คู่มือการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ฉบับส่วนราชการ)

สานักงบประมาณ
ตุลาคม 2557
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับส่วนราชการ)

ปฏิทินการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระบวน ขั้นตอน
การ
ขั้นตอน
ที่ 1

วัน/เดือน/ปี

ขั้นตอนกิจกรรม

21 ต.ค. 57

- กาหนดแนวทางการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน
- สานักงบประมาณกาหนดแนวทางการจัดทาแผนความต้องการ
งบลงทุน
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนความต้องการ
งบลงทุน
- จัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้จุดเน้นเชิง
นโยบายและลาดับความสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จัดทาและวิเคราะห์แผน
ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
- ข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขั้นตอน
ที่ 2

22 ต.ค. 57 30 พ.ย. 57

ขั้นตอน
ที่ 3

1 ธ.ค. 57 13 ม.ค. 58
1 – 2 ธ.ค. 57

3 ธ.ค. 57 8 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58

ตุลาคม 2557

- รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้
ความเห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ส่งให้สานักงบประมาณ
- สานักงบประมาณพิจารณาและสรุปภาพรวมแผนความต้องการ
งบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแต่ละกระทรวง
นาเสนอนายกรัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรีรับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการงบลงทุน
เบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สานักงบประมาณ
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับส่วนราชการ)

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ 1
วัตถุประสงค์ :

กาหนดแนวทางการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
เห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน นาไปใช้ในการจัดทาและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
21 ตุลาคม 2557

ห้วงเวลา :
การดาเนินงาน :
คณะรัฐมนตรี
 เห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน และปฏิทินงบลงทุน
 สานักงบประมาณ
 จัดทาปฏิทินการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการ
งบลงทุน (ผนวก ก.) และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 2
วัตถุประสงค์ :

ส่วนราชการจัดทาและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
เพื่อจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงานด้านต่าง ๆ
ที่ส่วนราชการรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อนามาประกอบการการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน
22 ตุลาคม 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557

ห้วงเวลา :
การดาเนินงาน :
 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 ให้จุดเน้นเชิงนโยบายและลาดับความสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
 ภายหลังจากที่ส่วนราชการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จ
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งให้สานักงบประมาณ

ตุลาคม 2557

สานักงบประมาณ
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับส่วนราชการ)

 ส่วนราชการ
 รับจุดเน้นเชิงนโยบายและลาดับความสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล จากรองนายกรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 ตรวจสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงานที่ส่วนราชการ
รับผิดชอบ
 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สัดส่วนและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 รายการและวงเงินที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 รายการและเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีก่อนหน้า
 ตรวจสอบงบลงทุนทั้งหมดที่มีภาระผูกพันไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สรุปผลการทบทวนงบลงทุนของส่วนราชการ
 1. วงเงินงบประมาณที่ปรับลดได้
 1.1 รายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 1.2 เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีก่อนหน้า ที่กันเงินมาเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 1.3 รายการที่ไม่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
 1.4 รายการที่ไม่มีแผนรองรับหรือไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการ
 2. วงเงินที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2.1 วงเงินที่มีภาระผูกพันไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2.2 วงเงินงบลงทุนที่ไม่สามารถปรับลดได้ อันเนื่องมาจากภารกิจตามกฎหมาย
หรืออื่น ๆ และจะต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 จัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และจุดเน้นของรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน (ผนวก ก.)
โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน
 สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายและลาดับความสาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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สานักงบประมาณ

- 4 - คู่มือการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับส่วนราชการ)

 มีมติ ค.ร.ม. รองรับ หรือมอบหมายให้ส่วนราชการดาเนินการ
 มีแผนของส่วนราชการรองรับ โดยต้องเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ
 เป็นงาน/โครงการต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
และนโยบายรัฐบาล และมีภาระผูกพันไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องผ่านการ
ตรวจสอบและยืนยันสภาพปัญหาอย่างชัดเจน
2. วิเคราะห์ความพร้อมของงบลงทุน
 สิ่งก่อสร้าง : มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่/พื้นที่พร้อม
จะดาเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้ว
 ครุภัณฑ์ : มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา และมี
สถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดาเนินการตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. วิเคราะห์รายละเอียดงบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
 การพิจารณาสิ่งก่อสร้าง ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ข.)
 การพิจารณาครุภัณฑ์ ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ค.)
 สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจาแนกรายละเอียด ดังนี้
 1. งาน/โครงการที่เพิ่มขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการงบลงทุน
 2. งาน/โครงการเดิมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ
นโยบายรัฐบาล ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และความ
ต้องการงบลงทุน
 3. งาน/โครงการตามแผนของส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ
ความต้องการงบลงทุน
 4. งาน/โครงการอื่น ๆ และความต้องการงบลงทุน
 5. สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมของส่วนราชการ
 หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบนาเรียนรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในการ
จัดทาแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ
 เสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้สานักงบประมาณ เพื่อพิจารณาเสนอ
นายกรัฐมนตรี
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับส่วนราชการ)

 สานักงบประมาณ
 สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ในการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ
 ร่วมกับส่วนราชการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ข. และ ผนวก ค.)
ขั้นตอนที่ 3
วัตถุประสงค์ :

ข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งในมิติภาพรวม
ของประเทศและมิติกระทรวง ซึ่งจะใช้ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
1 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558

ห้วงเวลา :
การดาเนินงาน :
 นายกรัฐมนตรี
 รับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สานักงบประมาณ
 สานักงบประมาณรวบรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามทีร่ องนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว
 สรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของทุกส่วนราชการ
ในภาพรวมของประเทศ
 วิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นของส่วนราชการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 สานักงบประมาณสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแต่ละกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรี
*********************
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ผนวก ก. หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
เกณฑ์ทั่วไป
1) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
2) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ โดยมีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และ/หรือแผนอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งมี
แผนการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
3) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องไม่สร้างภาระรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น
4) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระผูกพันรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กาหนด
วงเงินให้มีความเหมาะสมโดยคานึงถึงกรอบวงเงินในภาพรวมของหน่วยงาน และให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว31
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 โดยกาหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3
และข้อ 1.6
เกณฑ์เฉพาะ
ก. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้พิจารณาตามความจาเป็น สาหรับรายการที่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
ที่ดินแล้ว หรือมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ
2) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของ
สิ่งก่อสร้างเดิม ความจาเป็นที่ต้องก่อสร้างใหม่แทนการปรับปรุงของเดิม และคาดการณ์
ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น
3) การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ต้องมีแผนการขยาย
หรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน
4) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคย
ดาเนินการมาก่อน ต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชัดเจน และมีความจาเป็นเร่งด่วน
5) สิ่งก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบ
สถานะในปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการดาเนินงานกับงวดงานตามสัญญา หรือแผนการ
ใช้จ่ายตามสถานการณ์จริง
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6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ต้องแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชัดเจน และมีความจาเป็นเร่งด่วน
7) ส่วนราชการมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
มีสถานที/่ พื้นที่พร้อมที่จะดาเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
8) การก่อสร้างอาคารที่ทาการใหม่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตรวจแบบประเมินแล้ว
ข. ครุภัณฑ์
1) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม
ความจาเป็นที่ต้องจัดหาใหม่แทนการซ่อมแซมของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์
ภายหลังจากการจัดหาเสร็จสิ้น
2) การปรับปรุง/พัฒนา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้น ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน
3) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคยดาเนินการ
มาก่อน ต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชัดเจน และมีความจาเป็นเร่งด่วน
4) ครุภัณฑ์ที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบสถานะ
ในปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการดาเนินงานกับงวดงานตามสัญญาหรือแผนการใช้จ่ายตาม
สถานการณ์จริง
5) กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้องแสดงให้เห็นความจาเป็นที่ต้องมี
ที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดทาครุภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม.
รองรับชัดเจน และมีความจาเป็นเร่งด่วน
7) ส่วนราชการมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือ
ผลการสอบราคา และมีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและ
ดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
*********************
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ผนวก ข. แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
1. ตรวจสอบและจาแนกประเภท/วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง
1) จาแนกประเภทสิ่งก่อสร้าง
1.1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1.2) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1.3) สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา)
1.4) ภาระผูกพัน (ม. 23)
2) ระบุวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง
2.1) เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อทดแทน
สิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ได้ตามปกติ
2.2) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งการเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
2.3) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ข้อกาหนด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาล
2.4) เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการดาเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่)
ที่ไม่ได้ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
2. วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 มีความจาเป็นในการใช้งานสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 ระบุปริมาณผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
2) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎมายที่เกี่ยวข้อง
 มีความจาเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สิ่งก่อสร้างมีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
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3) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความ
มัน่ คงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 เป็นสิ่งก่อสร้างที่รองรับเป้าหมายการดาเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบาย
รัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับแผน/นโยบายดังกล่าว
อย่างชัดเจน
 เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 ส่วนราชการใช้งานสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด เต็มทุกพื้นที่ (90%-100% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ/ไม่เต็มพื้นที่ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด
(70%-90% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการน้อยหรือบางแห่งไม่ได้ใช้งาน (ต่ากว่า 70%
ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการไม่มีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบารุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ตลอดอายุการใช้งานหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็นหรือไม่
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง สูงกว่าที่เคยได้รับ
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ต่ากว่าที่เคยได้รับ
6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดาเนินงาน
 มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
 มีสถานที/่ พื้นที่พร้อมที่จะดาเนินการ
 มีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. วิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง
1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)
 ระบุความจาเป็นที่ต้องก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
 สภาพการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม (ตรวจสอบจานวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)
 ใช้งานได้สมบูรณ์
 ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่า/เสียหาย)
 ไม่สามารถใช้งานได้
 อื่น ๆ
 แนวทางการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม
 สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างใหม่
ตุลาคม 2557
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 ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า
 ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่
 อื่น ๆ
 สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทน)
 สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้โดยไม่ต้องปรับปรุง
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม
 ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องก่อสร้างใหม่ทดแทน
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต
 มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
 ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น
 การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
 ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องก่อสร้างใหม่
เพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
 สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้อง
ก่อสร้างใหม่
 ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
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 ทางเลือกอื่น ๆ
3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต
 มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเดิม หรือสภาพการดาเนินงานเดิม
 แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 ระบุความต้องการคุณภาพของสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น
(อ้างอิงมาตรฐาน/ข้อกาหนด)
 การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของส่วนราชการได้หรือไม่
 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ที่มีอยู่แล้ว
 ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
 สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่
 ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
 มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่)
ในอนาคต
 ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต
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 การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่
 ไม่สามารถรองรับได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ /สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
 สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่)
 สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
*********************
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ผนวก ค. แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
1. ตรวจสอบและจาแนกประเภท/วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์
1) จาแนกประเภทครุภัณฑ์
1.1) ครุภัณฑ์ทั่วไป
1.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.3) ครุภัณฑ์อื่น ๆ
1.4) ภาระผูกพัน (ม. 23)
2) ระบุวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์
2.1) เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) : เป็นการลงทุนเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม
ที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ตามปกติ
2.2) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมาย
2.3) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ข้อกาหนด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และนโยบายรัฐบาล
2.4) เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดาเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่)
ที่ไม่ได้ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
2. วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมงบลงทุน (ครุภัณฑ์)
2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป
1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 มีความจาเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 ระบุปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มีความจาเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
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3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการหรือสภาพปัญหา
ของกลุ่มเป้าหมาย
 เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการดาเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับแผน/นโยบาย
ดังกล่าวอย่างชัดเจน
 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด เต็มทุกพื้นที่ (90%-100% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์พอสมควร (70%-90% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์ไม่เต็มที่ (ต่ากว่า 70% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการไม่มีครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น
หรือไม่
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาครุภัณฑ์ สูงกว่าที่เคยได้รับ
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาครุภัณฑ์ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาครุภัณฑ์ ต่ากว่าที่เคยได้รับ
6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดาเนินงาน
 มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา
 มีสถานที/่ พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์
 มีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 มีความจาเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 ระบุปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มีความจาเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
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3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการหรือ
สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเป้าหมายการดาเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเต็มศักยภาพ (90%-100% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พอสมควร (70%-90% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เต็มที่ (ต่ากว่า 70% ของศักยภาพ)
 ส่วนราชการไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลักษณะเดียวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบารุงรักษา ตลอดอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้น
โดยไม่จาเป็นหรือไม่
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สูงกว่าที่เคยได้รับ
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่ากว่าที่เคยได้รับ
6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดาเนินงาน
 มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลสอบราคา
 มีสถานที/่ พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 มีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
 กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับ
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
3. วิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์
1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)
 ระบุความจาเป็นที่ต้องก่อสร้างเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม
 สภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิม (จานวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)
 ใช้งานได้สมบูรณ์
 ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่า/เสียหาย)
 ไม่สามารถใช้งานได้
 อื่น ๆ
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 แนวทางการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
 สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่
 ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า
 ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย
 อื่น ๆ
 สัดส่วนจานวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์มีความเหมาะสม
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน)
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
 สรุปทางเลือกการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยไม่ต้องจัดหาทดแทน
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม
 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต
 มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
 ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น
 การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุง
ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว
 ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดส่วนจานวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์
เพิ่มเติม)
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
 สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน
ส่วนเพิ่ม
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
ตุลาคม 2557
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 ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต
 มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑ์เดิม หรือสภาพการดาเนินงานเดิม
 แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 ระบุความต้องการคุณภาพของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น
(อ้างอิงมาตรฐาน/ข้อกาหนด)
 การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของส่วนราชการได้หรือไม่
 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม
 ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดส่วนจานวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์
เพิ่มเติม)
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
 สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่
 ใช้ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
 มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ
 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่)
ในอนาคต
 ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต
 การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ
ตุลาคม 2557
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ
 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
ครุภัณฑ์เดิมทีม่ ีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่
 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
 ไม่สามารถรองรับได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม
 อื่น ๆ
สัดส่วนจานวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์
เพิ่มเติม)
สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน
ส่วนเพิ่ม
 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
*********************
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สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระบบ e-Budgeting
1. ระบบวางแผนงบประมาณ (งบลงทุนเบื้องต้น/งบประมาณในลักษณะบูรณาการ)
1. ระบบวางแผนงบประมาณ :
ขั้น 1A.3 ทบทวนแผน(1)>>หน่วยปฏิบัติ
1.1 โยกข้อมูลเงินงบประมาณปีก่อนหน้าระดับ
รายการ (เฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีรายการเล่มเขียว
ปี 58 ทุกหมวดรายจ่าย)

1.2 ทบทวนชื่อทะเบียน ข้อมูลหลัก การ
เชื่อมโยงและรายละเอียดค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม และรายการ

1.3 พิมพ์รายงานตรวจสอบ
เมนู : ระบบรายงาน>> สายการเชื่อมโยง
รายงานการตรวจสอบ>>
รายงานตรวจสอบสายการเชื่อมโยง

ข้อมูลไม่ครบ

ข้อมูลครบ

1.4 ทบทวนเงินงบประมาณ ระดับรายการ
ตามกิจกรรมและหมวดรายจ่าย
1) รายการที่ไม่ใช่เล่มเขียว

หรือ

2) รายการเล่มเขียว
- หมวดรายจ่ายย่อยต้องเป็นครุภัณฑ์ หรือ
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
- ครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท หรือที่ดิน/
สิ่งก่อสร้าง ต่ากว่า 10 ล้านบาท

1.5 ทบทวนเงิน MTEF ตามกิจกรรมและหมวด
รายจ่าย
- ระดับรายการ

หรือ

- ระดับกิจกรรม

1.6 กระทบยอดเงินจากรายการไปกิจกรรม
(กรณีไม่ได้บันทึกเงิน MTEF ระดับรายการ
ห้ามกระทบยอดเงิน MTEF)

1.7 พิมพ์รายงานตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

1.8 นาส่งข้อมูล (Sign Off)
ขั้น 1A.3 และขั้น 1A.4
1

เมนู : ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบบันทึกเงินการจัดทาแผนงบประมาณ>>
โยกข้อมูลงบประมาณและMTEFจากปีงบประมาณก่อนหน้าฯ ระดับรายการ (เลือก ข้อมูล
จากขั้น 60.4 เลือก หมวดรายจ่าย เลือก ข้อมูลจาก MTEF ของปีงบประมาณก่อนหน้า
เมนู : 1) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนสายยุทธศาสตร์กระทรวง-หน่วยงาน>>1.ทะเบียน
ยุทธศาสตร์กระทรวง (หน่วยงานกระทรวง) 2.ทะเบียนกลยุทธ์หน่วยงาน 3.ทะเบียน
กลยุทธ์/วิธกี ารกรม
2) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนตามแผนปฏิบัติราชการ>>การเชื่อมโยงเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง-เป้าหมายเชิงนโยบาย (หน่วยงานกระทรวง ขัน้ 0.1นโยบายกระทรวง)
3) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ>>ทะเบียน
กิจกรรมและรายละเอียดประกอบ>>1.ทะเบียนเป้าหมายบริการกระทรวง (หน่วยงาน
กระทรวง ขัน้ 0.1นโยบายกระทรวง) 2.ทะเบียนเป้าหมายบริการหน่วยงาน 3.ทะเบียน
ผลผลิต/โครงการฯ 4.ทะเบียนกิจกรรมฯ 5.ทะเบียนรายการฯ
4) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนวิสยั ทัศน์-พันธกิจ(กระทรวง-หน่วยงาน)>>ทะเบียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
** รายการเล่มเขียว ชือ่ รายการ ต่อท้ายด้วย ตาบล/อาเภอ/จังหวัด ทีท่ ะเบียนรายการ
เมนู : ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบบันทึกเงินการจัดทาแผนงบประมาณ>>
วางแผนงบประมาณระดับรายการ >> ระบุเงื่อนไข >> คลิกปุ่ม “ค้นหา”
1) รายการที่ไม่ใช่เล่มเขียว
กรณี 1 : รายการเดิม >> คลิกที่ชื่อรายการแล้วแก้ไขวงเงินงบประมาณและ MTEF
กรณี 2 : รายการใหม่ >> คลิกปุม่ “เพิ่ม” >> บันทึกข้อมูลหลักระดับรายการ
>> คลิกที่ชอื่ รายการแล้วระบุวงเงินงบประมาณ
2) รายการเล่มเขียว (ในช่อง จังหวัด/ต่างประเทศ ดาเนินการ ห้ามระบุ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
กรณี 1 : รายการเดิม (ในข้อมูลหลักระดับรายการ ช่อง จังหวัด/ต่างประเทศ
ดาเนินการ ต้องระบุเป็นจังหวัดดาเนินการจริง)>> คลิกที่ชื่อรายการแล้วแก้ไขวงเงิน
งบประมาณและ MTEF (ถ้ารายการเดิมระบุเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต้องสร้างรายการใหม่)
กรณี 2 : รายการใหม่ >> คลิกปุม่ “เพิ่ม” >> บันทึกข้อมูลหลักระดับรายการ
(ในช่อง จังหวัด/ต่างประเทศ ดาเนินการ ต้องระบุเป็นจังหวัดดาเนินการจริง)>> คลิกที่
ชื่อรายการแล้วแก้ไขวงเงินงบประมาณ
เมนู :
1) ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบบันทึกเงินการจัดทาแผน
งบประมาณ>>วางแผนงบประมาณระดับรายการ >> ระบุเงือ่ นไข >> คลิกปุ่ม “ค้นหา”
2) ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบบันทึกเงินการจัดทาแผน
งบประมาณ>>วางแผนงบประมาณระดับกิจกรรม >> ระบุเงื่อนไข >> คลิกปุ่ม “ค้นหา”
เมนู : ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบการกระทบยอดเงินงบประมาณ>>
โปรแกรมการประมวลผลกระทบยอดเงินงบประมาณฯ
ตัวอย่างรายงาน เช่น
เมนู : 1) ระบบรายงาน>>รายงานการตรวจสอบ>>1.รายงานตรวจสอบข้อมูลระดับ
รายการ 2.รายงานตรวจสอบก่อนการ Sign Off 3...
2) ระบบรายงาน>>ระบบรายงานตามแบบงบลงทุน>>รายงานสรุปการบันทึก
งบลงทุน จาแนกตามงบรายจ่าย
เมนู : ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบการบันทึกเงินการจัดทาแผน
งบประมาณ>>โปรแกรม Sign Off/ถอน Release รอเสนอและการ Sign Off นาส่ง
ข้อมูล (ขัน้ วางแผนคาขอ) >> คลิก เลือกหน่วยงาน
>> คลิกปุ่ม
Sign Off (ปิด) รอการเสนอ >> คลิก เลือกหน่วยงาน >> คลิกปุ่ม Sign Off (ปิด) นาส่ง
ข้อมูล
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สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระบบ e-Budgeting
2. ระบบจัดทางบประมาณ (งบลงทุนเบื้องต้น/งบประมาณในลักษณะบูรณาการ)
2. ระบบจัดทางบประมาณ :
ขั้น 2.3 คาขอ>>คาขอหน่วยปฏิบัติ
เมนู : ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>โปรแกรมโยก
(ข้อมูลจากระบบวางแผน) ระดับรายการ (เลือก ข้อมูลจากขั้น 1A.5 เลือก เงินงบประมาณ)

2.1 โยกข้อมูลเงินงบประมาณจากระบบวางแผน
งบประมาณระดับรายการ

เมนู :

2.3 โยกข้อมูลเงิน MTEF จากระบบวางแผน
- กรณีบันทึกเงิน MTEF
ระดับรายการ

กระทบยอดเงิน MTEF
ระดับรายการไปกิจกรรม

1) ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>โปรแกรมโยก
(ข้อมูลจากระบบวางแผน) ระดับรายการ (เลือก ข้อมูลจากขั้น 1A.5 เลือก MTEF)
2) ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบกระทบยอดเงินงบประมาณ>>โปรแกรม
การประมวลผลกระทบยอดเงินงบประมาณฯ (เลือก MTEF)
3) ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>โปรแกรมโยก
(ข้อมูลจากระบบวางแผน) ระดับกิจกรรม (เลือก ข้อมูลจากขั้น 1A.5 เลือก งบลงทุน เลือก

MTEF

หรือ
- กรณีบันทึกเงิน MTEF
ระดับกิจกรรม

เมนู : 1) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนสายยุทธศาสตร์กระทรวง-หน่วยงาน>>1.ทะเบียน
ยุทธศาสตร์กระทรวง (หน่วยงานกระทรวง) 2.ทะเบียนกลยุทธ์หน่วยงาน
2) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนตามแผนปฏิบัติราชการ>>การเชื่อมโยงเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง-เป้าหมายเชิงนโยบาย (หน่วยงานกระทรวง ขัน้ ...)
3) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ>>ทะเบียน
กิจกรรมและรายละเอียดประกอบ>>1.ทะเบียนเป้าหมายบริการกระทรวง(หน่วยงาน
กระทรวง ขัน้ ... ) 2.ทะเบียนเป้าหมายบริการหน่วยงาน 3.ทะเบียนผลผลิต/โครงการฯ 4.
ทะเบียนกิจกรรมฯ 5.ทะเบียนรายการฯ
4) ระบบทะเบียน>>ทะเบียนวิสยั ทัศน์-พันธกิจ(กระทรวง-หน่วยงาน)>>ทะเบียน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

2.4 ทบทวนชื่อทะเบียน ข้อมูลหลัก การ
เชื่อมโยงและรายละเอียดค่าเป้าหมายตัวชี้วดั
ระดับกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม และรายการ

2.5 พิมพ์รายงานตรวจสอบ

เมนู : ระบบรายงาน>> สายการเชื่อมโยง
รายงานการตรวจสอบ>>
รายงานตรวจสอบสายการ
เชื่อมโยง
ข้อมูลครบ

ข้อมูลไม่ครบ

2.6 ทบทวนเงินงบประมาณระดับรายการ
ตามกิจกรรมและหมวดรายจ่าย
1) รายการที่ไม่ใช่เล่มเขียว
2) รายการเล่มเขียว
- หมวดรายจ่ายย่อยต้องเป็นครุภัณฑ์ หรือ
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
- ครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท หรือ ที่ดิน/
สิ่งก่อสร้าง ต่ากว่า 10 ล้านบาท

2.7 กระทบยอดเงินงบประมาณจากรายการไป
กิจกรรม

เมนู : ระบบการวางแผนงบประมาณ>>ระบบบันทึกเงินการจัดทาแผนงบประมาณ>>
วางแผนงบประมาณระดับรายการ >> ระบุเงื่อนไข >> คลิกปุ่ม “ค้นหา”
1) รายการที่ไม่ใช่เล่มเขียว
กรณี 1 : รายการเดิม >> คลิกที่ชื่อรายการแล้วแก้ไขวงเงินงบประมาณและ MTEF
กรณี 2 : รายการใหม่ >> คลิกปุม่ “เพิ่ม” >> บันทึกข้อมูลหลักระดับรายการ
>> คลิกที่ชอื่ รายการแล้วระบุวงเงินงบประมาณ
2) รายการเล่มเขียว (ในช่อง จังหวัด/ต่างประเทศ ดาเนินการ ห้ามระบุ
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
กรณี 1 : รายการเดิม (ในข้อมูลหลักระดับรายการ ช่อง จังหวัด/ต่างประเทศ
ดาเนินการ ต้องระบุเป็นจังหวัดดาเนินการจริง)>> คลิกที่ชื่อรายการแล้วแก้ไขวงเงิน
งบประมาณและ MTEF (ถ้ารายการเดิมระบุเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต้องสร้างรายการใหม่)
กรณี 2 : รายการใหม่ >> คลิกปุม่ “เพิ่ม” >> บันทึกข้อมูลหลักระดับรายการ
(ในช่อง จังหวัด/ต่างประเทศ ดาเนินการ ต้องระบุเป็นจังหวัดดาเนินการจริง)>> คลิกที่
ชื่อรายการแล้วแก้ไขวงเงินงบประมาณ

เมนู : ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบกระทบยอดเงินงบประมาณ>>โปรแกรม
การประมวลผลกระทบยอดเงินงบประมาณฯ (เลือก เงินงบประมาณ)

2.8
2
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สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระบบ e-Budgeting
2. ระบบจัดทางบประมาณ (งบลงทุนเบื้องต้น/งบประมาณในลักษณะบูรณาการ)
2. ระบบจัดทางบประมาณ (ต่อ) :
ขั้น 2.3 คาขอ>>คาขอหน่วยปฏิบัติ
2.8 บันทึกรายละเอียดงบลงทุนระดับรายการ

เมนู : ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>บันทึก
งบประมาณระดับรายการ (เลือก รายการ เลือก MENU เลือก ข้อมูลรายละเอียด

(งบลงทุน)
เมนู : ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>บันทึก
งบประมาณระดับรายการ (เลือก รายการ เลือก MENU เลือก พิกัด)

2.9 บันทึกรายละเอียดพิกัดระดับรายการ

2.10 การเชื่อมโยง (Mapping) ผลผลิต/
โครงการ หรือ กิจกรรม หรือรายการ กับ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11
- แผนบูรณาการ
- นโยบายรัฐบาล

2.11 พิมพ์รายงานตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

2.12 นาส่งข้อมูล (Sign Off)
ขั้น 2.3 และขั้น 2.4
(หน่วยงานส่งข้อมูลคาขอฯ ให้กระทรวง)

- เมนู : ระบบทะเบียน >> ทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ >> โปรแกรม
เชื่อมโยงงบประมาณลักษณะบูรณาการ >> ระบุเงื่อนไข >> เลือก Mapping ระดับผลผลิต/
โครงการ หรือ กิจกรรม หรือรายการ >> คลิกปุ่ม “ค้นหา” >> เลือกการเชื่อมโยง :
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 >> คลิกปุ่ม “บันทึก”
- เมนู : ระบบทะเบียน >> ทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ >> โปรแกรม
เชื่อมโยงงบประมาณลักษณะบูรณาการ >> ระบุเงื่อนไข >> เลือก Mapping ระดับผลผลิต/
โครงการ หรือ กิจกรรม หรือรายการ >> คลิกปุ่ม “ค้นหา” >> เลือกการเชื่อมโยง :
แผนบูรณาการ >> คลิกปุ่ม “บันทึก”
- เมนู : ระบบทะเบียน >> ทะเบียนสายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ >> โปรแกรม
เชื่อมโยงงบประมาณลักษณะบูรณาการ >> ระบุเงื่อนไข >> เลือก Mapping ระดับผลผลิต/
โครงการ หรือ กิจกรรม หรือรายการ >> คลิกปุ่ม “ค้นหา” >> เลือกการเชื่อมโยง :
นโยบายรัฐบาล >> คลิกปุ่ม “บันทึก”
หรือ
ตัวอย่างรายงาน เช่น
เมนู : 1) ระบบรายงาน>>รายงานการตรวจสอบ>>1.รายงานตรวจสอบข้อมูลระดับ
รายการ 2.รายงานตรวจสอบก่อนการ Sign Off 3...
2) ระบบรายงาน>>ระบบรายงานตามแบบพิจารณาฯ (แบบงบลงทุน)>>
1.รายงานตามแบบงบลงทุน 2.รายงานสรุปการบันทึกงบลงทุน จาแนกตามงบรายจ่าย 3....
เมนู : ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>โปรแกรม
Sign Off/ถอน Release รอเสนอและการ Sign Off นาส่งข้อมูล (ขั้นคาขอฯ)

2.13 นาส่งข้อมูล (Sign Off) ขั้น 2.5
(หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงส่งข้อมูล
คาขอฯ ให้สานักงบประมาณ)

3

เมนู : ระบบการบันทึกเงินงบประมาณ>>ระบบจัดทาคาของบประมาณ>>โปรแกรม
Sign Off/ถอน Release รอเสนอและการ Sign Off นาส่งข้อมูล (ขั้นคาขอฯ)
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