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การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ประจ าปี ข องสถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการจั ด ท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่แสดงถึงรายละเอียดขั้ นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทาคาของบประมาณ
รวมทั้ ง ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ส ามารถน าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ขั้ น ตอนรายละเอี ย ดของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์
แก่ ผู้ ที่ ส นใจและผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ท าค างบประมาณไม่ ม ากก็ น้ อ ย และหากมี ข้ อ ความของคู่ มื อ
มี ค วามผิ ด พลาดประการใด หรื อ หากมี ข้ อ เสนอแนะที่ จ ะเป็ นประโยชน์ต่ อ การปรั บ ปรุ ง คู่ มือ การ ปฏิบัติงาน
ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
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1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. Work Flow กระบวนการ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. เอกสารอ้างอิง
9. แบบฟอร์มที่ใช้
10. ภาคผนวก
- แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
- แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (รายการงบลงทุน)
- แบบฟอร์มคาชี้แจงการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- แบบฟอร์มรายงานเงินนอกงบประมาณจาแนกตามประเภท (สงป. 1112)
- แบบฟอร์มรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (สงป. 1012)
- แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ
- แบบฟอร์มที่ 2 : การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ
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ขก

1. เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทาคาของบประมาณ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คู่มือปฏิบั ติงาน “การจั ดทาคาของบประมาณรายจ่า ยประจาปีข องสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา” ฉบั บ นี้ จ ะครอบคลุ ม เนื้ อ หาการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการ ขั้ น ตอน
และระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีของส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม "โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์" ที่สานักงบประมาณจัดทาขึ้น
สาหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดาเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน
แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดาเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ หากหยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานและปริ ม าณงานที่ ชั ด เจนต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การจั ด สรร
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งบประมาณเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
มาเป็นประจาทุกปิ โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
แผนงานยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง แผนงานที่ ด าเนิ น การตามภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจะจัดทางบประมาณในลักษณะ
Project based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวขี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน
แผนงานบูร ณาการ หมายถึง แผนงานที่จัดทาขึ้นตามหลั กเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้
อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายของแผนงาน
บู ร ณาการให้ เกิดความรวดเร็ ว ประหยั ดและลดความซ้าซ้อน การจัดทางบประมาณของแผนงานบูรณาการ
ควรจะจัดทาในลักษณะ Project based
แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
ที่กาหนดไว้ในงบบุคลากร งบดาเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
งบประมาณ สาหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ ายในลั กษณะเงิน เดือน ค่ าจ้ างประจ า คาจ้างชั่ว คราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่าย
ที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
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งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แ ก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบเงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง หรื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ร าชการส่ ว นกลาง
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ นิ ติ บุ ค คลหรื อ เอกชนหรื อ กิ จ การอั น เป็ น สาธารณประโยชน์ ร วมถึ ง
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่ า ยอื่ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะประเภทงบรายจ่ า ยใดงบรายจ่ า ยหนึ่ ง
หรือที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

กระบวนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ มีผู้เกี่ยวข้องทาหน้าที่ในการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
ข้อเสนอแนะ พิจารณาอนุมัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ ลบุคลากรทางการศึกษา
4.3 ผู้อานวยการกลุ่มในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่จัดทารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม และความต้องการด้านครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
4.4 ผู้อานวยารกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่กากับ ดูแล การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4.5 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท าค าของบประมาณในการรวบรวม วิ เ คราะห์ และตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของรายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ศึกษา วิเคราะห์
รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แจ้งกลุ่มจัดส่งโครงการกิจกรรมพร้อม/
รายละเอียดและความต้องการด้านครุภณ
ั ฑ์และ
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ
กลุ่มดาเนินการแก้ไข

No

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
งบประมาณ โครงการกิจกรรมและ/
ความต้องการด้านครุภัณฑ์และ
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

Yes
ประชุมปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของ สป.

ประชุมผู้อานวยการกลุ่มเพื่อพิจารณาการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ของสคบศ.

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการกิจกรรม/
และความต้องการด้านครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างลงในแบบฟอร์มของสานัก
งบประมาณ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ดาเนินการแก้ไข

No

เสนอ ผอพิจารณา.สคบศ.ให้ความ
เห็นชอบคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

Yes

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ดาเนินการแก้ไข

No

จัดส่งคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เสนอ ปศธ.
ผ่าน สนย.สป.

สรุปและรายงานผลการจัดทา
คาของบประมาณ เสนอ
ผอ.สคบศ.

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ก่อนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
1.1.1 ด าเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละรวบรวมแนวคิ ด เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ อาทิ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
6) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
5) แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
6) แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7) คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสานักงบประมาณ
1.1.2 แจ้งกลุ่มในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจัดส่งโครงการ/
กิจกรรมพร้อมรายละเอียด และความต้องการด้านครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
1.1.3 รวบรวมและตรวจสอบข้ อ มู ล งบประมาณ โครงการ/กิ จ กรรมพร้ อ มรายละเอี ย ดและ
ความต้องการครุภัณฑ์และการปรั บปรุ งสิ่ งก่อสร้างที่ได้รับจากกลุ่ม ในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
1.2 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
1.2.1 ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
1.2.2 ประชุมผู้อานวยการกลุ่มเพื่อพิจารณาการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ของสคบศ.

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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1.2.3 บันทึกข้อมูลงบประมาณ รายละเอียดโครงการและความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่ได้รับจากกลุ่ม
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงในแบบฟอร์ม คาชี้แจงการพิจารณางบประมาณ
ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจางบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว
1.2.4 น าเสนอผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพิ จ ารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ก่ อ นจั ด ส่ ง ไปยั ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
1.2.5 จัดส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเสนอปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผ่ า นส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์เ พื่ อ น าเสนอในภาพรวม
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 สรุปและรายงานผลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
- จั ดทาสรุ ป และรายงานผลการจั ดทาคาของบประมาณรายจ่ ายประจาปี ง บประมาณเสนอ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ที่
1

2

3

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
เอกสารที่เกีย่ วข้องกับการจัดทาคา
ของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
แจ้งผู้อานวยการกลุ่มจัดส่ง
โครงการ/กิจกรรมพร้อม
รายละเอียดและความต้องการด้าน
ครุภณ
ั ฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมและ
ความต้องการด้านครุภณ
ั ฑ์และ
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ที่ได้รับจากกลุ่ม

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)
ผู้อานวยการกลุ่ม
สังกัดสคบศ.

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม
แจ้งกลุ่มจัดส่งโครงการกิจกรรมพร้อม/
รายละเอียดและความต้องการด้านครุภัณฑ์
และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมและความต้องการด้าน
ครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

พฤศจิกายน

ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)

พฤศจิกายน

ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)

No

Yes
4

5

ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมผู้อานวยการกลุ่มเพื่อ
พิจารณาการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ของสคบศ.

ประชุมปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ของ สป.

พฤศจิกายน
ประชุมผู้อานวยการกลุ่มเพื่อพิจารณาการจัดทาคา
ของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ของสคบศ.

ผู้อานวยการกลุ่ม
สังกัดสคบศ.

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ที่

ขั้นตอนการทางาน
(Workflow)

6

บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ/
กิจกรรมและความต้องการด้าน
ครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้างลงใน
แบบฟอร์มของสานักงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ เสนกผู้อานวยการ
สคบศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

7

ผังงาน
(Flow chart)
บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการกิจกรรมและ/
ความต้องการด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างลงใน
แบบฟอร์มของสานักงบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธันวาคม

ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)
ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)

ธันวาคม
เสนอ ผอ.สคบศ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

No

Yes

8

จัดส่งคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ เสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ธันวาคม

ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)

ธันวาคม

ผู้รับผิดชอบ
การจัดทาคาขอ
งบประมาณ
(กลุ่ม กนย.)

No
จัดส่งคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เสนอ ปศธ.
ผ่าน สนย.สป.ประจาปี

Yes

9

สรุปและรายงานผลการจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เสนอ ผอ.สคบศ.

สรุปและรายงานผลการจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เสนอ ผอ.สคบศ.

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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8.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
8.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
8.3 แนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
8.4 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล
8.5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
8.7 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
8.8 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9.1 แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
9.2 แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (รายการงบลงทุน)
9.3 แบบฟอร์มคาชี้แจงการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ
9.4 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
9.5 แบบฟอร์มรายงานเงินนอกงบประมาณจาแนกตามประเภท (สงป. 1112)
9.6 แบบฟอร์มรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (สงป. 1012)
9.7 แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ
9.8 แบบฟอร์มที่ 2 : การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ
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ภาคผนวก
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แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
สาน ักงานปล ัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน :
หน่วย : บาท
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
้
รวมทงสิ
ั้ น

หน่วยน ับ

ปี 2565
ปริมาณ

งบประมาณ
-

หน่วยน ับ

ปี 2566
ปริมาณ
อ ัตรา

งบประมาณ
-

้ ฐาน
แผนงานพืน

-

-

้ ฐานด้านการพ ัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพทร ัพยากรมนุษย์
แผนงานพืน

-

-

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอย และว ัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านให ้ราชการ
(3) ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(5) ค่ารักษาพยาบาลข ้าราชการซึง่ มีตาแหน่งหน ้าทีป
่ ระจาอยูใ่ นต่างประเทศ
(6) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านให ้ราชการ (ต่างประเทศ)
(7) ค่าเงินรางวัล
1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าเช่าทีพ
่ ักและค่าพาหนะ
(1.1) ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง
- ระดับ 9 ขึน
้ ไป
- ตา่ กว่าระดับ 9
(1.2) ค่าเช่าทีพ
่ ัก
- ระดับ 9 ขึน
้ ไป
- ตา่ กว่าระดับ 9
(1.3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย (ไป-กลับ)
- ต่างจังหวัด
- ในจังหวัด
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร ้าง
ิ
(5) ค่าเช่าทรัพย์สน
(5) ค่าจ ้างเหมาบริการ
- ตาแหน่ง...
- ตาแหน่ง...
- ตาแหน่ง...
(6) ค่าใช ้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่ารับรองและพิธก
ี าร
(8) ค่าประกันภัย
(9) ค่าใช ้จ่ายในการบารุงรักษาเครือ
่ งปรับอากาศ
(10) ค่าธรรมเนียมศาล
(11) ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุม
1.3 ค่าว ัสดุ
(1) วัสดุสานั กงาน
้ เพลิงและหล่อลืน
(2) วัสดุเชือ
่
(3) วัสดุงานบ ้านงานครัว
(4) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(7) วัสดุหนั งสือ วารสาร และตารา
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร
2. ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
่ สารและโทรคมนาคม
(5) ค่าบริการสือ
งบเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทว่ ั ไป

-

-

งบรายจ่ายอืน
่

-

เพิม
่ /ลด
ร้อยละ

้ จง
คาชีแ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (รายการงบลงทุน)
ส่วนที่ 2 รายการงบลงทุน
แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรูป
รายการ

ปริมาณ
งบประมาณ (บาท) เพิม/ลดจากปี
่
2565
ราคา
หน่วยน ับ 2565 2566
2565
2566 งบประ
ร้อยละ
ต่อหน่วย
มาณ
(ปี 2566)

แบบ ปร.
4,5,6

รายการ

บ ัญชี
ราคา
มาตรฐาน
ใบเสนอ
ราคา

สาน ักงานปล ัดกระทรวง
ศึ
กษาธิ
การ:
หน่
วยงาน
จ ัดลาด ั
บค
วาม
สาค ัญ

ทดแทน
(ระบุ
หมายเลข
ครุภ ัณฑ์)

เพิม
่
ประสิทธิ
ภาพ

้ จง
คาชีแ

้ ฐาน
แผนงานพืน
้ ฐานด้านการ
แผนงานพืน
พ ัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพ
ทร ัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผน
ด้
ษา าเนินงานด้าน
กิา
จนการศึ
กรรม :กการด
นโยบายและยุทธศาสตร์
งบลงทุน
1. ค่าครุภ ัณฑ์
1.1 ค่าครุภ ัณฑ์ทม
ี่ วี งเงินต่อ
หน่
วยต
า่ กว่า 1 ผ
ลบ.
1.1.1
รายการไม่
ก
ู พัน
1. ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผู
กพัน).....
1.1.2
รายการภาระผูกพัน
1. ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผูกพัน).....
1.2 ค่าครุภ ัณฑ์ทม
ี่ วี งเงินต่อ
้ ผก
หน่
วยรายการไม่
1 ลบ. ขึนไป
1.2.1
ู พัน
1. ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผู
กพัน).....
1.2.2
รายการภาระผูกพัน
1. ครุภัณฑ์...(ระบุประเภท).....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผูกพัน).....
่ อสร้าง
2. ค่าทีด
่ น
ิ และสิงก่
2.1 ค่าก่อสร้างทีม
่ วี งเงินต่อ
หน่
วยต
า่ กว่า 10ผก
2.1.1
รายการไม่
ู ลบ.
พัน
4. ค่าก่อสร ้างอืน
่ ๆ
(1)........................
2.1.2 รายการภาระผูกพัน
1. ค่าทีด
่ น
ิ /สิง่ ก่อสร ้าง..(ระบุ
ประเภท)....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผูกพัน).....
2.2 ค่าก่อสร้างทีม
่ วี งเงินต่อ
้ก
หน่
วยรายการไม่
10 ลบ. ขึผนไป
2.2.1
ู พัน
1. ค่าทีด
่ น
ิ /สิง่ ก่อสร ้าง..(ระบุ
ประเภท)....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผู
กพัน).....
2.2.2
รายการภาระผูกพัน
1. ค่าทีด
่ น
ิ /สิง่ ก่อสร ้าง..(ระบุ
ประเภท)....
(1)................(แสดงรายการภาระ
ผูกพัน).....
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คาชี้แจงการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ
้ จงการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สั มมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คาชีแ
สาน ักงานปล ัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน ..........................................................................
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย/
โครงการ/หล ักสูตร/รายการ

จ่าย
จริงปี
2564

้
รวมทงสิ
ั้ น

จ่าย
จริงปี
2565

รายละเอียดงบประมาณปี 2566
สถานที่
กลุม
่ เป้า
ว ัน
ดาเนินกา
หมาย
ครงั้
คน หรือ อ ัตรา รวมเงิน
ร
ชม.

หน่วย : บาท
้ จง(เหตุผล
คาชีแ
ความจาเป็นและ
ผลประโยชน์ทีจ
่ ะ
ได้ร ับ)

ผลผลิต ………………………………………………………………
งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและว ัสดุ
รายการค่าใช้จา
่ ยในการส ัมมนาและฝึ กอบรม
โครงการ…………….................................................
1. ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง
2. ค่าทีพ
่ ัก
3. ค่าพาหนะ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภ
ิ าค
4. ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
5. ค่าอาหารกลางวัน
6. ค่าอาหารเย็น
7. ค่าตอบแทนวิทยากร
8. ค่าวัสดุ
ฯลฯ
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แผนงาน : ............................................................................................................................. ...................................
ผลผลิต : ............................................................................................................................ .....................................
กิจกรรม : ............................................................................................................................. ....................................
1. ชื่อโครงการ :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/เป้าหมายต่าง ๆ
2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความสอดคล้องของโครงการต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หัวข้อ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ประเด็นหลัก
ประเด็นย่อย
เป้าหมาย
อธิบายความสอดคล้องของ โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรบ้าง
(เพื่อให้ทาง กนย. สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ eMENSCR ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ )

2.2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หัวข้อ
ประเด็น
เป้าหมายของประเด็น
ตัวชี้วัดของประเด็น
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้าหมายของ
ประเด็น

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง
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หัวข้อ
แผนย่อย
แนวทางการพัฒนา
ของแผนย่อย
เป้าหมายของแผนย่อย
ตัวชี้วัดของแผนย่อย
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนย่อย

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
(สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา)

2.3 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
หัวข้อ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
ประเด็นปฏิรูปที่
เป้าหมายรวม
เป้าหมายเร่งด่วน
กิจกรรม
เป้าหมายของกิจกรรม
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนปฏิรปู ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา)
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2.4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หัวข้อ
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นย่อย
แนวทางการพัฒนา
อธิบายความสอดคล้องของ โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
โครงการกับแผนพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา)

2.5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
หัวข้อ
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

2.6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวข้อ
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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2.7 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4
หัวข้อ
เป้าประสงค์ที่
ตัวชี้วัด

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3. หลักการและเหตุผล (อธิบายให้เห็นถึงเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/เป้าหมายตามข้อ 2)
..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ (ควรกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดและประเมินผลได้)
4.1 ............................................................................................................................. .......................................
4.2 ............................................................................................................................. .......................................
4.3 ....................................................................................................................................................................
5. กลุ่มเป้าหมาย (ควรกาหนดลักษณะและจานวนกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน)
5.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. เป้าหมาย (ควรกาหนดเป้าหมายทั้งเชิงผลผลิตและผลลัพธ์)
6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) เชิงปริมาณ
…...........................................................................................................................................................
2) เชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................
6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ………......................................................................................................................................................
2) ………......................................................................................................................................................

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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7. ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดาเนินการ (ใส่รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ)
ขั้นตอน/กิจกรรม
วิธีดาเนินการ
1. ............................................ ........................................................................
2. ............................................ ........................................................................
3. ............................................ ........................................................................

ระยะเวลา
.........................................
.........................................
.........................................

8. สถานที่ดาเนินการ (ควรกาหนดการดาเนินการภายใน สคบศ.)
...........................................................................................................................................................................
9. ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาดาเนินการ กรณีโครงการระยะสั้นควรกาหนดสิ้นสุดไม่เกินเดือน มิถุนายน 2564)
..............................................................................................................................................................................
10. งบประมาณ (ให้ระบุจานวนงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสิ้น รายการค่าใช้จ่ายพร้อมแสดงตัวคูณค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ
ให้ครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม)

งบประมาณทั้งสิ้น ..............................บาท (......................................... .............................................)
สาหรับการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน/
รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน (บาท)
กิจกรรมที่
1
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.............................
รวมเป็นเงิน
2
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.............................
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
.............................
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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11. แผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุแผนการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมพร้อมจานวนเงิน
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละไตรมาส)

ขั้นตอน/กิจกรรม

แผนการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.

1..........................................................
2…………………………………………………..
3...........................................................
4...........................................................
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1)…………………………………………………………………………….. 1)……………………………………………………………………………
2)........................................................................................ 2).....................................................................................
3)....................................................................................... 3).....................................................................................
13. การติดตามและประเมินผล (ควรกาหนดรูปแบบ วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใช้วัดความสาเร็จของ
โครงการให้ชัดเจน)

13.1 .................................................................................................................................................................
13.2 .................................................................................................................................................................
14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการทั้งเชิงผลผลิตและผลลัพธ์)
14.1 เชิงผลผลิต (Output)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.
2.

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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14.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ที่
1.
2.
14.3 เชิงผลกระทบ (Impact) ถ้ามี
ที่
1.
2.

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : 1. โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนา ควรกาหนดตัวชี้วัดอย่างน้อยดังนี้
1.1 "ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน” และกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวชี้วัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์)
1.2 “ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........” และกาหนดค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวชี้วัดระดับสานัก ของ สคบศ. ตามคารับรอง) (เชิงผลผลิต)
1.3 “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มตี ่อการดาเนินการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........” และ
กาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 (เพื่อตอบตัวชี้วัดระดับสานัก ของ สคบศ.ตามคารับรอง) (เชิงผลผลิต)
2. โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ควรกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมเรื่อง "ร้อยละของข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสือ่ สารได้
ถูกต้องมากขึ้น” และกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวชี้วัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์)
3. สาหรับตัวชี้วัดที่เป็นระดับความสาเร็จ...... ค่าเป้าหมายควรอยู่ที่ระดับ 5 และต้องแจกแจงรายละเอียดค่า
เป้าหมายในแต่ละระดับด้วย

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับประโยชน์และผลกระทบอย่างไรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)
15.1 .................................................................................................................................................................
15.2 .................................................................................................................................................................
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ม..................................................................... สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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รายงานเงินนอกงบประมาณจาแนกตามประเภท (สงป. 1112)

สงป. 1112 (หน่วยงาน)
รายงานเงินนอกงบประมาณจาแนกตามประเภท
หน่วยงาน :……………………………………………………..
หน่วย : บาท

เงินนอกงบประมาณ

ปี 2563
จานวน

ประมาณการเงินนอกงบประมาณ
ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

(1) เงินสะสมคงเหลือยกมา
(2) เงินรายได้
(3) ทุนหมุนเวียน
(4) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(5) เงินอุดหนุนและบริจาค
(6) เงินกูใ้ นประเทศ
(7) เงินกูต้ ่างประเทศ
(8) อืน่ ๆ
(9) รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ : (9) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (สงป. 1012)
สงป. 1012 (หน่วยงาน)
รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่วยงาน :……………………………………………………..
หน่วย : บาท

สถานะการเงิน

ปี 2564
จานวนเงิน

รายจ่ายจริง/ก่อหนี้

แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
คงเหลือ

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

หมายเหตุ

1. เงินนอกงบประมาณ
2. นาไปสมทบกับงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
3. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ
4. แผนการใช้จา่ ยอืน่
5. คงเหลือหลังหักแผนการใช้จา่ ยอืน่
หมายเหตุ
1. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง บรรดาเงินทัง้ ปวงทีห่ น่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รบั ไว้เป็ นกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอนื่ ใด ทีต่ อ้ งนาส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถ
เก็บไว้ใช้จา่ ยได้โดยไม่ตอ้ งนาส่งคลัง
ปี งบประมาณ 2562 จานวน เป็ นข้อมูลจริง รวมเงินสะสมคงเหลือยกมา
จ่ายจริง/ก่อหนี้ หมายถึง จานวนเงินทีน่ าไปใช้จา่ ยแล้ว รวมถึง ได้ทาสัญญาผูกพันไว้แล้ว หรือได้รบั อนุมตั ิให้จา่ ยแล้ว
ปี งบประมาณ 2565 - 2569 เป็ นประมาณการ
2. นาไปสมทบกับเงินงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีน่ ามาสมทบกับเงินงบประมาณ หรือ มีแผนการใช้จา่ ยตามเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุไว้ในเอกสารงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ พร้อมประมาณการปี 2563 - 2567
3. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ = (1. เงินนอกงบประมาณ) - (2. นาไปสมทบกับงบประมาณ)
4. แผนการใช้จ่ายอืน่ หมายถึง เงินนอกงบประมาณทีไ่ ม่ได้นาไปสมทบกับเงินงบประมาณ แต่ทมี่ ีแผนงาน / โครงการ / กิจรรมทีจ่ ะใช้จา่ ยแล้ว พร้อมประมาณการปี 2561 - 2566
5. คงเหลือหลังหักแผนการใช้จ่ายอืน่ = (3. คงเหลือหลังหักเงินนาไปสมทบกับงบประมาณ) - (4. แผนการใช้จา่ ยอืน่ )

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แบบฟอร์มที่ 1 การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มที่ 1 : การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
หน่วยงาน .........................
ลาดับ

รายการ

ความสาคัญ

(2)

หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย
(3)

(1)

ปี 2566
(4)

รวมค่าครุ ภณ
ั ฑ์
1. ครุ ภณ
ั ฑ์ที่มรี าคาต่อหน่วยต่ากว่ า 1 ล้านบาท

ครุภัณฑ์
2566

แผนความต้องการงบลงทุน (5)
2568
2569

2567

2570

รวม

จนถึง ปี 2565
จานวน

จานวน

วงเงิน

จานวน

วงเงิน

จานวน

วงเงิน

จานวน

วงเงิน

จานวน

วงเงิน

จานวน

วงเงิน

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

หน่วย : บาท

ระบุหมายเลข

เหตุผล ความจาเป็น และประโยชน์การใช้งาน

ระบุคุณลั กษณะเฉพาะ (Spec) โดยสั งเขป

สถานภาพ

(รำยละเอียดเพิม่ เติมโปรดทำเป็นเอกสำรแนบ)

(รำยละเอียดเพิม่ เติมโปรดทำเป็นเอกสำรแนบ)

(6)

(7)

(8)

1. ครุภัณฑ์สำนักงำน
(1)........................
(2).......................
2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(1)........................
(2).......................
3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
(1)........................
(2).......................
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
(1)........................
(2).......................
5. ครุภัณฑ์....... (ระบุประเภท)
(1)........................
(2).......................

2. ครุ ภณ
ั ฑ์ที่มรี าคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1. ครุภัณฑ์สำนักงำน
(1)........................
(2).......................
2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
(1)........................
(2).......................
3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
(1)........................
(2).......................
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
(1)........................
(2).......................
5. ครุภัณฑ์....... (ระบุประเภท)
(1)........................
(2).......................

หมายเหตุ :
หมายเหตุ : ช่องที่ (6) “ระบุหมำยเลขสถำนภำพ” ให้ระบุหมำยเลขกำกับสถำนภำพรำยกำร ดังนี้
(1) ครุภัณฑ์ทดแทน : เป็นกำรจัดซื้อหรือจัดหำเพือ่ ทดแทนครุภัณฑ์ทมี่ อี ยู่เดิม และชี้แจงเหตุผลทีต่ อ้ งจัดซื้อเพือ่ ทดแทน โดยให้ระบุอำยุ และสภำพกำรใช้งำน (กำรจัดหำครุภัณฑ์เพือ่ ทดแทนครุภัณฑ์ทเี่ สื่อมสภำพ ต้องแสดงสภำพกำรใช้งำนของครุภัณฑ์เดิม ควำมจำเป็นทีต่ อ้ งจัดหำใหม่แทน
(2) ครุภัณฑ์ทดแทน : กำรซ่อมแซมของเดิม และคำดกำรณ์ผู้ใช้งำน/ผู้ใช้ประโยชน์ภำยหลังจำกกำรจัดหำเสร็จสิ้น ) พร้อมชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นและประโยชน์ กำรใช้งำนทีต่ อ้ งจัดซื้อ
(2) ครุภัณฑ์เพิม่ ประสิทธิภาพ : เป็นกำรจัดซื้อหรือจัดหำใหม่ เพือ่ ใช้ประกอบกำรปฏิบัตงิ ำนประจำอำคำรก่อสร้ำงใหม่ /จัดซื้อหรือจัดหำสิ่งของมำเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงรำยกำรเดิมทีม่ อี ยู่แล้วให้สำมำรถทำงำนได้มปี ระสิทธิภำพยิ่งขึ้น พร้อมชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นและประโยชน์ กำรใช้งำนทีต่ อ้ งจัดซื้อ

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แบบฟอร์มที่ 2 : การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มที่ 2 : การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน : ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
หน่วยงาน .....................
ลาดับ

รายการ

ความสาคัญ

(2)

หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย
(3)

(1)

ค่าที่ดินและ

ปี 2566

สิ่ งก่อสร้าง

(4)

จนถึงปี 2565
จานวน

แผนความต้องการงบลงทุน (5)
2566
จานวน

วงเงิน

2567
จานวน

วงเงิน

2568
จานวน

วงเงิน

2569
จานวน

วงเงิน

2570
จานวน

วงเงิน

รวม
จานวน

วงเงิน

ระบุ

เหตุผล ความจาเป็น และประโยชน์การใช้งาน

ระบุคุณลั กษณะเฉพาะ (Spec) โดยสั งเขป

หมายเลข

(รำยละเอียดเพิม่ เติมโปรดทำเป็นเอกสำรแนบ)

(รำยละเอียดเพิม่ เติมโปรดทำเป็นเอกสำรแนบ)

สถานภาพ

(7)

(8)

(6)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
1. สิ่งก่อสร้ างที่มรี าคาต่อหน่วยต่ากว่ า 10 ล้านบาท
1. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
(1)........................
(2).......................
2. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พกั อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
(1)........................
(2).......................
3. ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค
(1)........................
(2).......................
4. ค่ำก่อสร้ำงอื่นๆ
(1)........................
(2).......................
5. ค่ำที่ดนิ /สิ่งก่อสร้ำง..(ระบุประเภท)....
(1).......................

2. สิ่งก่อสร้ างที่มรี าคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึน้ ไป
1. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
(1)........................
(2).......................
2. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พกั อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
(1)........................
(2).......................
3. ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค
(1)........................
(2).......................
4. ค่ำก่อสร้ำงอื่นๆ
(1)........................
(2).......................
5. ค่ำที่ดนิ /สิ่งก่อสร้ำง..(ระบุประเภท)....
(1).......................

หมายเหตุ : รายการสิง่ ก่อสร้างทีเ่ สนอขอตามแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2566 ต้องมีรายละเอียดข้อมูล แบบรูป แปลน งวดงาน ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง (BILL OF QUANTITY : BOQ) ให้แล้วเสร็จ

คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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