหน่วยรับงบประมาณในสังกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
(4.1.6) การจัดท าคาของบประมาณกระทรวงต้องก าหนดเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงครอบคลุมหน่วยรับงบประมาณในสังกัด หรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐที่กฎหมายกาหนดให้มี
หน้าที่กากับ/ควบคุม เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกากับ องค์การมหาชน
( .2) การก าหนดตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง คื อ การก าหนดตัว ชี้ วัด
ความส าเร็จ /ผลลัพ ธ์ของการดาเนินงานของกระทรวง ทั้ ง นี้ ตัวชี้วัดควรแสดงให้เ ห็นถึง ความส าเร็จที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับในการบรรลุผลสาเร็จ โดยกระทรวงจะต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้ วัด และ
ประมาณการล่วงหน้าให้สอดคล้องกับงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรจริง
(5) ยุทธศาสตร์กระทรวง
หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดาเนินงานสาคัญ ๆ อันถือเป็นกุญแจสาคัญต่อการ
บรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการกาหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงาน
ให้หน่วยรับงบประมาณของกระทรวงรับไปดาเนินการต่อ
การกาหนดยุทธศาสตร์กระทรวง
(5.1) สามารถกาหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงในลักษณะหลาย
ต่อหลายได้
(5.2) ยุทธศาสตร์กระทรวงที่ใช้ ในการจัดทาคาของบประมาณ ต้องสอดคล้องกับ นโยบาย
สาคัญอื่น ๆ ที่กระทรวงได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
(6) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานหรือเพื่อดาเนินการจัดทาผลผลิต/โครงการตามที่
กาหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
(6.1) การกาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้
(6.1.1) แสดงถึงผลสาเร็จ/ผลลัพธ์ จากการนาส่งผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(6.1.2) แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือพื้นที่เป้าหมาย จาก
การมีผลผลิต/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(6.1.3) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ยกเว้นหน่วยงานซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ต้องสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(6.1.4) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงานที่กาหนดตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงาน กฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(6.1.5) สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต และ/หรือ
โครงการ กิจกรรมได้อย่างชัดเจน
(6.1.6) มี ความชัดเจนและเป็นรูป ธรรมสามารถวัดผลได้ และมี ความเข้าใจตรงกัน
ภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
(6.1.7) การจัดทาคาของบประมาณ กาหนดความสัมพันธ์เป้าหมายการให้บริก าร
หน่วยงานไว้ ดังนี้
- เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงในลักษณะหนึ่งต่อหลาย
- ต้องกาหนดให้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน และทุนหมุนเวียนในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับงบประมาณ
(6.2) การกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน คือ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ/
ผลลัพธ์ของการดาเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พืน้ ที่
ที่ ดาเนินการได้รับ ในการบรรลุผ ลส าเร็จ โดยหน่วยงานต้องปรั บ ปรุ ง ค่า เป้า หมายของตัวชี้ วั ด และ
ประมาณการล่วงหน้า ให้เ ป็นไปตามจริง ตามที่ ได้รับ จัดสรรงบประมาณในปีปัจ จุบัน โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย ซึ่งต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ของงบประมาณที่
คาดว่าได้รับจัดสรร และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่กระทรวงและหน่วยรับ
งบประมาณรับผิดชอบ
(7) กลยุทธ์หน่วยงาน
หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดาเนินงานสาคัญ ๆ อันถือเป็นกุญแจสาคัญต่อการ
บรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ได้มีการกาหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงาน
ให้หน่วยงานย่อยรับไปดาเนินการต่อ
การกาหนดกลยุทธ์หน่วยงานในการจัดทาคาของบประมาณ
- สามารถกาหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานในลักษณะหลายต่อ
หลายได้
- ต้องสามารถเชื่อมโยงกับ กิจกรรม (ภายใต้ผลผลิต/โครงการ) ที่หน่วยงานจะดาเนินการใน
ลักษณะหนึ่งต่อหลายได้
- กลยุทธ์หน่วยงานที่กาหนดในการจัดทาคาของงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่กระทรวงและหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต / โครงการ
2.2.1 ผลผลิต
หมายถึง ผลของการดาเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ
ให้บริการ (Service) ที่ดาเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบคาถามว่าหน่วยรับงบประมาณ
จัดทาบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลใน
ฐานะผู้ซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของ
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณหรือประชาชน โดย
มีตัวชี้วัดผลสาเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่กาหนด
ขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
(1) การกาหนดผลผลิต มีองค์ประกอบดังนี้
(1.1) ต้องเป็นสินค้าและบริการสาธารณะ ที่ได้จากการดาเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณ
ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อนาไปใช้ในการ
ให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกหน่วยรับงบประมาณนั้น
(1.2) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ในลักษณะหนึ่ง
ต่อหลาย)
(1.3) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่กาหนดตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(1.4) มีลักษณะเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ
เวลา และค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
(1.5) ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ และเป็นผลผลิตสุดท้าย ในกระบวนการ
ผลิต หรือการให้บริการ
(2) การกาหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิต/โครงการ
ของหน่ ว ยรับ งบประมาณ ที่ ด าเนิ น การตามเป้า หมายการให้บ ริก ารและสามารถติด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลสาเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ใน 4 มิติ คือ
(2.1) ปริมาณ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายในการผลิต/การดาเนินโครงการด้าน
ปริมาณ โดยกาหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดง
ความก้าวหน้าในการดาเนินการได้
(2.2) คุณภาพ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2
ลักษณะ ได้แก่
(2.2.1) คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานที่หน่วยรับงบประมาณกาหนดไว้ หรือ
(2.2.2) คุณภาพของวิธีก ารนาส่ง ผลผลิต หรือวิธีก ารให้บ ริก าร/การดาเนิน
โครงการ ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
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(2.3) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ ก าหนดในกระบวนการผลิต/การด าเนิ น
โครงการ เพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ
(2. ) ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ
(3) การกาหนดผลผลิตใหม่ของหน่วยรับงบประมาณ
(3.1) ควรเป็นผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณตามพันธกิจ หรือภารกิจที่กาหนดโดย
กฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ กฎกระทรวง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(3.2) เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยรับงบประมาณในลักษณะหนึ่งต่อหลาย
(3.3) หน่ ว ยรั บ งบประมาณที่ ป ระสงค์ จ ะมี ผ ลผลิตใหม่ ขอให้ ท าหนั ง สือถึง ส านัก
งบประมาณเพื่อขอกาหนดทะเบียนผลผลิต/โครงการใหม่ในโอกาสแรก
สาหรับการจัดทาข้อมูลพื้นฐานผลผลิต ให้ดาเนินการตามแบบฟอร์มผลผลิตที่กาหนด
ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานผลผลิต
(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต
หมายถึง ข้อความที่กาหนดสภาพของจุดหมายซึ่งต้องการบรรลุผลของแต่ละผลผลิต และใช้
กากับการคัดเลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการ ซึ่งข้อความดังกล่าวควรสั้น กระชับ ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย
การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ
- เหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินการ รวมทั้ง กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือ
พื้นที่ ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิจส่วนรวม)
- แนวทางการดาเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทาง/วิธีดาเนินงาน)
- สิ่งที่ต้องการบรรลุ (ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อดาเนินการผลผลิต
แล้วเสร็จ)
(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับ
บริการจากผลผลิตโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของผลผลิตที่กาหนดไว้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) คือ
บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทั้งด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะที่
สาคัญ) พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มี
มาตรการบรรเทาผลกระทบ
(3) แนวทางการประเมินผล ให้ระบุว่าในแผนการดาเนินการจัดทาผลผลิตมี การกาหนดให้
ประเมินผลสาเร็จหรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- โดยเป็นการประเมินตนเอง และ/หรือโดยผู้ประเมินอิสระ
- มี แ นวทางการประเมิ นผล โดยการประเมิ น ก่ อ นด าเนิ น งาน (Pre - Evaluation) การ
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมิ นเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน (Post Evaluation)
และประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)

คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ) ปัญหา อุปสรรคและข้ อจากัด ระบุปัญ หา อุป สรรค และข้อจ ากั ดที่ อาจจะส่งผลต่อ
เป้าหมายของผลผลิตที่กาหนดไว้ เช่น กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และปัจจัยในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยรับงบประมาณ
(5) แนวทางแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายที่เสนอแนะ
การแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการนาส่งผลผลิต
(6) เป้าหมายผลผลิต และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จาแนกตาม
แหล่งเงิน ให้ระบุตัวชี้วัด ในแต่ละมิติ (เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย) พร้อมแสดงข้อมูลค่าเป้าหมาย
แผน/ผล ในแต่ละปีงบประมาณตามที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยรับงบประมาณ
และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทากรอบประมาณการรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด
2.2.2 โครงการ
หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบ
ของการให้บ ริก ารโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่ง ของหรือสิ่ง ก่ อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้บ ริ ก าร
แก่ประชาชน องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการกาหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงิน
งบประมาณของโครงการที่แน่นอน
(1) ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
(1.1) วัตถุประสงค์โครงการ ให้ใช้เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของผลผลิต
(1.2) ลักษณะโครงการ ให้จาแนกลักษณะโครงการที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ ว่าเป็น
โครงการด้านใด เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
(1.3) ลักษณะการดาเนินการ ให้ระบุตามหัวข้อที่กาหนด เป็นการดาเนินโครงการ
เพียงครั้งเดียว ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม หรือทาซ้าทุกปีโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่
(1. ) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินการ
- เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน หมายถึง เป็นความคิดริเริ่มใหม่ ไม่เคย
มีการดาเนินการมาก่อน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ควรมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)
- เป็นโครงการเดิมที่นามาต่อยอดขยายผล หมายถึง เป็นโครงการเดิมที่มีการ
ปรับปรุง ต่อยอดขยายผลกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ควรมีมติคณะรัฐมนตรี
รองรับ)
- เป็นโครงการเดิมที่ดาเนินการต่อเนื่อง หมายถึง เป็นโครงการที่ดาเนินการตาม
กิจกรรมเดิม
(1.5) สถานภาพปัจจุบัน (ณ วันจัดทาคาของบประมาณ) ให้ระบุสถานภาพของ
โครงการตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมดาเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมายถึง มีแผน
ดาเนินการ บุคลากรพร้อมดาเนินการทันที และควรมีผลการศึกษาผลกระทบสิ่ง แวดล้อม การประเมิน
ความคุ้มค่า และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีผู้กากับดูแล หรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
(1.6) ประเภทของโครงการ ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภท
พัฒนา หรือเป็นการดาเนินการปกติ
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(1.7) ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ระบุระยะเวลาการดาเนินโครงการจานวนปี
และจากปีงบประมาณใด ถึงปีงบประมาณใด
(1.8) สถานที่ดาเนินโครงการ ระบุสถานที่ตั้งของโครงการ หรือดาเนินโครงการ
- ระบุส ถานที่ โ ครงการโดยละเอียด คือ หมู่ บ้าน ตาบล อาเภอ จัง หวัด ใน
รายการที่สามารถระบุได้ เช่น เขื่อน บ่อน้า / อ่างเก็บน้า อาคารต่าง ๆ
- ระบุส ถานที่ โ ครงการเป็นช่วง คือ จัง หวัด.... – จัง หวัด.... เช่น ทาง ถนน
ขุดลอกคลอง แม่น้า เป็นต้น
- ระบุจังหวัดของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดทาโครงการ เช่น โครงการ
พัฒนาต่าง ๆ
(2) ที่มาของความต้องการ
(2.1) ที่มา ระบุจุดริเริ่มของความต้องการที่ทาให้เกิดโครงการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน แผนพัฒนา
ของภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยรับงบประมาณ เป็นต้น
(2.2) สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการ ระบุ ส ภาพปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควรมีองค์ประกอบคือ ต้นเหตุของปัญหา/
ความต้องการ สภาพของปัญหา/ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น
(2.3) ความเร่งด่วน ระบุระดับของความจาเป็นเร่งด่วนของความต้องการ หากไม่
สามารถดาเนินการจะทาให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มใด อย่างไรและมี
ระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่ม เป้า หมาย ระบุก ลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ ประโยชน์ หรือผู้ได้รับบริการจาก
โครงการโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
(3.2) ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคล กลุ่ม บุคคล และ/หรือองค์ก ารใด ๆ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะที่สาคัญ) พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
( ) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
( .1) เป้า หมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ของโครงการ
จ าแนกตามแหล่ง เงิน ให้ร ะบุตัวชี้วัด ในแต่ล ะมิ ติ พร้อมแสดงข้อมู ล ค่าเป้าหมายแผน/ผล ในแต่ล ะ
ปีงบประมาณตามที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยรับงบประมาณ และหลักเกณฑ์
การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่สานักงบประมาณกาหนด
( .2) ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิ ติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
เป็นต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย
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ถ้าโครงการมีผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการให้สรุป ดังนี้
- Benefit - Cost Ratio ระบุสูตรการคานวณ เช่น B/C NPV หรือ IRR และค่าที่ประเมิน
ได้เป็นต้น
- Cost – Effectiveness ให้สรุปผลการประเมินที่ได้อย่างย่อ
( .3) ผลกระทบ ผลที่ ตามมาจากการดาเนินงานโครงการและการใช้ป ระโยชน์
โครงการ ทั้ ง ที่ เกิ ดกับ กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับโครงการ/
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เป็นต้น
( . ) ความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ ให้ระบุความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ในปัจจุบันว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ต่ากว่าเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย
( .5) การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการใน
ปัจจุบันว่าเป็นไปตามแผน ต่ากว่าแผน หรือสูงกว่าแผน
( .6) สรุปแผนการดาเนินงาน ให้สรุปแผนการดาเนินงานของโครงการว่ามี ค วาม
ล่าช้ากว่าแผน เป็นไปตามแผน หรือเร็วกว่าแผน
(5) วงเงินของโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการ จาแนกเป็นงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
(6) ความเหมาะสมของโครงการ หรื อ ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ ให้ ต รวจสอบ
ความพร้อมในการดาเนินโครงการและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(6.1) ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ ระบุความพร้อมของพื้นที่ดาเนินโครงการ
- มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมแล้วและสามารถ
ดาเนินการได้ทันที
- อยู่ ใ นระหว่ า งเตรี ย มการ หมายถึ ง ได้ ศึ ก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่
ดาเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง กาลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือก
พื้นที่ดาเนินการ
(6.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน การพิจารณา/ตรวจสอบว่าบุคลากร/ทีมงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอในด้าน
ปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของบุคลากร/ทีมงานว่ามี
ความพร้อมในระดับใด ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก
(6.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ การพิจ ารณา/ตรวจสอบว่าการบริหาร
จัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอ
ในด้านปริมาณ และความพร้อ มในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อมของการบริหาร
จัดการว่ามีความพร้อมในระดับใด ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก

คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(6. ) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมื อ/อุ ปกรณ์ การพิจ ารณา/ตรวจสอบว่ า
วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้มีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยให้ระบุความพร้อม
ของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ว่ามีความพร้อมในระดับใด ต่ามาก ต่า ปานกลาง สูง หรือสูงมาก
(6.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนซึ่งแฝงอยู่ในโครงการตลอดวัฏจัก ร
โครงการ ซึ่งทาให้โครงการมีโอกาสที่จะไม่สาเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ความเสี่ยงที่
แฝงอยู่ในโครงการมีดังนี้
ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน
ทางการเมือง ทั้ งการเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น รวมถึงการเมื องภายในองค์กร ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเสี่ยงที่จะเกิดจากการต่อต้านจาก
สาธารณะ
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามกฎหมาย รวมไปถึงการทานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิน การ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ นจากปัจ จัย ด้ านการ
ดาเนินการ หรือทีมงานทางานไม่สาเร็จตามเป้าหมาย ไม่บรรลุผลตามความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
ความไม่โปร่งใสและควบคุมไม่ได้
ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน
ทางการเงิ น และเศรษฐกิ จ เช่ น อั ต ราเงิ น เฟ้ อ อั ต ราแลกเปลี่ย น อั ต ราดอกเบี้ ย ภาระงบประมาณ
และความคุ้มค่าในอนาคต เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น การ
ก่อความไม่สงบ น้าท่วม หรือพายุฝน เป็นต้น
(6.6) แนวทางการประเมินผล ให้ร ะบุว่าในแผนการด าเนิ นการโครงการมี ก าร
กาหนดให้ประเมินผลสาเร็จหรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
- โดยเป็นการประเมินตนเอง และ/หรือโดยผู้ประเมินอิสระ
- มี แนวทางการประเมิ นผล การประเมิ นก่ อนดาเนิน งาน (Pre - Evaluation) การ
ประเมิ น ผลกระบวนการ (Process Evaluation) และ/หรือ ประเมิ น เมื่ อ สิ้นสุด การดาเนิ น งาน (Post
Evaluation) และ/หรือประเมินผลกระทบของการดาเนินงาน (Impact Evaluation)
(7) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การดาเนินโครงการไม่บรรลุ ผล
สาเร็จครบตามที่ได้วางแผนไว้ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิด ขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตั้ง แต่ก ารริเริ่ม โครงการ (Planning) การดาเนิน โครงการ (Implementation Phase) จนกระทั่งการใช้
ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase)
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(8) แนวทางแก้ไข คือ สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
ได้วางแผนเพื่อ ดาเนินการแก้ ไขปัญ หาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ
2.3 ข้อมูลระดับกิจกรรม - รายการ
2.3.1 การจัดทาข้อมูลคาขอ ในระดับกิจกรรม
กิจกรรมเป็นหน่วยต้นทุนพื้นฐาน และเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ต้องการ ซึ่ง สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายผลผลิต ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญในการจัดเตรียมข้อมูลระดับกิจกรรมให้ถูกต้อง สามารถนาไป
ใช้ในการควบคุมการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยปฏิบัติได้
(1) ประเภทกิจกรรม
กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนาส่งผลผลิต ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนาส่งผลผลิต และเป็น
กิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ
กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ในกรณีที่ต้องการ
จาแนกกิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงบประมาณของ
กิจกรรมย่อยจะรวมเข้ากับกิจกรรมหลักเต็มจานวน ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับย่อยของกิจกรรม
กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทาและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยรับงบประมาณรองที่ทาหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง
กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอานวยการภายในหน่วยรับงบประมาณให้สามารถ
จัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริก ารโดยตรงแก่ผู้รับ บริการภายนอก ทั้ ง นี้ ควรระบุกิ จกรรมตามหน่วยรับ
งบประมาณสนับสนุนที่ทาหน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน ให้จาแนกตามคานิยามที่กาหนด เพื่อใช้ใน
การคานวณต้นทุน/ค่าใช้จ่ายผลผลิต และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทางบประมาณปีต่อไป
(2) นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่
นโยบายต่อเนื่อง
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิ จกรรม ที่ ดาเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาแล้ว (ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีก่อนหน้าปีที่ขอตั้ง
งบประมาณ) และต้องดาเนินการต่อในปีงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ
นโยบายใหม่
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิ จกรรม ที่ ริเ ริ่ม ดาเนินการในปีงบประมาณที่ขอตั้ง
งบประมาณ หรือเป็นภารกิจพื้นฐานซึ่งดาเนินการในปีที่ผา่ นมา แต่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญตาม
นโยบายของรัฐบาลในปีที่ขอตั้งงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(3) ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
ให้จาแนกกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
กิจกรรมในลักษณะหนึ่งต่อหลาย ซึ่งแบบคาขอ กาหนดให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ์
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
( ) ที่มาของกิจกรรม
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ชุดปัจจุบัน ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้หน่วยรับงบประมาณเป็นผู้ดาเนินการ
- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หมายถึง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ หน่วยรับงบประมาณทราบและเป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณที่จะต้อง
ดาเนินการ
- นโยบายสาคัญของรัฐบาล หมายถึง นโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อสาธารณะ
- แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานซึ่งคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้มีก ารบูรณาการ
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยรับงบประมาณขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกัน
รับผิดชอบดาเนินการ
- แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หน่วยรับงบประมาณที่ขอจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่จะต้องจัดทาคาของบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้
- เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจัด ท าน าส่ง ผลผลิต /โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- เป็ น กิ จ กรรมเดิ ม หรือ ที่ จ ะก าหนดขึ้ น ใหม่ ต ามพั น ธกิ จ หรือ ภารกิ จ ของหน่ วยรับ
งบประมาณ
- มี ข้อ ตกลงร่วมกั นระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยรับ งบประมาณในฐานะ
ผู้จัดทาและเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตรวจสอบความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
- ไม่ซ้าซ้อนกับรายการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคาขอ
งบประมาณโดยตรง
- ต้องมีความพร้อมและขีดความสามารถในการดาเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ
กรณีเป็นโครงการที่กระทบต่อสาธารณะ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การทาประชาพิจารณ์ เป็นต้น
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ต้องพิจารณาความเหมาะสมทางการเงิน โดยคานึงถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
พิจารณาทั้งปีที่จะขอตั้งงบประมาณและครอบคลุมถึงปีงบประมาณต่อ ๆ ไปด้วย
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกรอบนโยบาย แนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กาหนด
(5) แนวทางการดาเนินงาน ให้ร ะบุแนวทางการดาเนินงานของกิ จกรรม หรือแนวคิดที่
ผู้รับผิดชอบคานึงถึงในการดาเนินกิจกรรม
- แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทานพระราชด าริชี้ แ นะแนวทาง คื อ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน
- ประเทศไทย 4.0 หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
- การจัดสรรงบประมาณ ที่คานึงถึงความเสมอภาค หมายถึง การจัดทางบประมาณที่
คานึ ง ถึง ความจาเป็น โอกาส และผลประโยชน์ ที่แตกต่างกัน อาทิ มิ ติห ญิง ชาย (Gender Responsive
Budgeting : GRB) และกลุ่ ม เปราะบางอั นเกิ ด จากความเหลื่อ มล้าทางเศรษฐกิ จ และสัง คม เป็ นต้น
เพื่อกระจายทรัพยากรให้เกิดความเท่าเทียมตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคม
- การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง การกาหนดวิธีการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น หรือผลจากการดาเนินการดังกล่าว
(6) ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบกิจกรรมหลัก ควรกาหนดให้มีหน่วย
รับงบประมาณหลักรับผิดชอบเพียงหน่วยรับงบประมาณเดียว เป็นเจ้าภาพในการกาหนดเป้าหมายและ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จ
(7) เป้ า หมายของกิ จ กรรม ให้ จั ด ท าเป้ าหมายของกิ จ กรรม ค่ า เป้ า หมายและตั วชี้วัด
ประมาณค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่นามาสมทบ พร้อมประมาณการล่วงหน้าตาม
แบบที่กาหนด
2.3.2 การจัดทาข้อมูลระดับรายการ
(1) ในการบันทึกข้อมูลการจัดทาคาขอ เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลขอให้ใช้
ประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลางของสานักงบประมาณ หากไม่มีจึงใช้จากทะเบียนของกรม
และไม่ควรเพิ่มประเภทรายการและรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุคลากรภาครัฐ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
การฝึกอบรมสัมมนา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ การจัดซื้อยานพาหนะ ต้องใช้ ทะเบียนประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลางของ
สานักงบประมาณเท่านั้น ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด
(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุคลากรของรัฐ ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด รวมถึง
ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเข้าดาเนินงานในกิจกรรมของรัฐ (ไม่ ร วมการจ้างเหมาผ่านบริษัทตัวแทนใน
ลักษณะ Outsource) ให้บันทึกรายละเอียดโดยระบุจานวนอัตราเดิม และจานวนอัตราที่ขอตั้งงบประมาณ
ทุกรายการ โดยใช้รายการกลางที่สานักงบประมาณกาหนด
คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(4) รายการครุภัณฑ์ให้ระบุหน่วยรับงบประมาณที่จัดหาและนาไปใช้ (ถ้าสามารถกาหนดได้)
เช่น สานักงานเขต สานักงานจังหวัด เป็นต้น
(5) สรุปคาชี้แจงรายการ เป็นส่วนสาคัญเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และเตรียมคาชี้แจงผู้บริหาร จึงควรให้ความสาคัญในการบันทึกข้อมูลคาชี้แจง ซึ่งควรมีองค์ประกอบดังนี้
- ระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ริเริ่มรายการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อแสดงที่ ม า/ความสอดคล้อ งกั บ แผนพัฒ นาพื้นที่ ห รือ ความต้องการในพื้ นที่ เพียงหนึ่ง แผน ได้แ ก่
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ระบุวิธีการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ
- ที่มาของรายการ เช่น เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล รัฐมนตรี กฎหมายกาหนดให้
ดาเนินการ มติคณะรัฐมนตรี เป็นเป้าหมายเชิง บูร ณาการ ข้อตกลงกั บ ต่างประเทศ ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ล
- เหตุผ ลความจ าเป็นในการขอตั้ง งบประมาณ เช่น ทดแทนของเดิม (ระบุ) ท าให้
ประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต มีความเร่งด่วนในการแก้ ปัญหา เป็นความ
ต้องการของประชาชน ล
- หากเป็นรายการที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ต้องแสดงวัตถุประสงค์เหตุผลความ
จาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ทั้งรายการผูกพันเดิม และรายการผูกพันใหม่
- ที่มาของค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วย เช่น ราคามาตรฐาน เกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายของ
สานักงบประมาณ ระเบียบกรมบัญชีกลาง ราคามาตรฐานหน่วยรับงบประมาณราชการอื่น ๆ เกณฑ์ราคาที่
เคยจัดซื้อจัดจ้าง ล กรณีรายการที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้
แนบไฟล์เอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบมาในระบบ e-Budgeting
(6) เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ และการประมวลผลข้อมูลกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบตามหัวข้อที่กาหนด เช่น ระบุหน่วยนับของรายการ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า เงินนอกงบประมาณ
ที่นามาสมทบ
การจัดทาและการจาแนกข้อมูลในระดับรายการ
(1) ลักษณะรายจ่าย
รายจ่า ยลงทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่ รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหา
ทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น และทรัพย์สินที่
ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสัมปทานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนรายจ่าย
ที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับ
นาไปใช้จัดหาทรัพ ย์สินประเภททุน นอกจากนี้ รายจ่ายลงทุ นยัง รวมถึงรายจ่ายที่ รัฐบาลจ่ายอุดหนุน
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือถูกทาลายของทรัพย์สินประเภททุน และรายจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนทรัพย์ทางการเงิน
โดยผู้รับตั้งใจนาไปลงทุน เป็นต้น จากความหมายของรายจ่ายลงทุนดังกล่าวสามารถจาแนกรายจ่ายลงทุน
เป็นรายจ่ายหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
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1. รายจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินถาวร หมายถึง สิ่งของหรือสินค้าซึ่งมีอายุการใช้ง าน
นานกว่า 1 ปี และมีมูลค่าพอสมควร เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายทีต่ งั้
ไว้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรัพ ย์ สิน ถาวรดั ง กล่ า ว เช่ น ภาษี ค รุ ภั ณ ฑ์ ค่ า ธรรมเนี ย ม ศุ ล กากร
ค่าสารวจออกแบบ และค่าสารวจพื้นที่ เป็นต้น
2. รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ซึ่ง พิจ ารณาได้ว่าจ่ายไปเพื่ อการก่อสร้างหรือซื้อทรัพย์สินถาวร ตัวอย่างเช่น ส่วนราชการที่ ดาเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนหรือก่อสร้างทางเอง จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้สอยและวัสดุ ล เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจัดเป็นรายจ่ายลงทุน หรือในกรณีจ้างเหมาให้บริษัทเอกชนดาเนินงาน โดยส่วนราชการทา
หน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่เกิดขึ้นจัดเป็นรายจ่ายลงทุนเช่นกัน
3. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่เดิมให้สามารถยืดอายุ
การใช้งาน หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่มิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติทั่ว ๆ ไป
4. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่รัฐวิสาหกิจเพื่อนาไปใช้จัดหาทรัพย์สินถาวร ตลอดจน
รายจ่ายของรัฐบาลที่อุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจ กรณีดาเนินการขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน หรือขาดทุนด้วย
เหตุสุดวิสัย หรือรายจ่ายโอนให้รัฐวิสาหกิจไปชาระต้นเงินกู้ที่ได้กู้ไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
5. รายจ่ายที่ รัฐบาลโอนให้แก่ ภาคเอกชนภายในประเทศ เช่น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ล เพื่อนาไปใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือจัดซื้อทรัพย์สินถาวร ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หรือการบูรณะศาสนสถาน เป็นต้น
6. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่ต่างประเทศ เพื่อนาไปใช้ในการก่อสร้าง หรือจัดซื้อ
ทรัพย์สินถาวร ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหลวงพระบาง และค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานและตรวจการจ้างโครงการดังกล่าว เป็นต้น
7. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล และสภาตาบล เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นนาไปใช้จ่ายเพื่อลงทุนในการก่อสร้าง หรือจัดหาทรัพย์สินถาวรต่าง ๆ
8. รายจ่ายค่ามูลภัณฑ์ (Stock) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าในกรณี ฉุกเฉิน หรือ
เป็นการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางการเงิน เช่น การซื้อหุ้น ซึ่งตามระบบ GFS
(Government Finance Statistics) ได้จาแนกไว้ในหัวข้อ “การให้กู้ยืมหักด้วยการชาระคืน ” (Lending
minus repayment) ซึ่งไม่ถือเป็นรายจ่าย แต่เพื่อให้ครอบคลุมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ในคู่มือนี้จึงได้
กาหนดรายจ่ายนี้ไว้ภายใต้รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจา (Current Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อให้ได้รับ
สิ่งตอบแทนเป็นบริการหรือสิ่งของที่มิใช่ทรัพย์สินประเภททุน หรือมิใช่สินค้าและบริการที่จะนามาใช้ผลิต
สินค้าทุน นอกจากนี้ รายจ่ายประจายังรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับมิได้นาเงินอุดหนุนหรือเงินโอนดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดหาทรัพย์สินประเภททุน หรือชดเชยความเสียหายของทรัพย์สินประเภททุน หรือเป็นการเพิ่มมูล ค่า
ทุ นทรัพย์ท างการเงิน จากความหมายของรายจ่ายประจาดังกล่าวสามารถจาแนกรายจ่ายประจาเป็น
รายจ่ายหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
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1. รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ให้แก่ข้าราชการทุกประเภท (พลเรือน
ทหาร ตารวจ และตุลาการ) รวมทั้งลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ เพื่อตอบแทน
การปฏิบัติงานให้ราชการ พร้อมทั้งส่วนควบของเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา เงินประจาตาแหน่ง ค่าเช่าบ้าน
เป็นต้น
2. รายจ่ายซึ่ง เป็นเงินสมทบ ที่ รัฐบาลจ่ายเป็นสวัส ดิก ารให้แก่ ข้าราชการ หรือ
พนั ก งานรั ฐวิ ส าหกิ จ (เฉพาะรั ฐวิ ส าหกิ จ ที่ ถื อ เป็น หน่ ว ยงานรัฐ บาล เช่ น การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ล ) ซึ่งได้แก่ เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ (กบข.)
เงินสมทบของลูกจ้างประจา และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกจาแนกเป็น
หน่วยงานรัฐบาลดังกล่าว
3. รายจ่ายเพื่อจัดซื้อบริการหรือสิ่งของซึ่งเป็นสินค้าสิ้นเปลือง เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยและวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่าหรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
4. รายจ่ายเพื่อจัดซื้อบริการหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจา เช่น
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคารสานักงาน เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมการกู้
เงิน เงินราชการลับ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ ค่าชดเชยภาษีอากรให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สินถาวรต่าง ๆ เป็นต้น
อนึ่ง ส าหรับ ค่าซ่อมแซมบารุง รัก ษาทรัพย์สินถาวรที่ ถือเป็นรายจ่ายประจานั้น
หมายถึง การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินถาวรโดยทั่วไป เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมิได้ เป็น
การยืดอายุการใช้งาน หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตแต่อย่างใด
5. รายจ่ายค่าดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถขายสินค้าหรือบริการที่ตน
ผลิตได้ในราคาที่รัฐบาลกาหนด ซึ่งอาจต่ากว่าทุน เช่น เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า เงินชดเชยส่วนลดค่า
น้าประปาให้บุคคลบางประเภท เงินชดเชยค่าโดยสารลดราคาให้แก่บุคคลบางประเภท เงินค่าดอกเบี้ยที่
จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงรายจ่ายที่โอนให้รัฐวิสาหกิจไปชาระต้นเงินกู้ที่ ได้กู้
ไปใช้เป็นรายจ่ายประจาด้วย
7. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่ภาคเอกชนภายในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้รับโดยที่รัฐบาลเองไม่ได้รับสิ่งของหรือบริการตอบแทนแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนที่ให้แก่
ผู้สูงอายุและคนพิการ เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กร สมาคมหรือมูลนิธิเอกชนซึ่งดาเนินงานเพื่ อประโยชน์
ของสังคม เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่โรงเรียนราษฎร์ โรงพยาบาล สโมสร หรือสมาคมต่าง ๆ เงินอุดหนุนที่ให้
เป็นทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป และเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ เป็นต้น
8. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่ภาคต่างประเทศ ที่เป็นรายจ่ายประจา ได้แก่ เงินค่า
สมาชิกและค่าบารุงต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่องค์การและสมาคมในต่างประเทศ เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ประจาขององค์กรระหว่างประเทศ เงินช่วยเหลือหรือเงินสมทบที่ให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น
9. รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามปกติ หรือเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทั่วไปโดยปกติ ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปจ่ายเป็นเงินเดือน หรือค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานตามปกติ เป็นต้น
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(2) งบรายจ่าย
หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ สาหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่ วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานหน่วยรับงบประมาณอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน หน่วยรับ งบประมาณในก ากั บ ของรัฐ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล
เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา
และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึ่ง หรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
การจาแนกงบประมาณรายจ่ายให้ ยึดหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามที่สานัก
งบประมาณกาหนดโดยเคร่งครัด
เพื่อให้การจาแนกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของสานักงบประมาณมี
ความถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยงานในกากับ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นใด ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน หรือ
งบรายจ่ายอื่น จะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายใต้งบรายจ่ายดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์การจาแนกงบ
รายจ่ายตามที่สานักงบประมาณกาหนด
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(3) ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
หมายถึง การจัดท ากรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ซึ่ง จะแสดง
ภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดาเนินงานตามนโยบาย/ยุท ธศาสตร์ที่
ดาเนินการในปัจจุบัน โดยการจัดทาประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ให้ถือปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่สานัก
งบประมาณกาหนด (ดูภาคผนวก)
( ) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณเกินหนึ่ง
ปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(4.1) ควรเป็ น ไปตามความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ โดยระบุเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
- เป็ น รายการผูก พันตามสัญ ญาและตามกฎหมายที่ ต้ องด าเนินการต่อเนื่อง
หมายถึง รายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
- เป็นรายการที่ดาเนินการไม่ แล้วเสร็จ ใน 1 ปีง บประมาณ หมายถึง รายการ
ผูกพัน ใหม่ซึ่งขอจัดสรรงบประมาณเป็นปีแรก
- เป็ น รายการซึ่ง ต้อ งดาเนิ นการตามมติ ค ณะรัฐมนตรี หมายถึ ง รายการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
(4.2) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต้องระบุในคาของบประมาณอย่างชัดเจน
โดยแสดงการผูกพันงบประมาณในแต่ละปี และควรกาหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 5 ปี
(5) เงินนอกงบประมาณ
ประกอบด้วย
- เงินรายได้ หมายถึง เงินรายได้จากการดาเนินงาน การขายหรือให้บริการ
- เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ภาษี หรือเงินอื่นใด
ที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือแบ่งให้ ซึ่งหน่วยรับงบประมาณรับไว้และเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
- ทุนหมุนเวียน หมายถึง กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้น เพื่อกิจการที่อนุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หมายถึง เงินที่รัฐบาล องค์การ หรือสถาบันระหว่าง
ประเทศมอบให้หน่วยรับงบประมาณ
- เงินอุดหนุนและบริจาค หมายถึง เงินรายได้ที่บุคคลอื่นอุดหนุน บริจาค ช่วยเหลือ
สนับสนุนแก่หน่วยรับงบประมาณนอกจากงบประมาณ
- เงิ น กู้ ใ นประเทศ/เงิ น กู้ ต่ า งประเทศ หมายถึ ง เงิ น จากการกู้ เ งิ น ของหน่ ว ยรับ
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามโครงการใด ๆ
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- อื่ น ๆ หมายถึ ง เงิ น นอกงบประมาณอื่ น ใดที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณได้ รั บ ไว้
นอกเหนือจากที่จาแนกไว้ข้างต้น
3. การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย
(1) จัดท ารายจ่ายล่วงหน้า ตามแนวทาง/หลัก เกณฑ์ ที่ ส านัก งบประมาณก าหนด โดยให้
ควบคุมรายจ่ายประจาอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น
(2) การกาหนดค่าใช้จ่าย/ราคาต่อหน่วยงบลงทุนและรายจ่ายอื่น ให้อ้างอิงค่าใช้จ่าย/ราคา
ต่อหน่วย ดังนี้
- ตามที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น อัตราค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย/ราคาที่สานักงบประมาณเคยอนุมัติ (ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี)
- ค่าใช้จ่าย/ราคามาตรฐานของหน่วยรับงบประมาณราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ/
เกณฑ์ ก รมบัญชีก ลาง เกณฑ์ ร าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ราคาก่อสร้างงานทาง (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท) งานเขื่อน (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมชลประทาน) เป็นต้น
(3) สาหรับหน่วยรับงบประมาณที่จาเป็นต้องตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและราคา
นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ (2) ให้ระบุ เหตุผลความจาเป็นในการตั้งงบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะของ
รายการและที่มาของราคา/ค่าใช้จ่ายในคาชี้แจงด้วย
(4) สาหรับรายการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ระบุเรื่องและเลขที่หนังสือแจ้งผลการ
ประชุมจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสาระสาคัญโดยสรุป
4. การระบุ พื้นที่ดาเนินการและค่า พิกัด (Global Positioning System) รายการค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
(1) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายใด ขอให้
บันทึกข้อมูลหลักระดับรายการโดยระบุพื้นที่ที่จะดาเนินการ (เล่มเขียว) สาหรับรายการครุภัณฑ์ให้ระบุ
หน่วยรับงบประมาณ (ถ้าสามารถระบุได้) เช่น สานักงานจังหวัด สานักงานเขตที่จัดซื้อ/นาไปใช้ พร้อมทั้ง
ระบุค่าพิกัด (Global Positioning System) และรายการตรวจสอบความพร้อมของงบลงทุนไว้ครบถ้วน
ตามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบ e-Budgeting
(2) รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ระบุค่าพิกัดส่งสานักงบประมาณพร้อมคาขอ
งบประมาณ
(3) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ ก าหนดวัตถุประสงค์
(ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนจัดสรรแล้ว ให้ดาเนินการ
ระบุค่าพิกัดส่งสานักงบประมาณภายใน 30 วัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาในปีต่อไป
(4) การแก้ไขค่าพิกัดในระบบ e-Budgeting ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณที่รับผิดชอบ
ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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5. การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผล การปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) โดยใช้แบบ สงป. 301 และ สงป. 302 ซึ่ง หน่วยรับงบประมาณได้
รายงานต่อสานักงบประมาณตามที่เคยปฏิบัติเป็นประจาทุกปี โดยให้ถือว่าเป็นการยื่นคาของบประมาณ
รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธี การงบประมาณ และในขั้นตอนการจัดทาคาขอ ให้บันทึกข้อมูลในระดับ
กิจกรรมในแต่ละไตรมาส
6. สรุปลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสาคัญ
เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีอยู่อย่างจากัด หน่วยรับงบประมาณควรจัดลาดับความสาคัญ
เฉพาะเรื่องหลัก ๆ ซึ่งถ้าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือเป้าหมาย
ร่วมซึ่งหน่วยรับงบประมาณต้องรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(1) เป็นภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามกฎหมายซึ่งกาหนดให้ดาเนินการอย่างชัดเจน หรือ
เป็นข้อตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือผูกพันโครงการ/กิจกรรม รายการที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง
(2) เป็นนโยบายสาคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน เป็นภารกิจตามแผน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ หากไม่ดาเนินการจะกระทบต่อเป้าหมายโดยรวม
(3) ความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน
(4) การขยายตัวของปัญหาไปสู่ปัญหาใหญ่ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ปัญหามากขึ้น
(5) จานวนผู้ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลประโยชน์
(6) ความพร้อมในการดาเนินการ รวมถึงภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
7. การจัดส่งแบบฟอร์มคาขอ
จัดท ารายละเอี ยดคาของบประมาณตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารยื่นค าขอตั้ง งบประมาณ
รายจ่าย การจัดทารายงานหรือประมาณการ และแบบฟอร์มที่กาหนด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (หรือผู้มีอานาจกากับดูแลสาหรับกรณีที่ไม่ ได้อยู่ในการกากับของรัฐมนตรีและ/หรือ
ของราชการฝ่ายบริหาร) ให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งสานักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
(1) งบกลาง (สาหรับหน่วยรับงบประมาณที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)
(2) ระดับกระทรวง
(3) ระดั บ หน่ว ยรับ งบประมาณ (หน่ ว ยงานในก ากั บ องค์ ก ารมหาชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ ) ให้
เรียงลาดับหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ปีปัจจุบัน)
(4) ระดับผลผลิต/โครงการ ให้เรียงลาดับตามเอกสารงบประมาณ (เล่มคาดแดง)
(5) แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม เรียงลาดับตามความสาคัญ
(6) รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
(7) ระดับกองทุน/เงินทุน
(8) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ (ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณ
กาหนด)
(9) รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
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(10) รายงานการประมาณการรายได้
8. การเตรียมเอกสารชี้แจง
เอกสารและคาชี้แจงอื่ น ๆ ที่ ควรจัดเตรียมไว้ส าหรับ ชี้แจงฝ่ายบริห าร และใช้ป ระกอบ
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ที่สาคัญ เช่น
(1) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการเงินประจาปีของหน่วยรับงบประมาณ
(3) แผนความต้ อ งการงบลงทุ น จ าแนกตามจัง หวั ด ที่ ข อจัด สรรงบประมาณทุ ก รายการ
แบบรูป รายการสิ่ง ก่ อ สร้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใบเสนอราคา หนัง สือแสดงกรรมสิท ธิ์ที่ ดิ น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา เหตุผลความจาเป็นในการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ จาก
ต่างประเทศ และการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุน
(4) รายละเอียด และเหตุผลความจาเป็นในภาพรวมของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อ สาร (ICT) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสั ม มนาและฝึ ก อบรม ค่ า โฆษณาและเผยแพร่
(ประชาสัมพันธ์) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน
(5) เหตุผลความจาเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน
(NGO) โครงการวิจัย
(6) หลั ก เกณฑ์ ก ารจัด สรรงบประมาณลงพื้น ที่ ร ายการส าคั ญ เช่ น แหล่ ง น้ า และทาง
เงินอุดหนุนองค์กร กลุ่มต่าง ๆ
9. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
เรื่อง
1. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
(แบบฟอร์มต่าง ๆ)
2. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
5. การจัดทารายงานสถานะ
และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
6. การจัดทาประมาณการรายได้
(ของส่วนราชการต่าง ๆ)

กอง / หมายเลขโทรศัพท์
กองนโยบายงบประมาณ
โทร. 0 2265 1569
กองจัดทางบประมาณเพือ่ การบูรณาการงบประมาณ
เขตพื้นที่
โทร. 0 2265 2112 2122
กองจัดทางบประมาณด้านความมั่นคง 1
โทร. 0 2265 1048
กองนโยบายงบประมาณ
โทร. 0 2265 1597 1601
กองนโยบายงบประมาณ
โทร. 0 2265 1569
กองยุทธศาสตร์งบประมาณ
โทร. 0 2265 1566 1588 1591
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เรื่อง
7. การใช้ระบบคาของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting)
8. การจัดทาประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (MTEF)
9. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
10. การดาเนินการตามระบบการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กอง / หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2265 1704 , 0 2265 1706 , 0 2265
1716 , 0 2265 1738 , 0 2265 1745 , 0 2265
1718
กองยุทธศาสตร์งบประมาณ
โทร. 0 2265 1565 1596
กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
โทร. 0 2265 2252 1777
กองประเมินผล 1
โทร. 0 2265 1659 1642
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