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สวนท่ี 1  

1. ความเปนมา 
งบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาลและการจัดหารายรับ

ใหเพียงพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ป เรียกวา งบประมาณแผนดิน
ประจำป ซึ ่งจะเริ ่มตนในวันที ่ 1 ตุลาคมของปไปจนถึงวันที ่ 30 กันยายนของปถัดไป สำนัก
งบประมาณเปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณแผนดินและนำเสนอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือ
พิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงตราออกมาเปนพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปเพื่อใชบังคับ
ตอไป ความสำคัญของงบประมาณ คือ เปนเคร่ืองมือที่ใชควบคุม การบริหาร และเปนเคร่ืองมือดำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ 

งบประมาณ เปนปจจัยสำคัญในการบริหารประเทศ โดยรัฐบาลใชงบประมาณในการ
ผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ การจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปของสวนราชการ จัดเปน
สิ่งสำคัญอยางหนึ่ง ในการบริหารองคกร งบประมาณจึงเปนปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ดังนั้น ในการจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ จำเปนตองจัดทำตามกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางที่กำหนด สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ไดรับมอบหมาย มีขอมูลรายละเอียด
เพื่อประกอบการชี้แจง ในทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง สำนักงบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติรายจายงบประมาณประจำป และคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อใหไดมาซึ่ง
การอนุมัติงบประมาณ โดยตองแลวเสร็จตามกาหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณ 

ดังนั ้น จ ึงสมควรที ่จะจัดทำคู ม ือการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชนในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำใหสัมฤทธ์ิผลตอไป 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการจัดทำคำของบประมาณรายจายและที่เกี่ยวของ ทราบ

และเขาใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ สามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อใหสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ มีคูมือการปฏิบัติงานการจัดทำคำขอ

งบประมาณรายจายประจำปเปนลายลักอักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอดคลอง
ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปของสำนักงบประมาณ 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1) ไดแนวทางการจำทำคำของบประมาณรายจายประจำป กรมทรัพยากรน้ำ 
2) ผูปฏิบัติงานดานการจัดทำงบประมาณเขาใจกระบวนการงบประมาณ สามารถ

ปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหไดรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 



1.4 ขอบเขตของคูมือ 
คูมือฉบับนี้ ขอบเขตแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การจัดทำคำของบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ โดยเนนการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของสำนักนโยบายและ
แผนทรัพยากรน้ำ 
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สวนท่ี 2 

หลักการของกระบวนการงบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณแผนด ิน (Budget Process) หรือว ิธ ีการงบประมาณ 
(Budget Procedure) หมายถึง กระบวนการที่เปนลำดับขั ้นตอนเกี ่ยวกับการกำหนดแผนความ
ตองการในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป เริ ่มตั ้งแตการทบทวนผลการดำเนินงานของ
หนวยงานที่ผานมา การจัดทำกรอบวงเงินในระดับมหภาค เปาหมายและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
แหลงที ่มาของรายได รายไดของรัฐบาลประจำป แผนการใชจายเงินของรัฐบาล การเสนอขอ
งบประมาณรายจายของหนวยงานตางๆ ไปจนถึงขั้นที่ฝายบริหาร(รัฐบาล) แถลงรายงานการรับ
จายเงินประจำปตอฝายนิต ิบ ัญญัต ิ (รัฐสภา) เพื ่อเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุม ัต ิและตราเปน
พระราชบัญญัติประกาศเปนกฎหมายใชเปนกรอบในการบริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณ
รายจายประจำป 

การงบประมาณจะตองมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและมีหนวยงานหลายหนวยตอง
ดำเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงทุกฝาย โดยฝายบริหารเปนผูจัดทำและนำเสนอฝายนิติ
บัญญัติเปนผูพิจารณาอนุมัติแลวทุกฝายนำไปดำเนินการ โดยมีฝายนิติบัญญัติเปนผูควบคุมตรวจสอบ
ใหเปนไปตามที่ไดพิจารณาอนุมัติ 

เพื ่อใหพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปสามารถประกาศใชไดตาม
ระยะเวลาที่กำหนด จึงไดมีการนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการจัดการงบประมาณ โดยกำหนด
เปนปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปเพื่อเปนแนวทางใหฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัต ิและกระทรวง 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใชดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณที่
กำหนด ดังนี้ 

1. การทบทวนและวางแผนงบประมาณ 
2. การจัดทำงบประมาณ 
3. การอนุมัติงบประมาณ 
4. การบริหารงบประมาณ 
5. การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 



1. การทบทวนและวางแผนงบประมาณ 
1.1 การทบทวนงบประมาณ 

กระบวนการทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อวางกรอบในการ
ปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ และแผนดำเนินงาน ของหนวยงานใหสอดคลองกับลำดับความสำคัญทาง
นโยบาย ศักยภาพของหนวยงาน และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปการทบทวนงบประมาณจะให
ความสำคัญกับองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

1) ผลการดำเนินงานที่ผานมา 
2) ความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ 
3) กฎหมายรองรับและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ 
4) สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปล่ียนแปลงไป 
5) นโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาลใหม ที่รัฐบาลประกาศใน

ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
6) แนวโนมและสถิติยอนหลังของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

1.2 การวางแผนงบประมาณ 
การวางแผนงบประมาณ เปนการสรางความเชื ่อมโยงของเศรษฐกิจใน

ภาพรวม แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน เพื่อกำหนดเปนนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจายประจำป และ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปการวางแผนงบประมาณที่สำคัญ  ประกอบดวย 

1) การคาดการณทางเศรษฐกิจและการคลังมหภาคเปนการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบของการใชจายภาครัฐที่มีตอสถานการณทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำขอเสนอทาง
เศรษฐกิจมหภาพโดยการพิจารณารวมกันของ 4 หนวยงานหลัก ไดแก สำนักงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย 

2) การประมาณการรายไดกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการ
คลังจะทำหนาที่รายงานประมาณการรายไดตอที่ประชุม 4 หนวยงานหลัก เพื่อใหความเห็นชอบ
รวมกันและนําไปเปนกรอบในการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจายประจำปตอไป 

3) การประมาณการหนี้สาธารณะเปนการจัดทำประมาณการภาระหนี้
ภาครัฐประจำป และประมาณการลวงหนา รวมทั้งการพิจารณาแผนการกอหนี้ตางประเทศ 

4) การกำหนดนโยบายงบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจายประจำป 
หนวยงานหลัก 4 หนวย คือ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย จะรวมกัน
กำหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
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สำนักงบประมาณจะจัดทำขอเสนอวงเงินดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนที่จะจัดทำงบประมาณในขั้นรายละเอียด 

2. การจัดทำงบประมาณ 
สำนักงบประมาณจะนำเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อใหคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบและแจงสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจายประจำปแลว สำนักงบประมาณจะมีหนังสือแจงแนว
ทางการดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป 

ในสวนของหนวยงาน เมื่อกระทรวงไดรับปฏิทินงบประมาณและคูมือจัดทำคำขอ
จากสำนักงบประมาณแลว กระทรวงจะแจงไปยังหนวยงานในสังกัด เพื่อจัดทำคำของบประมาณสงให
สำนักงบประมาณพิจารณา และจัดทำเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พรอมทั้ง
เอกสารงบประมาณเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและนำเสนอตอรัฐสภา 

3. การอนุมัติงบประมาณ 
การอนุม ัต ิงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุม ัต ิร างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พรอมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝายบริหารหรือรัฐบาลเสนอตอ
ฝายนิติบัญญัติหรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จะ
ผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวจึงนำทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ ใชเปนกฎหมายตอไป 

4. การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณเปนขั้นตอนการนำงบประมาณไปใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน 

โดยเร่ิมเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปผานความเห็นชอบและประกาศเปนกฎหมาย
ใชบังคับแลว สวนราชการ ผูใชงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณจะตอง
วางแผน การเบิกจายใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการตามวงเงินงบประมาณ
รายจายที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป (การจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำป) ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวของกับ
การจัดสรรงบประมาณรายจาย การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ การกัน
เงินเหล่ือมป 

ทั้งนี้ จะตองมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเพื่อเรงรัดการดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและตามเปาหมายการเบิกจาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไวตามมาตรการเรงรัดการใช
จายงบประมาณหรือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย 
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5. การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลงบประมาณ หมายรวมถึง ขั้นตอน การควบคุมติดตามการ

ปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณของสวนราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายการ
ใหบริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
และเอกสารงบประมาณรายจายประจำป และตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการใช
จายเงินแผนดิน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานของหนวยงานที่ผานมา 

การติดตามและประเมินผลงบประมาณเปนการดำเนินงาน ทั้งฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติเปนการติดตามผลการดำเนินงาน ในระหวางการปฏิบัติงาน/โครงการ โดยการวิเคราะหผล
การดำเนินงานแตละเดือนหรือแตละไตรมาส ตลอดจนการรายงานทางการเงิน และการรายงานเชิง
คุณภาพ 

สำหรับการประเมินผลจะดำเนินการหลังจากการปฏิบัติงาน/โครงการไปแลวระยะ
หนึ่ง หรือเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและประสิทธิผลใน
การบรรลุผลลัพธที่ตองการ กรณีโครงการลงทุนควรมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด 
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บทท่ี 3 

การจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป 

1. การจัดเตรียมขอมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ 
ดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ราง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566-2570) แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/หนวยรับงบประมาณ รวมทั้งการนอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเปนและภารกิจ
ของหนวยรับงบประมาณ ความตองการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ และการดำเนินการตามขัน้ตอน
กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการภาครัฐ 
  หนวยรับงบประมาณรวมกับหนวยปฏิบัติในสังกัด รับทราบแนวนโยบายการจัดทำคำ
ของบประมาณของหนวยรับงบประมาณ ที่สอดคลองกับแนวนโยบายการจัดทำคำของบประมาณของ
กระทรวง รวมถึงยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ เพื ่อดำเนินการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 

ในการจัดทำคำของบประมาณ หนวยปฏิบัติในสังกัดควรทราบ ดังนี้  
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหนาที่ 
1.2 ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ เปาหมาย

การใหบริการ คาเปาหมายและตัวชี้วัด กลยุทธ และแผนงานโครงการสำคัญ 
1.3 โครงสรางผลผลิต/โครงการ (คาเปาหมายและตัวชี้วัด) วัตถุประสงคและกิจกรรม 

(คาเปาหมายและตัวชี้วัด) ที่หนวยรับงบประมาณตองดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง และ
นโยบายสำคัญอื่นที่เกี่ยวของ 

1.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยรับงบประมาณที่สอดคลองกับแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

1.5 นโยบายของอธิบดทีี่ตองการดำเนินการ และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/
โครงการ กิจกรรม 

1.6 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวของ 
1.7 แผนแมบทอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหหนวยรับงบประมาณดำเนินการ 

 



2. ข้ันตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2.1 การเช่ือมโยง (Mapping) ยุทธศาสตรชาติและแผนอ่ืน ๆ  

1) ศึกษาแผนยุทธศาสตรชาติและแผนอื่น ๆ 
กอนจัดทำคำของบประมาณตองศึกษาแผนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาต ินโยบายและแผนที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อใหทราบวามียุทธศาสตร แผนและนโยบายใด ที่
เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของหนวยรับงบประมาณ โดยจะตองกำหนดแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ให
สอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมาย ตัวชี้วัด ของยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ ดังนี้  

- ยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและแผนยอยของแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 
- (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 
- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
- ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ...  
- นโยบายรัฐบาล 

(ดูแผนภาพ ที่ 1) 
2) โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร 

การจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป หนวยรับงบประมาณตอง
เชื่อมโยงขอมูลโครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร ดังนี้  

โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร ประกอบดวย  
(1) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ  

หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปตามที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  

(2) แผนงาน  
หมายถึง แผนงานตาม “โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร” ที่สำนัก

งบประมาณจัดทำขึ้นสำหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มุงใหการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยรับ
งบประมาณ บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผลสัมฤทธ์ิที่รัฐบาลตองการให
เกิดขึ้นแกประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช “แผนงาน” ดังกลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจาย
งบประมาณของแผนดินตอรัฐสภา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ ่มเติมหรือกำหนดขึ ้นใหมในระหวางป โดยสำนัก
งบประมาณไดมีการกำหนดโครงสรางแผนงาน ดังนี้  
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- แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ซึ่ง
เปนหนาที่ความรับผิดชอบเปนปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหนวยรับงบประมาณนั้น ๆ หากหยุด
ดำเนินการอาจกอใหเกิดความเสียหายในการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและ
ปริมาณงานที่ชัดเจนตอเนื ่อง เปนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหหนวยรับงบประมาณสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการใหบริการที่ไดดำเนินการมาเปนประจำทุกป โดยพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการใชจายและการกอหนี้ผูกพันของหนวยรับงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา 

- แผนงานยุทธศาสตร หมายถึง แผนงานที ่ดำเนินการตามภารกิจ
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเปนภารกิจ
พื้นฐานที่สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ที่ตองการ
ผลักดันหรือเห็นความสำคัญในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project 
based ที่แสดงคาใชจาย เปาหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาส้ินสุดที่ชัดเจน 

- แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑและ
วิธ ีการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการที ่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยมีหนวยรับ
งบประมาณตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป (ตางกระทรวง) รวมกันรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการในแตละเปาหมายของแผนงานบูรณาการใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัดและลดความ
ซ้ำซอน การจัดทำงบประมาณของแผนงานบูรณาการควรจะจัดทำในลักษณะ Project Based 

-  แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจายเพื่อการ
บริหารงาน บุคลากรภาครัฐ ที่กำหนดไวในงบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบ
รายจายอื่น ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว 
 เกณฑการพิจารณาคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  

เปนคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (ไมรวมลูกจางโครงการ ลูกจางกองทุน 
หรือคาจางเหมาชวยปฏิบัติงาน) จัดสรรงบประมาณใหโดยมีอัตราคาใชจายเปนรายเดือน หรือจาย
ควบกับเงินเดือน มีจำนวนและอัตราคาใชจายตามกฎหมาย ระเบียบ พิจารณาตามงบรายจาย ดังนี้  
 

งบบุคลากร 
- เงินเดือน 

 
เงินที่จายใหกับบุคลากรภาครัฐเปนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับเงินเดือน หรือจัดสรรงบประมาณใหโดยมีอัตราคาใชจายเปน
รายเดือน 

- คาจางประจำ  เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจำ และเงินเพิ่มอื่น ที่จายควบ
กับคาจางประจำ ตามกฎหมาย ระเบียบ เชน เงินเพิ่ม เงินสวัสดิการ
ตาง ๆ 
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- คาจางชั่วคราว  
 

เฉพาะลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง ลูกจางของสวนราชการ
ที ่ม ีสำนักงานในตางประเทศ ลูกจางชั ่วคราวตามระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษาวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจางชั่วคราวอื ่นที่มีขอตกลง
พิเศษกับกระทรวงการคลัง และเงินอื่น ๆ ที่จายควบฯ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ (ถามี) 

- คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ 

เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ และเงินอื่น ๆ ที่จายควบฯ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ (ถามี) 

งบดำเนินงาน 
- คาตอบแทน 

 
เฉพาะที่จำเปนตองจัดสรรใหตามสิทธิและขอกำหนดตามกฎหมาย 
และจายใหในลักษณะเงินเดือนหรือจายควบกับเงินเดือน สุขภาพ 
หรือเงินชดเชย เงินสวัสดิการอื่น ซึ่งตองจายตามที่กฎหมายกำหนด  
สำหรับหนวยงานในตางประเทศ ใหรวมคารักษาพยาบาลและคา
ชวยเหลือเลาเรียนบุตรของขาราชการ ซึ่งมีตำแหนงหนาที่ประจำอยู
ในตางประเทศ  

- คาใชสอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และ
เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดใหจายควบกับเงินเดือน คาจาง หรือ
คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

งบเงินอุดหนุน คาใชจายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่กำหนดไวในงบเงิน
อุดหนุน ซึ่งเบิกจายในลักษณะคาใชจายบุคลากรและคาใชจาย
ดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน คาใชจายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่กำหนดไวในงบ
รายจายอื่น ซึ่งเบิกจายในลักษณะคาใชจายบุคลากรและคาใชจาย
ดำเนินงาน 

 

(3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  
หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธที ่ตองการจะใหเกิดตอประชาชนและประเทศ

เปนผลจากการดำเนินงานของรัฐ ซึ่งกำหนดไวในยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป  
(4) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

หมายถึง กลยุทธหลักของรัฐบาลเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรซึ่งกำหนดไวในยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป 
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แผนภาพที่ 1  
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2.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตรของกระทรวง/หนวยรับงบประมาณ 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร เพื ่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจาย

ประจำป ในสวนของแบบรายงานการจัดทำคำของบประมาณรายจายกำหนดใหมีองคประกอบ ดังนี้  

1) ขอมูลพ้ืนฐานระดับหนวยรับงบประมาณ  
(1) วิสัยทัศน  

หมายถึง เปาหมายของหนวยงาน เปนส่ิงที่มุงหวังจะใหมีความคาดหวัง
ใหเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริงในปจจุบัน มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดตาม
พันธกิจและภารกิจของหนวยงาน  

การกำหนดวิสัยทัศนควรเริ ่มตนจากการประเมินวามีปจจัยภายนอก
องคกรอะไรบางที่จะสงผลกระทบตอองคกรในอนาคต (Outside-in) เชน นโยบายของรัฐบาล สภาวะ
เศรษฐกิจ กลุมเปาหมาย ผูรับประโยชนของหนวยรับงบประมาณ ฯลฯ วิสัยทัศนทีด่คีวรเปนขอความ
ที่เขาใจงาย แสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายและทิศทางมีความเปนไปไดในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่
กำหนดและวัดผลสำเร็จได  

(2) พันธกิจ  
หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ ทั้งที่เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอกำหนดตาง ๆ รวมทั้งที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
ขอความพันธกิจที่ระบุจะตองสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทที่ไดรับ มอบหมาย
จากพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งกระทรวง/หนวยรับงบประมาณ อยางชัดเจน 
รวมถึงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวของกับหนวยรับงบประมาณ  

(3) ผลสัมฤทธ์ิและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ  
หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ และประโยชนที ่คาดวาประชาชนและ

ประเทศจะไดรับจากการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ โดย
กำหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคลองโดยตรงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาตาง ๆ  

(4) เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และตัวชี้วัด  
หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือเพื่อดำเนินการจัดทำ

ผลผลิต/โครงการตามที่กำหนดของหนวยงานระดับกรม ซึ่งจะนำไปสูความสำเร็จของเปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง  
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(4.1) การกำหนดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน (ผลลัพธ) มี
องคประกอบ ดังนี้ 

(4.1.1) แสดงถึงผลสำเร ็จ/ผลลัพธ จากการนำสงผลผลิต/
โครงการของหนวยงาน 

(4.1.2) แสดงถึงผลประโยชนที่มีตอกลุมเปาหมายผูรับบริการ
หรือพื้นที่เปาหมาย จาก การมีผลผลิต/โครงการของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

(4.1.3) ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง  

(4.1.4) ตองสัมพันธกับพันธกิจหรือภารกิจของหนวยงานที่
กำหนดตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน กฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(4 .1.5) สามารถถ ายทอดพันธก ิจหร ือภารก ิจลงส ู กลย ุทธ
หนวยงาน ผลผลิต และหรือ โครงการ กิจกรรมไดอยางชัดเจน  

(4.1.6) มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมสามารถวัดผลได และมี
ความเขาใจตรงกัน ภายในหนวยงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดและอยูในระดับผลลัพธ  

(4.1.7) การจัดทำคำของบประมาณฯ กำหนดความสัมพันธ
เปาหมายการใหบริการหนวยงานไว ดังนี้  

- เช ื ่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการกระทรวงใน
ลักษณะหนึ่งตอหลาย  

- ตองกำหนดใหครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน และ
ทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของหนวยรับงบประมาณ  

(4.2) การกำหนดตัวชี ้วัดเปาหมายการใหบริการหนวยงาน คือ การ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลลัพธของการดำเนินงานของหนวยงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงใหเห็นถึง
ความสำเร็จที่กลุมเปาหมาย/พื้นที่ที่ดำเนินการไดรับในการบรรลุผลสำเร็จ โดยหนวยงานตองปรับปรุง
คาเปาหมายของตัวชี้วัด และประมาณการลวงหนาใหเปนไปตามจริงตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณใน
ปปจจุบัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจายลวงหนาตามที่สำนัก
งบประมาณกำหนด ซึ ่งตองคำนึงถึงความเปนไปไดของงบประมาณที่คาดวาไดรับจัดสรร และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตางๆ ที่หนวยรับงบประมาณรับผิดชอบ 

(5) กลยุทธหนวยงาน 
หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญ ๆ อันถือเปน

กุญแจสำคัญตอการบรรลุผลตามเปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ไดมีการกำหนดไว รวมทั้งเปน
เง่ือนไขในการมอบหมายงานใหหนวยงานยอยรับไปดำเนินการตอ  
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การกำหนดกลยุทธหนวยงานในการจัดทำคำของบประมาณ  
- สามารถกำหนดใหมีความสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ในลักษณะหลายตอหลายได  
- ตองสามารถเชื ่อมโยงกับกิจกรรม (ภายใตผลผลิต/โครงการ) ที่

หนวยงานจะดำเนินการในลักษณะหนึ่งตอหลายได 
- กลยุทธหนวยงานที ่กำหนดในการจัดทำคำของงบประมาณ ตอง

สอดคลองกับแผนแมบท และนโยบายสำคัญอื่น ๆ ที่กระทรวง หนวยงานรับผิดชอบ 
2) ขอมูลพ้ืนฐานระดับผลผลิต / โครงการ  

(1) ผลผลิต  
หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ ่งอาจจะเปนผลผลิต 

(Product) หรือ การใหบริการ (Service) ที่ดำเนินงานโดยหนวยรับงบประมาณหรือการตอบคำถาม
วาหนวยรับงบประมาณ จัดทำบริการอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service Provider) ตาม
ความตองการของรัฐบาลในฐานะผูซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการใหบริการ
โดยตรง หรือโดยการใชวัตถุส่ิงของ และ/หรือส่ิงกอสราง เพื่อนำไปใชในการใหบริการองคกรภายนอก
หนวยรับงบประมาณหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จใน เชิงปริมาณและคุณภาพ เวลา (อาจ
รวมถึงเชิงเวลาและคาใชจาย) ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกอบ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือที่กำหนดขึ้นใหมในระหวาง
ปงบประมาณ 

(1.1) การกำหนดผลผลิต มีองคประกอบดังนี้  
(1.1.1) ต องเป นส ินค าและบร ิการสาธารณะท ี ่ ได จากการ

ดำเนินงานโดยหนวยรับงบประมาณ ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุส่ิงของ
และหรือส่ิงกอสรางเพื่อนำไปใชในการใหบริการตอกลุมเปาหมายภายนอกหนวยรับงบประมาณนั้น  

(1.1.2) ตองสอดคลองและสัมพันธกับเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน (ในลักษณะหนึ่งตอหลาย)  

(1.1.3) ต องส ัมพ ันธ ก ับพ ันธก ิจหร ือภารก ิจของหน วยรับ
งบประมาณที่กำหนดตามกฎหมาย จัดตั ้งหนวยรับงบประมาณ กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย  

(1.1.4) มีลักษณะเปนรูปธรรมสามารถวัดผลการดำเนินงานไดใน
เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย/ตนทุน  

(1.1.5) ตอบสนองกลยุทธของหนวยรับงบประมาณ และเปน
ผลผลิตสุดทายในกระบวนการผลิตหรือการใหบริการ  
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(1.2) การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เปนตัวชี้วัดความสำเร็จของ
ผลผลิต/โครงการ ของหนวยรับงบประมาณ ที่ดำเนินการตามเปาหมายการใหบริการและสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลสำเร็จจากการใชจายงบประมาณไดใน 4 มิติ คือ  

(1.2.1) ปริมาณ หมายถึง การกำหนดเปาหมายในการผลิต/การ
ดำเนินโครงการดานปริมาณ โดยกำหนดในรูปของส่ิงที่สามารถวัดไดดวยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเปนตัวเลข
ชัดเจนและสามารถแสดง ความกาวหนาในการดำเนินการได  

(1.2.2) คุณภาพ หมายถึง การกำหนดเปาหมายคุณภาพของ
ผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ ไดแก  

- คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ใหบริการ/โครงการ
นั้นเปนไปตาม มาตรฐานที่หนวยรับงบประมาณกำหนดไว หรือ  

- คุณภาพของวิธีการนำสงผลผลิต หรือวิธีการใหบริการ/
การดำเนิน โครงการ ไดแก การวัดความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอกระบวนการผลิต  

(1.2.3) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการ
ผลิต/การดำเนินโครงการเพื่อใหไดผลผลิต/โครงการ  

(1.2.4) คาใชจาย/ตนทุน หมายถึง คาใชจายหรือตนทุนผลผลิต/
โครงการ  

(1.3) การกำหนดผลผลิตใหมของหนวยรับงบประมาณ  
(1.3.1) ควรเปนผลผลิตของหนวยรับงบประมาณตามพันธกิจ หรือ

ภารกิจที่กำหนดโดยกฎหมายจัดตั้งหนวยรับงบประมาณ กฎกระทรวง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย  

(1.3.2) เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการหนวยรับงบประมาณใน
ลักษณะหนึ่งตอหลาย 

 
(1.3.3) หนวยรับงบประมาณที่ประสงคจะมีผลผลิตใหม ใหทำ

หนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอกำหนดทะเบียนผลผลิต/โครงการใหมในโอกาสแรก  
(2) โครงการ  

หมายถึง งานของหนวยรับงบประมาณที ่จ ัดทำขึ ้นโดยมีการกำหนด
เปาหมาย ระยะเวลาและวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการที่แนนอน เพื่อใหเกิดการใหบริการ
ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพื่อนำไปใชในการ
ใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกหนวยรับงบประมาณ 
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(2.1) ขอมูลพื้นฐานโครงการ  
(2.1.1) วัตถุประสงคโครงการ ใหใชเชนเดียวกับวัตถุประสงคของ

ผลผลิต  
(2.1.2) ลักษณะโครงการ ใหจำแนกลักษณะโครงการที่ตองการให

เกิดผลลัพธวาเปน โครงการดานใด เชน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต  
(2.1.3) ลักษณะการดำเนินการ ใหระบุตามหัวขอที่กำหนด เปน

การดำเนินโครงการ เพียงคร้ังเดียว ทำซ้ำทุกปในกลุมเปาหมายเดิม หรือทำซ้ำทุกปโดยกลุมเปาหมาย
ใหม  

(2.1.4) ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ  
- เปนโครงการริเริ ่มใหมไมเคยมีมากอน หมายถึง เปน

ความคิดริเริ่มใหมไมเคยมีการดำเนินการมากอน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
(ควรมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)  

- เปนโครงการเดิมที่นำมาตอยอดขยายผล หมายถึง เปน
โครงการเดิมที่มีการ ปรับปรุง ตอยอดขยายผลกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน 
(ควรมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ)  

- เปนโครงการเดิมที ่ดำเนินการตอเนื ่อง หมายถึง เปน
โครงการที่ดำเนินการตามกิจกรรมเดิม  

(2.1.5) สถานภาพปจจุบัน (ณ วันจัดทำคำของบประมาณ) ใหระบุ
สถานภาพของ โครงการตามหัวขอที่กำหนด พรอมดำเนินโครงการไดทันทีที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
หมายถึง มีแผน ดำเนินการ บุคลากรพรอมดำเนินการทันที และควรมีผลการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การประเมิน ความคุมคา และไดรับอนมุัติจากรัฐมนตรผีูกำกับดูแล หรือคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบแลว  

(2.1.6) ประเภทของโครงการ ใหระบุประเภทของโครงการวาเปน
โครงการประเภท พัฒนา หรือเปนการดำเนินการปกติ  

(2.1.7) ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระบุระยะเวลาการดำเนิน
โครงการจำนวนป และจากปงบประมาณใด ถึงปงบประมาณใด  

(2.1.8) สถานที่ดำเนินโครงการ ระบุสถานที่ตั้งของโครงการ หรือ
ดำเนินโครงการ  

- ระบุสถานที่โครงการโดยละเอียด คือ หมูบาน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด ในรายการที่สามารถระบุได เชน เขื่อน บอน้ำ / อางเก็บน้ำ อาคารตาง ๆ 
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- ระบุสถานที่โครงการเปนชวง คือ จังหวัด…- จังหวัด เชน 
ทาง ถนน ขุดลอกคลอง แมน้ำ เปนตน  

- ระบุจังหวัดของกลุ มผู ไดรับประโยชนจากการจัดทำ
โครงการ เชน โครงการ พัฒนาตาง ๆ  

(2.2) ที่มาของความตองการ  
(2.2.1) ที่มา ระบุจุดริเริ่มของความตองการที่ทำใหเกิดโครงการ 

เชน กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายสำคัญเรงดวนของรัฐบาล ความตองการของ
กลุมเปาหมาย/ประชาชน แผนพัฒนา ของภาครัฐ แผนพัฒนาของหนวยรับงบประมาณ เปนตน  

(2.2.2) สภาพปญหา/ความตองการ ระบุสภาพปญหาความเดือดรอน
ของ กลุมเปาหมาย/ประชาชน หรือความตองการของกลุมเปาหมาย ควรมีองคประกอบคือ ตนเหตุของ
ปญหา/ ความตองการ สภาพของปญหา/ความตองการในปจจุบัน แนวโนมของปญหา เปนตน  

(2.2.3) ความเรงดวน ระบุระดับของความจำเปนเรงดวนของความ
ตองการ หากไม สามารถดำเนินการจะทำใหเกิดผลกระทบตอกลุมเปาหมาย หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมใด อยางไรและมีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด  

(2.3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย  
(2.3.1) กลุมเปาหมาย ระบุกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน หรือผู

ไดรับบริการจาก โครงการโดยตรง ตามวัตถุประสงคของโครงการที่กำหนดไว  
(2.3.2) ผู ม ีส วนไดสวนเสีย คือ บุคคล กลุ มบุคคล และ/หรือ

องคการใด ๆ ที่ไดรับ ผลกระทบจากโครงการทั้งดานบวกและดานลบ (เฉพาะที่สำคัญ) พรอมทั้ง
แนวทางบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย เชน จัดใหมีสวนรวมของประชาชน จัดใหมีมาตรการ
บรรเทาผลกระทบ  

(2.4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ  
(2.4.1) เปาหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจายลวงหนา

ของโครงการ จำแนกตามแหลงเงิน ใหระบุตัวชี้วัดในแตละมิติ พรอมแสดงขอมูลคาเปาหมายแผน/ผล 
ในแตละ ปงบประมาณตามที่กำหนด ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการหนวยรับงบประมาณ 
และหลักเกณฑ การประมาณการรายจายลวงหนาที่สำนักงบประมาณกำหนด  

(2.4.2) ผลลัพธ ผลที ่ได ร ับจากการใชประโยชนผลผลิตของ
โครงการ ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและ เชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เปนตน และหมายรวมถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชผลผลิตของ
โครงการโดยกลุมเปาหมาย 
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(2.4.3) ผลกระทบ ผลที่ตามมาจากการดำเนินงานโครงการและการ
ใชประโยชน โครงการ ทั้งที่เกิดกับกลุมเปาหมายและผูที่มิใชกลุมเปาหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับโครงการ/ กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีอยูแลว โดยผลกระทบนี้อาจเปนไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมี
หลากหลายมิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต เปนตน 

(2.4.4) ความกาวหนาในการดำเนินโครงการ กรณีโครงการเดิมที่
ดำเนินการตอเนื่องใหระบุความกาวหนาการดำเนินโครงการในปจจุบันวาเปนไปตามเปาหมาย ต่ำกวา
เปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมาย  

(2.4.5) การใชจายงบประมาณ ใหระบุการใชจายงบประมาณใน
การดำเนินโครงการในปจจุบันวาเปนไปตามแผน ต่ำกวาแผน หรือสูงกวาแผน  

(2.4.6) สรุปแผนการดำเนินงาน ใหสรุปแผนการดำเนินงานของ
โครงการวามีความ ลาชากวาแผน เปนไปตามแผน หรือเร็วกวาแผน  

(2.5) วงเงินของโครงการ วงเงินรวมทั ้งสิ ้นของโครงการ จำแนกเปน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

(2.6) ความเหมาะสมของโครงการ หรือความเปนไปไดของโครงการ ให
ตรวจสอบ ความพรอมในการดำเนินโครงการและความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  

(2.6.1) ความพรอมของพื้นที่ดำเนินการ ระบุความพรอมของพื้นที่
ดำเนินโครงการ  

- มีความพรอมดำเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความ
เหมาะสมแลวและสามารถดำเนินการไดทันที  

- อยู ในระหวางเตรียมการ หมายถึง ได ศ ึกษาความ
เหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแลว อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแกไขปญหา/
อุปสรรคตาง ๆ  

- อยู ในระหวางศึกษาความเหมาะสม หมายถึง กำลัง
ศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ  

(2.6.2) ความพรอมของบุคลากร/ทีมงาน การพิจารณา/ตรวจสอบ
วาบุคลากร/ทีมงาน ซึ่งเกี่ยวของกับการดำเนินงานโครงการใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด
ไว มีความเพียงพอในดาน ปริมาณ และความพรอมในดานคุณภาพหรือไมเพียงใด โดยใหระบุความ
พรอมของบุคลากร/ทีมงานวามี ความพรอมในระดับใด ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง หรือสูงมาก 

(2.6.3) ความพร อมของการบร ิหารจ ัดการ การพ ิจารณา/
ตรวจสอบวาการบริหาร จัดการซึ ่งเกี ่ยวของกับการดำเนินงานโครงการใหบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายที่กำหนดไว มีความเพียงพอ ในดานปริมาณ และความพรอมในดานคุณภาพหรือไม เพียงใด 
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โดยใหระบุความพรอมของการบริหาร จัดการวามีความพรอมในระดับใด ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง 
หรือสูงมาก  

(2.6.4) ความพรอมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ การพิจารณา/
ตรวจสอบวาวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณซึ่งเกี่ยวของกับการดำเนินงานโครงการใหบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายที่กำหนดไวมีความเพียงพอในดานปริมาณ และความพรอมในดานคุณภาพหรือไม เพียงใด 
โดยใหระบุความพรอมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณวามีความพรอมในระดับใด ต่ำมาก ต่ำปาน
กลาง สูง หรือสูงมาก  

(2.6.5) ความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้น ความไมแนนอนซึ ่งแฝงอยูใน
โครงการตลอดวัฏจักรโครงการ ซึ่งทำใหโครงการมีโอกาสที่จะไมสำเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายที่
โครงการตั้งไว ความเส่ียงที่แฝงอยูในโครงการ มีดังนี้  

- ความเสี่ยงดานการเมืองและสังคม หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากความไมแนนอน ทางการเมือง ทั้งการเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับทองถิ่น รวมถึง
การเมืองภายในองคกร ตลอดจน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม คานิยม และ
ความเส่ียงที่จะเกิดจากการตอตานจาก สาธารณะ  

- ความเสี่ยงดานกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไมแนนอนของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามกฎหมาย รวมไปถึงการทำนิติกรรม
สัญญาตาง ๆ  

- ความเสี ่ยงดานการดำเนินการ หมายถึง ความเสี ่ยงที่
เกิดขึ้นจากปจจัยดานการดำเนินการ หรือทีมงานทำงานไมสำเร็จตามเปาหมาย ไมบรรลุผลตามความ
คาดหวังของกลุมเปาหมาย ความไมโปรงใสและควบคุมไมได  

- ความเสี่ยงดานการเงินและเศรษฐกิจ หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากความไมแนนอน ทางการเงินและเศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบ้ีย ภาระงบประมาณ และความคุมคาในอนาคต เปนตน  

- ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากความไมแนนอนของปจจัยดานเทคโนโลยี  

- ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากปจจัยภายนอก เชน การกอความไมสงบ น้ำทวม หรือพายุฝน เปนตน  
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(2.6.6) แนวทางการประเมินผล ใหระบุวาในแผนการดำเนินการ
โครงการมีการ กำหนดใหประเมินผลสำเร็จหรือไม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

- โดยเปนการประเมินตนเอง และ/หรือโดยผูประเมินอิสระ  
- มีแนวทางการประเมินผล การประเมินกอนดำเนินงาน 

(Pre - Evaluation) การ ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) และหรือประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation) และ/หรือประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact 
Evaluation)  

(2.7) ปญหา อุปสรรคและขอจำกัด ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหการดำเนิน
โครงการไมบรรลุผล สำเร็จครบตามที่ไดวางแผนไว โดยปจจัยดังกลาวสามารถเกิดขึ ้นไดตลอด
ระยะเวลาการดำเน ินโครงการ ต ั ้ งแต การร ิ เร ิ ่มโครงการ (Planning) การดำเน ินโครงการ 
(Implementation Phase) จนกระทั่งการใช ประโยชนจากโครงการ (Utilization Phase)  

(2.8) แนวทางแกไข คือ สิ่งที่ผู รับผิดชอบโครงการ และหรือ หนวยรับ
งบประมาณที่เกี่ยวของไดวางแผนเพื่อดำเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ  

3) ขอมูลระดับกิจกรรม - รายการ  
(1) การจัดทำขอมูลคำขอฯ ในระดับกิจกรรม  

กิจกรรมเปนหนวยตนทุนพื้นฐาน และเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตองการ 
ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุ เปาหมายผลผลิต ดังนั้น จึงควรใหความสำคัญในการจัดเตรียมขอมูลระดับ
กิจกรรมใหถูกตอง สามารถนำไป ใชในการควบคุมการบริหารและการเบิกจายงบประมาณของหนวย
ปฏิบัติได  

(1.1) ประเภทกิจกรรม  
กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนำสงผลผลิต ประกอบดวย  
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

นำสงผลผลิต และเปน กิจกรรมที่สัมพันธกับกลยุทธของหนวยรับงบประมาณ  
กิจกรรมยอย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเปนขอยอยของกิจกรรมหลัก 

ใชในกรณีที่ตองการจำแนกกิจกรรมหลักออกเปนขอยอยตามหนวยปฏิบัติหรือลักษณะงานที่แตกตาง
กัน ซึ่งงบประมาณของกิจกรรมยอยจะรวมเขากับกิจกรรมหลักเต็มจำนวน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในกรณีที่ตองการจัดเก็บ ขอมูลในระดับยอยของกิจกรรม  

กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทำและสงมอบผลผลิต/
บริการระหวางหนวยรับงบประมาณภายในหนวยรับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนใหการดำเนินการ
กิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหนวยรับงบประมาณรองที่ทำหนาที่สนับสนุน
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กิจกรรมหลักโดยตรง  
กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอำนวยการภายในหนวยรับ

งบประมาณ ใหสามารถจัดทำและสงมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแกผูรับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควร
ระบุกิจกรรมตามหนวยรับงบประมาณสนับสนุนที่ทำหนาที่สนับสนุนโดยออม  

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุนใหจำแนกตามคำ
นิยามที่กำหนด เพื่อใชในการคำนวณตนทุน/คาใชจายผลผลิต และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทำ
งบประมาณปตอไป  

(1.2) นโยบายตอเนื่อง นโยบายใหม  
นโยบายตอเนื่อง หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่

ดำเนินการตอเนื่องมาจากปงบประมาณที่ลวงมาแลว (ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปกอนหนาปที่ขอตั้งงบประมาณ) และตองดำเนินการตอในปงบประมาณที่
ขอตั้งงบประมาณ  

นโยบายใหม หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่ริเร่ิม
ดำเนินการในปงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณ หรือเปนภารกิจพื้นฐานซึ่งดำเนินการในปที่ผานมา แต
ตองการผลักดันหรือเห็นความสำคัญตาม นโยบายของรัฐบาลในปที่ขอตั้งงบประมาณ  

(1.3) ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  
ใหจำแนกกิจกรรมเชื ่อมโยงไปยังมิติตาง ๆ ที ่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการดำเนินการ กิจกรรมในลักษณะหนึ่งตอหลาย ซึ่งแบบคำขอฯ กำหนดใหเชื่อมโยง
กิจกรรมกับ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธหนวยงาน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(1.4) ที่มาของกิจกรรม  
- มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปจจ ุบ ัน) หมายถึง เป นก ิจกรรมที่

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่กำหนดไวอยางชัดเจนวาใหหนวยรับงบประมาณเปน
ผูดำเนินการ  

- ข อส ั ่ งการของนายกร ัฐมนตร ี  หมายถึง ข อส ั ่ งการของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหหนวยรับงบประมาณทราบและเปนอำนาจ
หนาที่ของหนวยรับงบประมาณที่จะตองดำเนินการ  

- นโยบายสำคัญของรัฐบาล หมายถึง นโยบายของรัฐบาลที่ได
ประกาศตอสาธารณะ  
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- แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานซ ึ ่งคณะรัฐมนตรี 
กำหนดใหมีการบูรณาการระหวางหนวยรับงบประมาณตั้งแตสองหนวยรับงบประมาณขึ้นไป ซึ่งไมได
อยูในกระทรวงเดียวกันรวมกันรับผิดชอบดำเนินการ  

- แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เปนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

- อื่น ๆ หมายถึง ที่มาของกิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุขางตน  
(1.5) แนวทางการดำเนินงาน ใหระบุแนวทางการดำเนินงานของ

กิจกรรม หรือแนวคิดที่ ผูรับผิดชอบคำนึงถึงในการดำเนินกิจกรรม  
- แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริชี้แนะ
แนวทาง คือ ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกัน  

- ประเทศไทย 4.0 หมายถึง แนวคิดเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อน
ประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจที่ ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม  

- การจ ัดสรรงบประมาณที่คำน ึงถ ึงม ิต ิหญ ิงชาย (Gender 
Responsive Budgeting : GRE) หมายถึง การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความจำเปน โอกาส และ
ผลประโยชนที่แตกตางกัน อาทิ มิติหญิงชาย และกลุมเปราะบางอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน เพื่อกระจายทรัพยากรใหเกิดความเทาเทียมตอบสนองความตองการของ
ทุกคนในสังคม 

(1.6) การมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ให
ระบุความสอดคลองกับแผนพัฒนา คือ แผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค วิธีการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน การสัมภาษณรายบุคคล การเปดใหแสดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือ ทางโทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด การเปด
โอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ เปน
ตน แผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยรับงบประมาณ 

(1.7) ผูรับผิดชอบ หรือหนวยรับงบประมาณที่รับผิดชอบกิจกรรมหลัก 
ควรกำหนดใหมีหนวย รับงบประมาณหลักรับผิดชอบเพียงหนวยรับงบประมาณเดียว เปนเจาภาพใน
การกำหนดเปาหมายและ รับผิดชอบตอความสำเร็จ 

(1.8) เปาหมายของกิจกรรม ใหจัดทำเปาหมายของกิจกรรม คา
เปาหมายและตัวชี้วัด ประมาณคาใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ 
พรอมประมาณการลวงหนาตามแบบที่กำหนด  
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(2) การจัดทำขอมูลระดบัรายการ  

(2.1) ในการบันทึกขอมูลการจัดทำคำขอฯ เพื ่อประโยชนในการ
ประมวลผลขอมูลขอใหใชประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลางของสำนักงบประมาณ หาก
ไมมีจึงใชจากทะเบียนของกรมและไมควรเพ่ิมประเภทรายการและรายการใหมโดยไมจำเปน  

(2.2) คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสาร (ICT) การฝกอบรมสัมมนา ค าโฆษณาและเผยแพร ค าจ างท ี ่ปร ึกษา การ
ประชาสัมพันธ คาใชจายในการเดินทาง ไปตางประเทศ การจัดซื้อยานพาหนะ ตองใชทะเบียน
ประเภทรายการ และรายการในทะเบียนกลางของสำนักงบประมาณเทานั้น ไมวาจะตั้งงบประมาณไว
ในงบรายจายใด  

(2.3) คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐ ไมวาจะตั้งงบประมาณไวในงบ
รายจายใด รวมถึง คาจางเหมาบุคคลธรรมดาเขาดำเนินงานในกิจกรรมของรัฐ (ไมรวมการจางเหมา
ผานบริษัทตัวแทนใน ลักษณะ Outsource) ใหบันทึกรายละเอียดโดยระบุจำนวนอัตราเดิม และ
จำนวนอัตราที่ขอตั้งงบประมาณทุกรายการ โดยใชรายการกลางที่สำนักงบประมาณกำหนด  

(2.4) รายการครุภัณฑใหระบุหนวยรับงบประมาณที่จัดหาและนำไปใช 
(ถาสามารถกำหนดได) เชน สำนักงานเขต สำนักงานจังหวัด เปนตน  

(2.5) สรุปคำชี ้แจงรายการ เปนสวนสำคัญเพื ่อใชประกอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณและเตรียมคำชี้แจงผูบริหาร จึงควรใหความสำคัญในการบันทึกขอมูลคำ
ชี้แจง ซึ่งควรมีองคประกอบดังนี้  

- ระบุความสอดคลองกับแผนพัฒนาตาง ๆ ที ่ริเริ ่มรายการที่
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อแสดงที่มา/ความสอดคลองกับแผนพัฒนาพื้นที่หรือความตองการในพื้นที่ 
เพียงหนึ ่งแผน  ไดแก แผนพัฒนาหมู บาน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาทองถิ่น 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน (ระบุวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการของหนวยรับ
งบประมาณ 

- ที่มาของรายการ เชน เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รัฐมนตรี 
กฎหมายกำหนดให ดำเนินการ มติคณะรัฐมนตรี เปนเปาหมายเชิงบูรณาการขอตกลงกับตางประเทศ 
ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ฯลฯ  

- เหตุผลความจำเปนในการขอตั ้งงบประมาณ เชน ทดแทน
ของเดิม (ระบุ) ทำใหประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถประหยัดคาใชจายในอนาคต มีความเรงดวนในการ
แกปญหา เปนความตองการของประชาชน ฯลฯ  
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- หากเปนรายการที ่จะต องก อหนี ้ผ ูกพ ันข ามปต องแสดง
วัตถุประสงคเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป ทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการ
ผูกพันใหม  

- ที่มาของคาใชจาย/ราคาตอหนวย เชน ราคามาตรฐาน เกณฑ
การคำนวณคาใชจายของสำนักงบประมาณ ระเบียบกรมบัญชีกลาง ราคามาตรฐานหนวยรับ
งบประมาณราชการอื่น ๆ เกณฑราคาที่เคยจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ กรณีรายการที่จะตองกอหนี้ผูกพันขาม
ปที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป ใหแนบไฟลเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่ใหความเห็นชอบมาใน
ระบบ e-Budgeting  

(2.6) เพื ่อประโยชนในการจัดสรรงบประมาณ และการประมวลผล
ขอมูลกรุณากรอกขอมูลใหครบตามหัวขอที่กำหนด เชน ระบุหนวยนับของรายการ ประมาณการ
รายจายลวงหนา เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ 

  
3. การจัดทำและการจำแนกขอมูลในระดับรายการ  

3.1 ลักษณะรายจาย 
รายจายลงทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัด

ทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน เชน ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร ส่ิงกอสรางตาง ๆ เปนตน และทรัพยสิน
ที่ไมมีตัวตน เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และสัมปทานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน เปนตน ตลอดจน
รายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนให
รัฐบาลและผูรับนำไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน นอกจากนี้ รายจายลงทุนยังรวมถึงรายจายที่
รัฐบาลจายอุดหนุนเพื่อชดใชคาเสียหายหรือถูกทำลายของทรัพยสินประเภททุน และรายจายเพื่อการ
เพิ่มทุนทรัพยทางการเงิน โดยผูรับตั้งใจนำไปลงทุน เปนตน จากความหมายของรายจายลงทุนดังกลาว
สามารถจำแนกรายจายลงทุนเปนรายจายหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

1. รายจายเพื่อจัดหาทรัพยสินถาวร หมายถึงสิ่งของหรือสินคาที่มีอายุการใช
งานนานกวา 1 ป และมีมูลคาพอสมควร เชน ครุภัณฑ ที่ดิน อาคารหรือสิ่งกอสรางตาง ๆ ตลอดจน
รายจายที่ตั้งไวเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินถาวรดังกลาว เชน  ภาษีครุภัณฑ คาธรรมเนียม 
ศุลกากร คาสำรวจออกแบบ และคาสำรวจพื้นที่ เปนตน 

2. รายจายเง ินเด ือน คาจ าง คาตอบแทน คาใช สอยและวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค ซึ่งพิจารณาไดวาจายไปเพื่อการกอสรางหรือซื้อทรัพยสินถาวร ตัวอยางเชน สวน
ราชการที่ดำเนินการกอสรางเขื่อนหรือกอสรางทางเอง จะมีคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาใช
สอยและวัสดุ ฯลฯ เกิดขึ ้น คาใชจายดังกลาวจัดเปนรายจายลงทุน หรือในกรณีจางเหมาให
บริษัทเอกชนดำเนินงาน โดยสวนราชการทำหนาที่ควบคุมคาใชจายในการควบคุมงานที่เกิดขึ้นจัดเปน
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รายจายลงทุนเชนกัน 
3. รายจายเพื่อปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพยสินถาวรที่มีอยูเดิมใหสามารถยืด

อายุการใชงาน หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่มิใชเปนการซอมแซมปกติทั่ว ๆ ไป 
4. รายจายที่รัฐบาลโอนใหแกรัฐวิสาหกิจเพื่อนำไปใชจัดหาทรัพยสินถาวร 

ตลอดจนรายจายของรัฐบาลที่อุดหนุนใหแกรัฐวิสาหกิจ กรณีดำเนินการขาดทุนสะสมเปนเวลานาน 
หรือขาดทุนดวยเหตุสุดวิสัย หรือรายจายโอนใหรัฐวิสาหกิจไปชำระตนเงินกูที่ไดกูไปใชจายเพื่อการ
ลงทุน 

5. รายจายที่รัฐบาลโอนใหแกภาคเอกชนภายในประเทศ เชน คณะกรรมการ
หมูบาน ฯลฯ เพื่อนำไปใชจายในการกอสราง หรือจัดซื้อทรัพยสินถาวร ตัวอยางเชน การกอสราง
ระบบประปาหมูบาน หรือการบูรณะศาสนสถาน เปนตน 

6. รายจายที่รัฐบาลโอนใหตางประเทศ เพื่อนำไปใชในการกอสราง หรือจัดซื้อ
ทรัพยสินถาวร ตัวอยางเชน เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทาอากาศยานหลวงพระบาง และคาใชจายใน
การควบคุมงานและตรวจการจางโครงการดังกลาว เปนตน 

7. รายจ ายท ี ่ ร ัฐบาลโอนให แก องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น ได แก  
กรุงเทพมหานคร พัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และสภา
ตำบล เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้นนำไปใชจายเพื่อลงทุนในการกอสราง หรือจัดหา
ทรัพยสินถาวรตางๆ 

8. รายจายคามูลภัณฑ (Stock) ซึ่งเปนรายจายเพื่อซื้อสินคาในกรณีฉุกเฉิน 
หรือเปนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

9. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินทางการเงิน เชน การซื้อหุน ซึ่งตามระบบ 
GFS (Government Finance Statistics) ไดจำแนกไวในหัวขอ “การใหกูยืมหักดวยการชำระคืน ซึ่ง
ไมถือเปนรายจาย แตเพื่อใหครอบคลุมงบประมาณรายจายทั้งหมด ในคูมือนี้จึงไดกำหนดรายจายนี้ไว
ภายใตรายจายลงทุน 

รายจายประจำ (Current Expenditure) หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อให
ไดรับสิ่งตอบแทนเปนบริการหรือสิ่งของที่มิใชทรัพยสินประเภททุน หรือมิใชสินคาและบริการที่จะ
นำมาใชผลิตสินคาทุน นอกจากนี้ รายจายประจำยังรวมถึงรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแก
บุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาล และผูรับมิไดนำเงินอุดหนุนหรือเงิน
โอนดังกลาวไปใชในการจัดหาทรัพยสินประเภททุน หรือชดเชยความเสียหายของทรัพยสินประเภททุน 
หรือเปนการเพิ่มมูลคาทุนทรัพยทางการเงิน จากความหมายของรายจายประจำดังกลาวสามารถ
จำแนกรายจายประจำเปนรายจายหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
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1. รายจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ที่ใหแกราชการทุกประเภท (พล
เรือน ตำรวจ และตุลาการ) รวมทั้งลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ เพื่อตอบแทน
การปฏิบัติงานใหราชการ พรอมทั้งสวนควบของเงินเดือน เชน คาลวงเวลา เงินประจำตำแหนง คาเชา
บาน เปนตน 

2. รายจายซึ่งเปนเงินสมทบ ที่รัฐบาลจายเปนสวัสดิการใหแกขาราชการ หรือ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ถือเปนหนวยงานรัฐบาล เชน การกีฬาแหงประเทศไทย 
ฯลฯ) ซึ ่งไดแก เง ินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ (กบข.) เง ินสมทบของ
ลูกจางประจำ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกจำแนกเปนหนวยงาน
รัฐบาลดังกลาว 

3. รายจายเพื ่อจัดซื ้อบริการหรือสิ ่งของซึ ่งเปนสินคาสิ ้นเปลือง เชน คา
สาธารณูปโภค คาใชสอยและวัสดุ หรือครุภัณฑที่มีมูลคาต่ำหรือมีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป 

4. รายจายเพื่อจัดซื้อบริการหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปนรายจายประจำ 
เชน คาเชาทรัพยสิน (คาเชาอาคารสำนักงาน เปนตน) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาธรรมเนียม
การกูเงิน เงินราชการลับ คาใชจายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ คาชดเชยภาษีอากรใหแก
ผูเชี่ยวชาญ คาสาธารณูปโภคคางจาย คาซอมแซมและบำรุงรักษาทรัพยสินถาวรตาง ๆ เปนตน 

 อนึ่ง สำหรับคาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินถาวรที่ถือเปนรายจายประจำ
นั้น หมายถึง การซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินถาวรโดยทั่วไป เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดย
มิไดเปนการยืดอายุการใชงาน หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตแตอยางใด 

5. รายจายคาดอกเบ้ียทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
6. รายจายที่รัฐบาลโอนใหแกรัฐวิสาหกิจ เพื ่อใหสามารถขายสินคาหรือ

บริการที่ตนผลิตไดในราคาที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอาจต่ำกวาทุน เชน เงินชดเชยคากระแสไฟฟา เงิน
ชดเชยสวนลดคาน้ำประปาใหบุคคลบางประเภท เงินชดเชยคาโดยสารลดราคาใหแกบุคคลบาง
ประเภท เงินคาดอกเบี้ยที่จายใหแกรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงรายจายที่โอนให
รัฐวิสาหกิจไปชำระตนเงินกูที่ไดกูไปใชเปนรายจายประจำดวย 

7. รายจายที่รัฐบาลโอนใหแกภาคเอกชนภายในประเทศ เพื่อเปนการเพ่ิม
รายไดใหแกผูรับโดยที่รัฐบาลเองไมไดรับสิ่งของหรือบริการตอบแทนแตอยางใด ตัวอยางเชน เงิน
อุดหนุนที่ใหแกผูสูงอายุและคนพิการ เงินอุดหนุนที่จายใหแกองคกร สมาคมหรือมูลนิธิเอกชนซึ่ง
ดำเนินงานเพื่อประโยชนของสังคม เงินอุดหนุนที่จายใหแกโรงเรียนราษฎร โรงพยาบาล สโมสร หรือ
สมาคมตาง ๆ เงินอุดหนุนที่ใหเปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป และ
เงินบำเหน็จบำนาญขาราชการ เปนตน 
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8. รายจายที่รัฐบาลโอนใหแกภาคตางประเทศ ที่เปนรายจายประจำ ไดแก 
เงินคาสมาชิกและคาบำรุงตาง ๆ ที่จายใหแกองคการและสมาคมในตางประเทศ เงินอุดหนุนเพื่อเปน
คาใชจายประจำขององคกรระหวางประเทศ เงินชวยเหลือหรือเงินสมทบที่ใหแกองคกรระหวาง
ประเทศ เปนตน 

9. รายจายที่รัฐบาลโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดำเนินงานตามปกติ หรือเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาทั่วไปโดยปกติ ตัวอยางเชน เงินอุดหนุน
ทั่วไปที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนำไปจายเปนเงินเดือน หรือคาจางลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ เปนตน 

3.2 งบรายจาย  
หมายถึง กลุ มวัตถุประสงคของรายจายที่กำหนดใหจายตามหลักการจำแนก

ประเภทรายจายงบประมาณ สำหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำแนกออกเปน 5 ประเภท
รายจาย ไดแก  

1. งบบุคลากร  
2. งบดำเนินงาน  
3. งบลงทุน  
4. งบเงินอุดหนุน  
5. งบรายจายอื่น  
งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ไดแก รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจำ คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงาน
ราชการ รวมถึง รายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว  

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื ่อการบริหารงานประจำ 
ไดแก รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่
กำหนดให จายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว  

งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายใน
ลักษณะคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดใน
ลักษณะรายจายดังกลาว  

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเปนคาบำรุงหรือเพื่อชวยเหลือ 
สนับสนุนการดำเนินงานหนวยรับงบประมาณอิสระของรัฐหรือหนวยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช
ราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยรับงบประมาณในกำกับ
ของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตำบล องคการระหวางประเทศ 
นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงิน
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อุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สำนักงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  
งบรายจายอื ่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบ

รายจายหนึ่ง หรือรายจายที่สำนักงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  
การจำแนกงบประมาณรายจายใหยึดหลักการจำแนกประเภทรายจาย ตาม

หนังสือสำนักงบประมาณกำหนดโดยเครงครัด  
3.3 ประมาณการรายจายลวงหนา  

หมายถึง การจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนา ซึ่งจะแสดง
ภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตรที่ 
ดำเนินการในปจจุบัน โดยการจัดทำประมาณการรายจายลวงหนาใหถอืปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สำนัก
งบประมาณกำหนด  

3.4 รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  
หมายถึง รายการงบประมาณรายจายที่กำหนดใหตองจายเงินงบประมาณเกิน

หนึ่ง ปงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ไดกอหนี้ผูกพัน  
การขอตั้งงบประมาณรายจายรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  
1) ควรเปนไปตามความจำเปนที ่ไมสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ โดยระบุเหตุผลความจำเปนที่จะตองกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ แบงเปนกลุม ดังนี้  
- เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดำเนินการตอเนื่อง 

หมายถึง รายการที่ไดกอหนี้ผูกพันไวแลว  
- เปนรายการที่ดำเนินการไมแลวเสร็จใน 1 ปงบประมาณ หมายถึง รายการ 

ผูกพันฯ ใหมซึ่งขอจัดสรรงบประมาณเปนปแรก  
- เปนรายการซึ่งตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง รายการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอหนี้ผูกพันไวแลว 
2) รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ตองระบุในคำของบประมาณอยาง

ชัดเจน โดยแสดงการผูกพันงบประมาณในแตละป และควรกำหนดระยะเวลาไวไมเกิน 5 ป  
3.5 เงินนอกงบประมาณ  

ประกอบดวย  
- เงินรายได หมายถึง เงินรายไดจากการขาย และ/หรือใหบริการ 
- เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให หมายถึง งบประมาณรายจาย ภาษี หรือเงินอ่ืน

ใดที่รัฐบาลจัดสรรใหหรือแบงให ซึ่งหนวยรับงบประมาณรับไวและเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนำสงคลัง  
- ทุนหมุนเวียน หมายถึง กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน 

หรือ ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตใหนำรายรับสมทบทุนไวใชจายไดโดยไมตองนำสงคลัง  
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- เงินชวยเหลือจากตางประเทศ หมายถึง เงินที่รัฐบาล องคการ หรือสถาบัน
ระหวางประเทศมอบใหหนวยรับงบประมาณ 

- เง ินอุดหนุนและบริจาค หมายถึง เง ินรายไดที ่บ ุคคลอื ่นอุดหนุน บริจาค 
ชวยเหลือ สนับสนุนแกหนวยรับงบประมาณนอกจากงบประมาณ  

- เงินกูในประเทศ / เงินกูตางประเทศ หมายถึง เงินจากการกูเงินของหนวยรับ 
งบประมาณในแตละปงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการใด ๆ  

- อื ่น ๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณอื่นใดที ่หนวยรับงบประมาณไดรับไว
นอกเหนือจากที่นอกเหนือจากที่จำแนกไวขางตน  

4. การพิจารณารายละเอียดคาใชจาย  
1) จัดทำรายจายลวงหนา ตามแนวทาง/หลักเกณฑที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยให

ควบคุมรายจายประจำอยางเขมงวด เพื่อใหมีรายจายลงทุนเพิ่มขึ้น  
2) การกำหนดคาใชจาย/ราคาตอหนวยงบลงทุนและรายจายอื่น ใหอางอิงคาใชจาย/

ราคาตอหนวย ดังนี้  
- ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เชน อัตราคางานตอหนวย บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง คาใชจาย/ราคาที่สำนักงบประมาณเคยอนุมัติ (ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
ไมเกิน 2 ป)  

- คาใชจาย/ราคามาตรฐานของหนวยรับงบประมาณอื่นที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบ/ 
เกณฑกรมบัญชีกลาง เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร (กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ราคากอสรางงานทาง (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท) งานเขื่อน (กรม
โยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน) เปนตน  

3) สำหรับหนวยรับงบประมาณที่จำเปนตองตั้งงบประมาณรายการที่มีแบบรูปและ
ราคา นอกเหนือจากที่กลาวในขอ (2) ใหระบุเหตุผลความจำเปนในการตั้งงบประมาณ คุณลักษณะ
เฉพาะของ รายการและที่มาของราคา/คาใชจายในคำชี้แจงดวย 

  
4) สำหรับรายการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหระบุเรื่องและเลขที่หนังสือแจงผล

การ ประชุมจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสาระสำคัญโดยสรุป  

5. การระบุพ้ืนที่ดำเนินการและคาพิกัด (Global Positioning System) รายการคาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง  

1) รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ไมวาจะตั้งงบประมาณไวในงบรายจายใด 
ขอใหบันทึกขอมูลหลักระดับรายการโดยระบุพื้นที่ที่จะดำเนินการ (เลมเขียว) สำหรับรายการครุภัณฑ
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ใหระบุ หนวยรับงบประมาณ (ถาสามารถระบุได) เชน สำนักงานจังหวัด สำนักงานเขตที่จัดซื ้อ/
นำไปใช พรอมทั้ง ระบุคาพิกัด (Global Positioning System) และรายการตรวจสอบความพรอม
ของงบลงทุนไวครบถวน ตามขั้นตอนการบันทึกขอมูลระบบ e-Budgeting  

2) รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใหระบุคาพิกัดสงสำนักงบประมาณพรอม
คำของบประมาณ 

3) สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ ่น รายการเง ินอุดหนุนทั ่วไป ที ่กำหนด
วัตถุประสงค (ถามี) เมื่อคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนจัดสรร
แลว ใหดำเนินการระบุคาพิกัดสงสำนักงบประมาณภายใน 30 วัน เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการ
พิจารณาในปตอไป  

5) การแกไขคาพิกัดในระบบ e-Budgeting ใหติดตอเจาหนาที่สำนักงบประมาณที่
รับผิดชอบ สวนราชการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป  

5. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  
เพื่อแสดงความพรอมในการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ขอใหหนวยรับ

งบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณในระบบฐานขอมูลแผน/ผล การ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMis) โดยใชแบบ สงป. 301 และ สงป. 302 ซึ่งหนวย
รับงบประมาณได รายงานตอสำนักงบประมาณตามที่เคยปฏิบัติเปนประจำทุกป โดยใหถือวาเปนการ
ยื่นคำของบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และในขั้นตอนการจัดทำคำขอฯ 
ใหบันทึกขอมูลในระดับ กิจกรรม ที่คาดวาจะดำเนินการไดในแตละไตรมาส  
6. สรุปลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ  

เนื ่องจากวงเงินงบประมาณมีอยู อยางจำกัด หนวยรับงบประมาณควรจัดลำดับ
ความสำคัญ เฉพาะเรื่องหลัก ๆ ซึ่งถาไมไดรับจัดสรรงบประมาณอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ หรือ เปาหมายรวมซึ่งหนวยรับงบประมาณตองรับผิดชอบ โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้  

(1) เปนภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามกฎหมายซึ่งกำหนดใหดำเนินการอยางชัดเจน 
หรือ เปนขอตกลงกับรัฐบาลตางประเทศ หรือผูกพันโครงการ/กิจกรรม รายการที่ตองดำเนินการตอเนื่อง  

(2) เปนนโยบายสำคัญ เรงดวนของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน เปนภารกิจ
ตามแผน งบประมาณในลักษณะบูรณาการ หากไมดำเนินการจะกระทบตอเปาหมายโดยรวม  

(3) ความรุนแรงของปญหาในปจจุบัน 
(4) การขยายตัวของปญหาไปสูปญหาใหญ และมีความยุงยากซับซอนในการแกปญหามากขึ้น 
(5) จำนวนผูไดรับผลกระทบ หรือไดรับผลประโยชน  
(6) ความพรอมในการดำเนินการ รวมถึงภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 
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7. การจัดสงแบบฟอรมคำขอฯ  
จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการย่ืนคำขอตั้งงบประมาณ

รายจาย การจัดทำรายงานหรือประมาณการ และแบบฟอรมที่กำหนด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด (หรือผูมีอำนาจกำกับดูแลสำหรับกรณีที่ไมไดอยูในการกำกับของ
รัฐมนตรีและ/หรือของราชการฝายบริหาร) ใหความเห็นชอบกอนจัดสงสำนักงบประมาณในระยะเวลา
ที่กำหนด 

1) งบกลาง (สำหรับหนวยรับงบประมาณที่รับผิดชอบรายการงบกลาง)  
2) ระดับกระทรวง  
3) ระดับหนวยรับงบประมาณ (หนวยรับงบประมาณในกำกับ องคการมหาชน 

รัฐวิสาหกิจ) ใหเรียงลำดับหนวยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ  
4) ระดับผลผลิต/โครงการ ใหเรียงลำดับตามเอกสารงบประมาณ (เลมคาดแดง)  
5) แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม เรียงลำดับตามความสำคัญ  
6) รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจาย  
7) ระดับกองทุน/เงินทุน  
8) รายงานสถานะและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ  
9) รายงานการประมาณการรายได  

8. การเตรียมเอกสารช้ีแจง  
เอกสารและคำชี้แจงอื่น ๆ ที่ควรจัดเตรียมไวสำหรับชี้แจงฝายบริหาร และใชประกอบ 

เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ที่สำคัญ เชน  
1) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ  
2) รายงานการเงินประจำปของหนวยรับงบประมาณ 
3) แผนความตองการงบลงทุนจำแนกตามจังหวัดที่ขอจัดสรรงบประมาณทุกรายการ 

แบบรูปรายการสิ่งกอสราง รางขอบเขตของงาน (TOR) ใบเสนอราคา หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑและใบสืบราคา เหตุผลความจำเปนในการใชวัสดุ ครุภัณฑ 
จากตางประเทศ และการจัดทำ และวิเคราะหแผนความตองการงบลงทุน  

(4) รายละเอียด และเหตุผลความจำเปนในภาพรวมของคาใชจายเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาโฆษณาและ
เผยแพร (ประชาสัมพันธ) คาจางที่ปรึกษา คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
การวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี คาจางเหมาบริการและคาเชาทรัพยสิน  

(5) เหตุผลความจำเปน และผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนองคกร
เอกชน (NGO) โครงการวิจัย  
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(6) หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่รายการสำคัญ เชน แหลงน้ำ และทาง 
เงินอุดหนุนองคกร กลุมตาง ๆ 

(7) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ 
และแผนการบริหารความเสียวงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ 

(8) ผลการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล 
(9) รายงานการวิเคราะหระดับความสำเร ็จในการดำเนินงานจากการใชจาย

งบประมาณ 
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หลักเกณฑและวิธีการ 

1.  หลักเกณฑและวิธีการย่ืนคำขอตั้งงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ 
เพื่อใหการขอตั้งงบประมาณรายจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน

ของประเทศชาติและประชาชนเปนสำคัญ สำนักงบประมาณไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการย่ืนคำขอ
ตั้งงบประมาณรายจาย ดังตอไปนี้ 

1.1 นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิด โดยคำนึงถึงภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ความเปนธรรมทางสังคม นโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืน
ทางการคลัง นโยบายรัฐบาล ความจำเปนและภารกิจของหนวยรับงบประมาณ เพื ่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในการใชจายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 ดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งการนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเปนและ
ภารกิจของหนวยรับงบประมาณ ความตองการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.3 การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจายใหพิจารณาลำดับความสำคัญของภารกิจ
ตามความจำเปนเรงดวน และเปนรายการที่มีความพรอมในการดำเนินงาน ความพรอมของพื้นที่ โดย
หากตองมีการดำเนินการตามกฎหมาย เชน ขอกำหนดเกี่ยวกับผังเมือง ขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน หนวยรับงบประมาณตองดำเนินการใหครบถวนกอนการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจาย 
พรอมจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการ รวมทั้งนำผลการใชจายงบประมาณปที่ผานมา และ
ความสามารถใชจายและกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณมาใชประกอบการพิจารณาคำขอตั้ง
งบประมาณรายจายดวย 

1.4 ใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และความตองการของ
ประชาชนทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ภาค เมือง กลุมจังหวัด จังหวัด และทองถิ่น รวมทั้งตองคำนึงถึง
การบูรณาการระหวางหนวยงาน โครงการ/กิจกรรมตองไมซ้ำซอนและจะตองไมเปนภารกิจที่ถายโอน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว พรอมทั้งดำเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป 
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1.5 คำนึงถ ึงความเสมอภาคมิต ิหญิงชาย โดยพิจารณาถึงความจำเปน และ
ผลประโยชนที่แตกตางกันของกลุมที่เปนหญิง ชาย ผูสูงอายุ และกลุมคนตาง ๆ ผูมีสวนไดเสีย และ
การกระจายทรัพยากรใหเกิดความเทาเทียมตอบสนองความตองการของทุกคนในสังคม 

1.6 ใหสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมตามบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยขอตั้งงบประมาณรายจายเพื่อจัดหาผลิตภัณฑดังกลาว ในอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ 30 ของความตองการใชงานทั้งหมดของหนวยรับงบประมาณ 

1.7 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ใหสะทอนถึงผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป และโครงสรางแผนงาน
ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

1.8 ใหแสดงวัตถุประสงค ความจำเปน ผลสัมฤทธิ ์ ประโยชนที ่คาดวาจะไดรับ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ กรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปาน
กลาง (MTEF)  รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ ตามแบบที่สำนัก
งบประมาณกำหนด 

1.9 กรณีรายการผูกพันใหมที่มีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป ใหยื่นคำขอตั้ง
งบประมาณรายจาย เฉพาะรายการที ่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไวตามนัยมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.10 หนวยรับงบประมาณที ่สามารถนำเงินนอกงบประมาณมาใชจายได ให
พิจารณานำเงินนอกงบประมาณที่มีอยูนั้นมาสมทบตามความเหมาะสม โดยคือเปนหลักการวาดวยเงิน
นอกงบประมาณนั้น เปนเงินที ่พึงตองนำมาใชดำเนินภารกิจเพื ่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน เชนเดียวกับเงินงบประมาณ 

1.11 งบประมาณรายจายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ 
ใหขอตั้งเทาที่จำเปนตามภารกิจ และเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ตองการลดขนาดกำลังคน 

1.12 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจที่ตองดำเนินการในพื้นที่ให
พิจารณาเหตุผลความจำเปน โดยคำนึงถึงหลักความเปนธรรมและใหมีการกระจายงบประมาณอยาง
เหมาะสมพรอมระบุพื้นที่ดำเนินงานและคาพิกัดตั้งแตการขอตั้งงบประมาณรายจาย 

1.13 ใหนำขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายในปที่ผานมา ใชเปนแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจาย 
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2. หลักเกณฑและวิธีการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดบัญญัติขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ ตามมาตรา 16 มาตรา 31 และมาตรา 32 มีสาระสำคัญ 
กลาวคือ งบประมาณรายจายที่ตั้งไวสำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ มีหนวยรับงบประมาณตั้งแตสองหนวยขึ้นไปรวมกันรับผิดชอบดำเนินการ ในการ
จัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการใหมีการจัดทำแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบดวย เปาหมายรวม 
วัตถุประสงค งบประมาณรายจายที่ตองใชในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน 
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได รวมทั้งภารกิจของหนวยรับงบประมาณที่เปนเจาภาพหลักและหนวยรับ
งบประมาณที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัดและลดความซ้ำซอน สำนักงบประมาณ
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทำงบประมาณรายจายตามแผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

2.1 หนวยรับงบประมาณที่เปนเจาภาพหลักดำเนินการจัดทำแผนภาพเชื่อมโยงที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
ยอยภายใตยุทธศาสตรชาติ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดผลสัมฤทธ์ิ พรอมตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธ์ิของแผนงานบูรณาการใหชัดเจน 

2.2 ใหหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักจัดทำภาพรวมแผนงานบูรณาการ ผานกลไก
คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนด
เปาหมายรวม (Joint KPIs) ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ที่สงผลถึงเปาหมายและ
ตัวชี ้วัดของแผนงานบูรณาการใหครอบคลุม และในกรณีที ่ต ัวชี ้ว ัดมีการอางอิงกับตัวชี ้ว ัดตาม
มาตรฐานสากลจะตองกำหนดการดำเนินงานและตัวชี้วัดใหสอดคลองกับตัวชี้วัดสากลดังกลาว รวมทั้ง
แสดงเปาหมายและตัวชี้วัดรายปใหชัดเจน 

2.3 ภายใต เป าหมายแผนงานบูรณาการ ในแตละเป าหมายตองม ีหนวยรับ
งบประมาณตั้งแตสองหนวยขึ้นไป ซึ่งไมอยูในกระทรวงเดียวกัน รวมกันรับผิดชอบการดำเนินการ 
และตองมีการกำหนดหนวยงานที ่เปนเจาภาพของแตละเปาหมาย รวมทั ้งจัดทำแนวทางการ
ดำเนินการของแตละเปาหมายใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน 

2.4 หนวยงานสงคำของบประมาณผานรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อใหคณะกรรมการ
จัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจายบูรณาการ 
ตามประเด็นที่ไดรับมอบหมาย และเสนอประธานคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจายบูรณาการ 
(รองนายกที่ไดรับมอบหมาย) พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนำสงใหสำนักงบประมาณตอไป 
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2.5 การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจายใหพิจารณาลำดับความสำคัญของภารกิจ
ตามความจำเปนเรงดวน และเปนรายการที่มีความพรอมในการดำเนินงาน ความพรอมของพื้นที่ โดย
หากตองมีการดำเนินการตามกฎหมาย เชน ขอกำหนดเกี่ยวกับผังเมือง ขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน หนวยรับงบประมาณตองดำเนินการใหครบถวนกอนการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจาย 
พรอมจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม โครงการ รวมทั้งนำผลการใชจายงบประมาณปที่ผานมา และ
ความสามารถในการใชจายและกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณใชประกอบการพิจารณาคำขอตั้ง
งบปประมาณรายจายดวย 

2.6 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของแผนงานบูรณาการควรพิจารณาใหสอดคลอง
กับหนาที่และอำนาจตามกฎหมายการจัดตั้งหนวยงาน โดยใหกำหนดภารกิจบูรณาการอยางนอยใน
ระดับโครงการ และงบประมาณรายจายที่ตองใชในการดำเนินโครงการ กิจกรรมของแผนงานบูรณา
การตองเปนงบประมาณที่นำสงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของแผนงานบูรณาการ ไมนำคาใชจายที่มี
ลักษณะเปนงานประจำ และ/หรือ ภารกิจพื ้นฐานของหนวยงานมากำหนดไว และตองแสดงให
ครอบคลุมทุกแหลงเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแผนงานบูรณาการอยางเปน
รูปธรรม 

2.7 การจัดทำคำขอควรคำนึงถึงความจำเปนในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความ
ตองการของประชาชนเพื่อใหเกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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3. แนวทาง/หลักเกณฑการจัดทำประมาณการรายได 
สำนักงบประมาณไดกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑเพื ่อใหหนวยงานของร ัฐใช

ประกอบการจัดทำประมาณการรายไดประจำปงบประมาณ ดังนี้ 
3.1 วัตถุประสงคของการจัดทำประมาณการรายไดประจำป 

3.1.1 สำหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดทำประมาณการรายได
ประจำป 

3.1.2 เพื ่อเปนขอมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 

3.1.3 เพื ่อเปนขอมูลสำหรับจัดเตรียมคำชี ้แจงฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ 
ผูเกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป 

3.2 แนวทาง/หลักเกณฑการจัดทำประมาณการรายได 
3.2.1 นิยาม/ประเภทรายได 
รายไดแผนดิน หมายถึง บรรดาเงินที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปน

กรรมสิทธิ์ ไมวาจะไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับ หรือไดรับชำระตามอำนาจหนาที่หรือ
สัญญา หรือไดรับจากการใชทรัพยสินหรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหนำสงคลังตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด เวนแตมีกฎหมายกำหนดเปนอยางอื่น ดังนั้น ในการจัดทำประมาณการ 
“รายได” หมายถึง รายไดที่นำสงคลังในแตละปงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย รายไดจากภาษีอากร 
รายไดจากการขายส่ิงของและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่น ๆ สามารถจำแนกประเภท
รายได ดังนี้ 

1) รายไดจากภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผูที่มีรายไดตามที่
กำหนดไวเพื่อนำไปใชในการบริหาร และการพัฒนาประเทศ 

2) รายไดจากการขายส่ิงของและบริการ ประกอบดวย 
- การขายหลักทรัพยและทรัพยสิน ประกอบดวย คาขายทรัพยสิน ซึ่งเปน

อสังหาริมทรัพย คาขายผลิตภัณฑธรรมชาติ คาขายหลักทรัพย คาขายหนังสือราชการ และคาขาย
ส่ิงของอื่น 

- การขายบริการ ประกอบดวย คาบริการและคาเชา 
3) รายไดจากรัฐพาณิชย ประกอบดวย ผลกำไรขององคการรัฐบาล หนวยงาน

ธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ รายไดจากโรงงานยาสูบ รายไดจากสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล และเงิน
ปนผลจากบริษัทที่รัฐบาลถือหุน 

4) รายไดอื่น ประกอบดวย คาแสตมปฤชากร และคาปรับ เงินรับคืน และ
รายไดเบ็ดเตล็ด 
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 3.2.2 แนวทางการประมาณการรายได สิ่งที่หนวยงานควรคำนึงถึงในการ
ประมาณการรายได ไดแก 

1. ผลการจัดเก็บรายไดและนำสงคลังปที่ลวงมา 
2. แนวโนมเศรษฐกิจมหภาค เชน อัตราการเจริญเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจ แนวโนมของอัตราดอกเบ้ีย อัตราการขยายตัวของเงินฝาก และอัตราเงินเฟอ เปนตน 
3. กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได 
4. นโยบายและมาตรการตาง ๆ ดานภาษี และนโยบายและมาตรการ

อื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล 
3.2.3 การเสนอประมาณการรายไดประจำปงบประมาณ  

หนวยงานของรัฐจัดทำประมาณการรายไดประจำปงบประมาณตาม
แนวทางขอ 2.2 จำแนกตามรหัสรายได และประเภทรายได พรอมคำชี้แจง ตามแบบฟอรมที่สำนัก
งบประมาณกำหนด (แบบฟอรม ง.400 ง.401 และ ง.402) เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด ใหความเห็นชอบกอนจัดสงสำนักงบประมาณพรอมคำเสนอของบประมาณ
รายจายประจำปภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ) 
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