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การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดท าค าของบประมาณ 

รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง               

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขั้นตอนรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์          

แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดท าค างบประมาณไม่มากก็น้อย และหากมีข้อความของคู่มือ                   

มีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน           

ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
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คู่มือปฏิบัติงาน “การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา” ฉบับนี้จะครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอน            
และระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม "โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์" ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น 

ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดข้ึนแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย      

ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรร
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งบประมาณเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ด าเนินการ            

มาเป็นประจ าทุกปิ โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ      

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่           

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ           

แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ 

Project based ที่แสดงคา่ใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวขี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน  

แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้        

อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดและลดความซ้ าซ้อน การจัดท างบประมาณของแผนงานบูรณาการ        

ควรจะจัดท าในลักษณะ Project based 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ       

ที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 

งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
งบประมาณ ส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ 

1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่าย         
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่าย           
ที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่  รายจ่ายที่จ่าย     
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์    
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน            
การด า เนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ งมิ ใช่ราชการส่วนกลาง                    
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลหรือเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ร วมถึง           
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

งบรายจ่ายอ่ืน  หมายถึง รายจ่ายที่ ไม่ เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ ง               
หรือที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
 

 

 

กระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ มีผู้เกี่ยวข้องท าหน้าที่ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ พิจารณาอนุมัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ ลบุคลากรทางการศึกษา 

4.3 ผู้อ านวยการกลุ่มในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่จัดท ารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม และความต้องการด้านครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

4.4 ผู้อ านวยารกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ก ากับ ดูแล การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4.5 ผู้รับผิดชอบการจัดท าค าของบประมาณในการรวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้อง           
ของรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ศึกษา วิเคราะห์ 
รวบรวม 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

รวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล
งบประมาณ โครงการ /กิจกรรมและ
ความต้องการด้านครุภัณฑ์และ      

การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

แจ้งกลุ่มจัดส่งโครงการ /กิจกรรมพร้อม
รายละเอียดและความตอ้งการด้านครุภณัฑ์และ

การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ
กลุ่มด าเนินการแก้ไข 

ประชุมปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของ สป. 

ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มเพื่อพจิารณาการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ของสคบศ. 

No 

Yes 
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เสนอ ผอ .สคบศ.พิจารณา ให้ความ
เห็นชอบค าของบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ี

 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด าเนินการแก้ไข 

จัดส่งค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ีเสนอ ปศธ. 

ผ่าน สนย .สป.  

Yes 

 

สรปุและรายงานผลการจัดท า    
ค าของบประมาณ เสนอ  

ผอ .สคบศ.  

No 

บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ /กิจกรรม
และความต้องการด้านครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างลงในแบบฟอร์มของส านัก

งบประมาณ 

 
 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด าเนินการแก้ไข 

No 
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การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  

1.1 ก่อนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย 
1.1.1 ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมแนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ อาท ิ
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ 

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
6) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

  7) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
  5) แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  6) แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
  7) คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของส านักงบประมาณ 

1.1.2 แจ้งกลุ่มในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจัดส่งโครงการ/
กิจกรรมพร้อมรายละเอียด และความต้องการด้านครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  

1.1.3 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดและ           
ความต้องการครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจากกลุ่มในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.2 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย 
1.2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรับฟังแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
1.2.2 ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือพิจารณาการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ของสคบศ. 
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1.2.3 บันทึกข้อมูลงบประมาณ รายละเอียดโครงการและความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่ได้รับจากกลุ่ม
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงในแบบฟอร์ม ค าชี้แจงการพิจารณางบประมาณ  
ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจ างบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว 
 1.2.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึก ษาพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ก่อนจัดส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
 1.2.5 จัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือน าเสนอในภาพรวม         
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 สรุปและรายงานผลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย 
  - จัดท าสรุปและรายงานผลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเสนอ
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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ที ่ ขั้นตอนการท างาน 
(Workflow) 

ผังงาน 
(Flow chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม 
เอกสารที่เกีย่วข้องกับการจัดท าค า
ของบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ 

 

 

ตุลาคม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 

2 แจ้งผู้อ านวยการกลุ่มจดัส่ง

โครงการ/กิจกรรมพร้อม

รายละเอียดและความต้องการด้าน

ครุภณัฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง 

 ตุลาคม ผู้อ านวยการกลุ่ม
สังกัดสคบศ. 

3 รวบรวมและตรวจสอบข้อมลู
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมและ
ความต้องการด้านครุภณัฑ์และ  
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
ที่ได้รับจากกลุ่ม 
 

 

 

 

พฤศจิกายน ผู้รับผิดชอบ  
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 

4 ประชุมปฏิบตัิการจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 พฤศจิกายน ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 
 

5 ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มเพื่อ

พิจารณาการจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ ของสคบศ. 

 

 

พฤศจิกายน ผู้อ านวยการกลุ่ม

สังกัดสคบศ. 

  

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งกลุ่มจัดส่งโครงการ /กิจกรรมพร้อม
รายละเอียดและความต้องการด้านครุภัณฑ์

และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรมและความต้องการด้าน

ครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

ประชุมปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ของ สป. 

ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มเพื่อพิจารณาการจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ของสคบศ. 

No 

Yes 
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ที ่ ขั้นตอนการท างาน 
(Workflow) 

ผังงาน 
(Flow chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6 บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ/
กิจกรรมและความต้องการด้าน
ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้างลงใน
แบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 

 
 
 

ธันวาคม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 

7 ผู้รับผิดชอบการจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เสนกผู้อ านวยการ   
สคบศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบค า
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 

ธันวาคม ผู้รับผิดชอบ  
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 

8 จัดส่งค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  เสนอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านส านกั
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 
 

ธันวาคม ผู้รับผิดชอบ  
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 

9 สรุปและรายงานผลการจดัท าค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เสนอ ผอ.สคบศ. 
 

 

 
 
 
 

ธันวาคม ผู้รับผิดชอบ  
การจัดท าค าขอ
งบประมาณ  
(กลุ่ม กนย.) 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ /กิจกรรมและ
ความต้องการด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างลงใน

แบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 

 เสนอ ผอ.สคบศ.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบค าขอ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

No 

 จัดส่งค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เสนอ ปศธ. 

ผ่าน สนย.สป.ประจ าปี 

Yes 

No 

 สรุปและรายงานผลการจัดท าค าขอ

ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เสนอ ผอ.สคบศ. 

Yes 
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8.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
8.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
8.3 แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
8.4 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 
8.5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
8.6 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
8.7 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ  
8.8 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

 

9.1 แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
9.2 แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (รายการงบลงทุน) 
9.3 แบบฟอร์มค าชี้แจงการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 
9.4 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
9.5 แบบฟอร์มรายงานเงินนอกงบประมาณจ าแนกตามประเภท (สงป. 1112) 
9.6 แบบฟอร์มรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (สงป. 1012) 
9.7 แบบฟอร์มที่ 1 การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 
9.8 แบบฟอร์มที่ 2 : การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท

เพิม่/ลด

หนว่ยนบั ปรมิาณ งบประมาณ หนว่ยนบั ปรมิาณ อตัรา งบประมาณ รอ้ยละ

                -                   -   

                -                   -   

                -                   -   

                -                   -   

                -                   -   

                -                   -   

1. คา่ตอบแทนใชส้อย และวสัดุ -              -              

1.1 คา่ตอบแทน -              -              

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

(2) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ

(3) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

(4) คา่ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง

(5) คา่รักษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหนา้ทีป่ระจ าอยูใ่นตา่งประเทศ

(6) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ (ตา่งประเทศ)

(7) คา่เงนิรางวลั

1.2 คา่ใชส้อย -              

(1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพั่กและคา่พาหนะ -              

(1.1) คา่เบีย้เลีย้ง

 - ระดับ 9 ขึน้ไป

 - ต า่กวา่ระดับ 9

(1.2) คา่เชา่ทีพั่ก

 - ระดับ 9 ขึน้ไป

 - ต า่กวา่ระดับ 9

(1.3) คา่พาหนะเหมาจ่าย (ไป-กลับ)

 - ตา่งจังหวดั

 - ในจังหวดั

(2) คา่ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่

(3) คา่ซอ่มแซมครภัุณฑ์

(4) คา่ซอ่มแซมสิง่ก่อสรา้ง

(5) คา่เชา่ทรัพยส์นิ

(5) คา่จา้งเหมาบรกิาร -              -              

 - ต าแหน่ง...

 - ต าแหน่ง...

 - ต าแหน่ง...

(6) คา่ใชจ้่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(7) คา่รับรองและพธิกีาร

(8) คา่ประกันภัย

(9) คา่ใชจ้่ายในการบ ารงุรักษาเครือ่งปรับอากาศ

(10) คา่ธรรมเนียมศาล

(11) คา่ใชจ้่ายในการจัดประชมุ

1.3 คา่วสัดุ -              -              

(1) วสัดสุ านักงาน

(2) วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

(3) วสัดงุานบา้นงานครัว

(4) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

(5) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

(6) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

(7) วสัดหุนังสอื วารสาร และต ารา

(8) วสัดคุอมพวิเตอร์

(9) วสัดกุารเกษตร

2. คา่สาธารณูปโภค -              -              

(1) คา่ไฟฟ้า

(2) คา่ประปา

(3) คา่โทรศัพท์

(4) คา่ไปรษณีย์

(5) คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

                -                   -   

1. เงนิอดุหนนุท ัว่ไป

                -                   -   

งบด าเนนิงาน

งบเงนิอดุหนนุ

งบรายจา่ยอืน่

แบบขอ้เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

หนว่ยงาน : 

แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม
 ปี 2565 ปี 2566

ค าชีแ้จง

รวมท ัง้ส ิน้

แผนงานพืน้ฐาน

แผนงานพืน้ฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์

ผลผลติ : นโยบายและแผนดา้นการศกึษา

กจิกรรม : การด าเนนิงานดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์
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แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (รายการงบลงทุน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่ 2 รายการงบลงทนุ

ส านกังานปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร

หนว่ยนบั2565 2566 2565 2566 งบประ

มาณ

รอ้ยละ

แผนงานพืน้ฐาน

แผนงานพืน้ฐานดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์
ผลผลติ : นโยบายและแผน

ดา้นการศกึษากจิกรรม : การด าเนนิงานดา้น

นโยบายและยุทธศาสตร์

งบลงทุน

1. คา่ครภุณัฑ์

1.1 คา่ครภุณัฑท์ีม่วีงเงนิตอ่

หนว่ยต า่กวา่ 1 ลบ.1.1.1 รายการไมผ่กูพัน

1. ครภัุณฑ.์..(ระบปุระเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....1.1.2 รายการภาระผกูพัน

1. ครภัุณฑ.์..(ระบปุระเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....

1.2 คา่ครภุณัฑท์ีม่วีงเงนิตอ่

หนว่ย 1 ลบ. ขึน้ไป1.2.1 รายการไมผ่กูพัน

1. ครภัุณฑ.์..(ระบปุระเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....1.2.2 รายการภาระผกูพัน

1. ครภัุณฑ.์..(ระบปุระเภท).....

(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....

2. คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

2.1 คา่กอ่สรา้งทีม่วีงเงนิตอ่

หนว่ยต า่กวา่ 10 ลบ.2.1.1 รายการไมผ่กูพัน

4. ค่ากอ่สรา้งอืน่ๆ

(1)........................

2.1.2 รายการภาระผกูพัน

1. ค่าทีด่นิ/สิง่กอ่สรา้ง..(ระบุ

ประเภท)....(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....

2.2 คา่กอ่สรา้งทีม่วีงเงนิตอ่

หนว่ย 10 ลบ. ขึน้ไป2.2.1 รายการไมผ่กูพัน

1. ค่าทีด่นิ/สิง่กอ่สรา้ง..(ระบุ

ประเภท)....

(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....2.2.2 รายการภาระผกูพัน

1. ค่าทีด่นิ/สิง่กอ่สรา้ง..(ระบุ

ประเภท)....(1)................(แสดงรายการภาระ

ผกูพัน).....

ทดแทน

(ระบุ

หมายเลข

ครภุณัฑ)์

เพิม่

ประสทิธิ

ภาพ

ค าชีแ้จง

แบบขอ้เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนว่ยงาน :

รายการ

ราคา

ตอ่หนว่ย

 (ปี 2566)

ปรมิาณ งบประมาณ (บาท) เพิม่/ลดจากปี 2565

บ
ญั
ช
ี

ร
า
ค
า

ม
า
ต
ร
ฐ
า
น

ใบ
เส
น
อ

ร
า
ค
า

แ
บ
บ

 ป
ร
.

4
,5

,6

แ
บ
บ
ร
ปู

ร
า
ย
ก
า
ร จดัล าด ั

บค

วาม

ส าคญั
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ค าชี้แจงการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

หนว่ยงาน ..........................................................................

หนว่ย : บาท

คร ัง้ คน

 วนั 

หรอื

 ชม.

อตัรา รวมเงนิ

รวมท ัง้ส ิน้

ผลผลติ ………………………………………………………………

งบด าเนนิงาน   คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

รายการคา่ใชจ้า่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม

โครงการ…………….................................................

1. คา่เบีย้เลีย้ง

2. คา่ทีพั่ก

3. คา่พาหนะ   

     สว่นกลาง

     สว่นภมูภิาค

4. คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

5. คา่อาหารกลางวนั

6. คา่อาหารเย็น

7. คา่ตอบแทนวทิยากร

8. คา่วสัดุ

      ฯลฯ

ค าชีแ้จงการพจิารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลติ/กจิกรรม/งบรายจา่ย/

โครงการ/หลกัสูตร/รายการ

จา่ย

จรงิปี 

2564

จา่ย

จรงิปี 

2565

รายละเอยีดงบประมาณปี 2566 สถานที่

ด าเนนิกา

ร

กลุม่เป้า

หมาย

ค าชีแ้จง(เหตผุล

ความจ าเป็นและ

ผลประโยชนท์ีจ่ะ

ไดร้บั)
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 

แผนงาน :  ............................................................................................................................. ................................... 
ผลผลิต  :  ............................................................................................................................ ..................................... 
กิจกรรม :  ............................................................................................................................. .................................... 
 
1. ช่ือโครงการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/เป้าหมายต่าง ๆ 
2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   

2. ความสอดคล้องของโครงการต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
หัวข้อ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน  
ประเด็นหลัก  
ประเด็นย่อย  
เป้าหมาย  
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาตไิด้
อย่างไรบ้าง 
(เพื่อให้ทาง กนย. สามารถกรอกขอ้มูลลงในระบบ eMENSCR ได้อยา่งชัดเจนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ) 

 

2.2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น  
เป้าหมายของประเด็น  
ตัวชี้วัดของประเด็น  
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับเป้าหมายของ
ประเด็น 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาตไิด้
อย่างไรบ้าง 
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หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนย่อย  
แนวทางการพัฒนา         
ของแผนย่อย 

 

เป้าหมายของแผนย่อย  
ตัวชี้วัดของแผนย่อย    
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนย่อย 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตวัช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละเท่าไหรข่องค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
(สามารถสอดคล้องไดม้ากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา) 

 

 

2.3 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที ่  
ประเด็นปฏิรูปที ่  
เป้าหมายรวม  
เป้าหมายเร่งด่วน  
กิจกรรม  
เป้าหมายของกิจกรรม  
ตัวชี้วัดของกิจกรรม  
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายในระดับประเด็นของ
แผนปฏิรปูฯ ท่ีวัดผลสมัฤทธ์ิโดยตวัช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละเท่าไหรข่องค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา) 
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2.4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ 
ยุทธศาสตร์  
เป้าหมายการพัฒนา  
ตัวชี้วัด  
ประเด็นย่อย  
แนวทางการพัฒนา  
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเปา้หมายในระดับประเด็นของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่วัดผลสมัฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร 
และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา) 

 

2.5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

หัวข้อ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที ่  
เป้าประสงค์  
กลยุทธ ์  
ตัวชี้วัด  

 

2.6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หัวข้อ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ยุทธศาสตร์ที ่  
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์  
กลยุทธ ์  
ตัวชี้วัด  
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2.7 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายท่ี 4  

หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์ที ่  
ตัวชี้วัด  

 
3. หลักการและเหตุผล (อธิบายให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/เป้าหมายตามข้อ 2)  

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

4.  วัตถุประสงค์ (ควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดและประเมินผลได้) 

4.1 ............................................................................................................................. ....................................... 
4.2 ............................................................................................................................. ....................................... 
4.3 ....................................................................................... ............................................................................. 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย (ควรก าหนดลักษณะและจ านวนกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) 

5.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. เป้าหมาย (ควรก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงผลผลิตและผลลัพธ์) 

6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1) เชิงปริมาณ 

    …................................................................................................. .......................................................... 
2) เชิงคุณภาพ 
    ................................................................................................. ............................................................. 

 6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ………............................................................................................... ....................................................... 
2) ………............................................................................................... ....................................................... 
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7. ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีด าเนินการ (ใส่รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1. ............................................ ........................................................................ ......................................... 
2. ............................................ ........................................................................ ......................................... 
3. ............................................ ........................................................................ ......................................... 

 
8. สถานที่ด าเนินการ (ควรก าหนดการด าเนินการภายใน สคบศ.)  
    ...........................................................................................................................................................................  
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ กรณีโครงการระยะสั้นควรก าหนดสิ้นสุดไม่เกินเดือน มิถุนายน 2564) 

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

10. งบประมาณ (ให้ระบุจ านวนงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสิ้น รายการค่าใช้จ่ายพร้อมแสดงตัวคูณค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ     
ให้ครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม)  

งบประมาณท้ังสิ้น ..............................บาท (......................................... .............................................) 
ส าหรับการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  

ขั้นตอน/ 
กิจกรรมที่ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1 ............................................................................. ..................................... ............................. 

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

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

รวมเป็นเงิน ............................. 
2 ............................................................................. ..................................... ............................. 

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

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

รวมเป็นเงิน ............................. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............................. 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร 
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11. แผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุแผนการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมพร้อมจ านวนเงิน

งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละไตรมาส)  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค. – มี.ค. 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย. – มิ.ย. 

ไตรมาสที่ 4 
ก.ค. – ก.ย. 

1..........................................................      
2…………………………………………………..      
3...........................................................      
4...........................................................      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      
 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1)…………………………………………………………………………….. 1)…………………………………………………………………………… 
2)........................................................................................ 2).......................................................... ........................... 
3)....................................................................................... 3).......................................................... ........................... 

 

13. การติดตามและประเมินผล (ควรก าหนดรูปแบบ วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใช้วัดความส าเร็จของ

โครงการให้ชัดเจน) 
13.1 ................................................................................................... .............................................................. 
13.2 ......................................................................................... ........................................................................ 

14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ควรก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการทั้งเชิงผลผลิตและผลลพัธ์) 

 14.1 เชิงผลผลิต (Output)  
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.   
2.   
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14.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.   
2.   

 14.3 เชิงผลกระทบ (Impact) ถ้ามี 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.   
2.   

 

หมายเหตุ :  1.  โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนา ควรก าหนดตัวช้ีวัดอย่างน้อยดังน้ี 
1.1  "ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน” และก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวช้ีวัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์) 
1.2  “ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........” และก าหนดค่า

เป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวช้ีวัดระดับส านัก ของ สคบศ. ตามค ารับรอง) (เชิงผลผลติ) 
1.3  “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมตี่อการด าเนินการพัฒนาโครงการ/หลักสตูร.........”  และ

ก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 (เพื่อตอบตัวช้ีวัดระดับส านัก ของ สคบศ.ตามค ารับรอง) (เชิงผลผลิต) 
2.  โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาดา้นภาษาต่างประเทศ ควรก าหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิเรื่อง "ร้อยละของข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพือ่การสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสือ่สารได้
ถูกต้องมากขึ้น” และก าหนดคา่เปา้หมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวช้ีวัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์) 

3. ส าหรับตัวช้ีวัดที่เป็นระดับความส าเร็จ...... ค่าเป้าหมายควรอยู่ที่ระดับ 5  และต้องแจกแจงรายละเอียดค่า
เป้าหมายในแต่ละระดับด้วย 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครจะไดร้ับประโยชน์และผลกระทบอย่างไรทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ) 

15.1 ................................................................................................... .............................................................. 
15.2 ......................................................................................... ........................................................................ 

 

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กลุ่ม..................................................................... สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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รายงานเงินนอกงบประมาณจ าแนกตามประเภท (สงป. 1112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงป. 1112 (หน่วยงาน)

หน่วยงาน :……………………………………………………..

ปี 2563

จ านวน ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

 (1) เงินสะสมคงเหลือยกมา

 (2) เงินรายได้

 (3) ทนุหมนุเวยีน 

 (4) เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ

 (5) เงินอดุหนนุและบรจิาค

 (6) เงินกูใ้นประเทศ

 (7) เงินกูต้่างประเทศ

 (8) อ่ืน ๆ

(9) รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิน้

หมายเหต ุ: (9) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

รายงานเงนินอกงบประมาณจ าแนกตามประเภท

หนว่ย : บาท

เงนินอกงบประมาณ
 ประมาณการเงนินอกงบประมาณ
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รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (สงป. 1012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สงป. 1012 (หน่วยงาน)

หน่วยงาน :……………………………………………………..

จ านวนเงนิ รายจ่ายจริง/ก่อหนี้ คงเหลือ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. เงินนอกงบประมาณ

2. น าไปสมทบกบังบประมาณ

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบรายจา่ยอ่ืน

3. คงเหลือหลังหกัเงินน าไปสมทบกบังบประมาณ

4. แผนการใชจ้า่ยอ่ืน

5. คงเหลือหลังหกัแผนการใชจ้า่ยอ่ืน

หมายเหตุ

1.

ปีงบประมาณ 2562 จ านวน เป็นขอ้มลูจรงิ รวมเงินสะสมคงเหลือยกมา

จ่ายจริง/ก่อหนี ้หมายถงึ จ  านวนเงินทีน่  าไปใชจ้า่ยแลว้ รวมถงึ  ไดท้  าสัญญาผูกพันไวแ้ลว้ หรอืไดร้บัอนมุตัิใหจ้า่ยแลว้

ปีงบประมาณ 2565 - 2569 เป็นประมาณการ

2.

3.

4.

5. คงเหลือหลังหกัแผนการใช้จ่ายอ่ืน = (3. คงเหลือหลังหกัเงินน าไปสมทบกบังบประมาณ) - (4. แผนการใชจ้า่ยอ่ืน)

เงนินอกงบประมาณ หมายถงึ บรรดาเงินทัง้ปวงทีห่น่วยงานของรฐัจดัเก็บหรอืไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจากนิติกรรมหรอืนิติเหต ุหรอืกรณีอ่ืนใด ทีต่อ้งน าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนญุาตใหส้ามารถ

เก็บไวใ้ชจ้า่ยไดโ้ดยไมต่อ้งน าส่งคลัง

น าไปสมทบกับเงนิงบประมาณ หมายถงึ เงินนอกงบประมาณทีน่  ามาสมทบกบัเงินงบประมาณ หรอื มีแผนการใชจ้า่ยตามเปา้หมาย ตวัชีว้ดั ทีร่ะบไุวใ้นเอกสารงบประมาณ จ าแนกตามงบรายจา่ย คือ งบบคุลากร งบด าเนินงาน 

งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ งบรายจา่ยอ่ืน พรอ้มประมาณการปี 2563 - 2567

คงเหลือหลังหกัเงนิน าไปสมทบกับงบประมาณ = (1. เงินนอกงบประมาณ) - (2. น าไปสมทบกบังบประมาณ)

แผนการใช้จ่ายอ่ืน หมายถงึ เงินนอกงบประมาณทีไ่มไ่ดน้  าไปสมทบกบัเงินงบประมาณ แต่ทีมี่แผนงาน / โครงการ / กิจรรมทีจ่ะใชจ้า่ยแลว้ พรอ้มประมาณการปี 2561 - 2566

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

หนว่ย : บาท 

สถานะการเงนิ
ปี 2564 แผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

หมายเหตุ



 

 คู่มือการปฏิบตัิงานการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าประจ าปขีองสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 24 

 

แบบฟอร์มที่ 1 การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท

จ านวน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน

รวมค่าครุภัณฑ์ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

(1)........................

(2).......................

2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

(1)........................

(2).......................

3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

(1)........................

(2).......................

4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

(1)........................

(2).......................

5. ครุภัณฑ์....... (ระบุประเภท)

(1)........................

(2).......................

2. ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทข้ึนไป #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

(1)........................

(2).......................

2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

(1)........................

(2).......................

3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

(1)........................

(2).......................

4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

(1)........................

(2).......................

5. ครุภัณฑ์....... (ระบุประเภท)

(1)........................

(2).......................

                (2) ครุภัณฑ์ทดแทน  : กำรซ่อมแซมของเดิม และคำดกำรณ์ผู้ใช้งำน/ผู้ใช้ประโยชน์ภำยหลังจำกกำรจัดหำเสร็จส้ิน) พร้อมชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นและประโยชน์ กำรใช้งำนทีต้่องจัดซ้ือ

(2) ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ  : เป็นกำรจัดซ้ือหรือจัดหำใหม ่เพ่ือใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนประจ ำอำคำรก่อสร้ำงใหม่/จัดซ้ือหรือจัดหำส่ิงของมำเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงรำยกำรเดิมทีม่อียู่แล้วให้สำมำรถท ำงำนได้มปีระสิทธิภำพย่ิงข้ึน พร้อมชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นและประโยชน์ กำรใช้งำนทีต้่องจัดซ้ือ

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์การใช้งาน

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมโปรดท ำเป็นเอกสำรแนบ)

(7)

ระบุคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยสังเขป

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมโปรดท ำเป็นเอกสำรแนบ)

(8)

2567 2568
ระบุหมายเลข

สถานภาพ 

(6)

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :  ช่องที ่(6) “ระบุหมำยเลขสถำนภำพ” ให้ระบุหมำยเลขก ำกับสถำนภำพรำยกำร ดังนี้

2569 2570 รวม
ครุภัณฑ์

จนถึง ปี 2565

(1) ครุภัณฑ์ทดแทน  : เป็นกำรจัดซ้ือหรือจัดหำเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ทีม่อียู่เดิม และชี้แจงเหตุผลทีต้่องจัดซ้ือเพ่ือทดแทน โดยให้ระบุอำยุ และสภำพกำรใช้งำน (กำรจัดหำครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ทีเ่ส่ือมสภำพ ต้องแสดงสภำพกำรใช้งำนของครุภัณฑ์เดิม ควำมจ ำเป็นทีต้่องจัดหำใหมแ่ทน

แบบฟอร์มท่ี 1 : การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วยงาน .........................

ล าดับ

ความส าคัญ

(1)

รายการ

(2)

หน่วยนับ

(3)

ราคาต่อหน่วย

ปี 2566

(4)

แผนความต้องการงบลงทุน (5)
2566



 

 คู่มือการปฏิบตัิงานการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าประจ าปขีองสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 25 

 

แบบฟอร์มที่ 2 : การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 

 

จ านวน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1. ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

1. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ

(1)........................

(2).......................

2. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ

(1)........................

(2).......................

3. ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค

(1)........................

(2).......................

4. ค่ำก่อสร้ำงอ่ืนๆ

(1)........................

(2).......................

5. ค่ำที่ดิน/ส่ิงก่อสร้ำง..(ระบุประเภท)....

(1).......................

2. ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป

1. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ

(1)........................

(2).......................

2. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ

(1)........................

(2).......................

3. ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค

(1)........................

(2).......................

4. ค่ำก่อสร้ำงอ่ืนๆ

(1)........................

(2).......................

5. ค่ำที่ดิน/ส่ิงก่อสร้ำง..(ระบุประเภท)....

(1).......................

แผนความต้องการงบลงทุน (5)

รวม2569 2570

รายการ

(2)

ราคาต่อหน่วย

ปี 2566

(4)

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

แบบฟอร์มท่ี 2 : การจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน : ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วยงาน .....................

ระบุ

หมายเลข

สถานภาพ

 (6)

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์การใช้งาน

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมโปรดท ำเป็นเอกสำรแนบ)

(7)

หน่วยนับ

(3)

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

จนถึงปี 2565

ล าดับ

ความส าคัญ

(1)

ระบุคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยสังเขป

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมโปรดท ำเป็นเอกสำรแนบ)

(8)

2566 2567 2568




