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 หลักการและเหตุผล 
  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายในแตละงบรายจาย โดยสวนใหญแลวจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาที ่
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะการใชจายเงินในแตละงบรายจายทั้งนี้อยูภายใตการควบคุมดูแลของส านักงบประมาณ 
เชน งบบุคลากร เพ่ิมขึ้น 5%-6% ทุกป เนื่องจากเปนงบที่ตองจายใหขาราชการและลูกจางประจ าทุกป ไดแก
เงินเดือนและคาจางประจ า งบลงทุนโดยเฉพาะรายการกอสรางจะขึ้นกับความจ าเปนนโยบายและเศรษฐกิจในชวง
นั้นๆ  เฉพาะอยางยิ่งแลว รายการสิ่งกอสราง เปนรายการที่ไดรับความสนใจมาก   เปนพิเศษ กลาวคือจะมี การ
พิจารณาอยางเขมงวด เนื่องจากเปนรายจายที่ตองลงทุนสูง บางรายการตองมีการด าเนินการขามป ท าให ตองมีการ
ผูกพันงบประมาณ การพิจารณาตองลงรายละเอียดเรื่องแบบแปลนอาคารและ แบบรูปรายการ เพ่ือ ประเมินราคา   
กอสรางที่เหมาะสมอยางแทจริง ดังนั้นขั้นตอนส าคัญ ประการหนึ่งที่จะไดงบประมาณ ดังกลาวมา คือ การจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายที่สมบูรณ ชัดเจน และสามารถแสดง รายละเอียดความพรอมตาง ๆ ที่จะสามารถด าเนินการ     
กอสรางไดทันที เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ ดวยเหตุผลดังกลาวนี้เอง จึงตองท าความเขาใจ ในระเบียบและวิธีการใน
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย รายการสิ่งกอสรางเปนพิเศษมากข้ึน เริ่มตั้งแตกระบวนการพิจารณารายการที่จะ
จัดท าค าของบประมาณ เรื่อยไปจนถึงไดรับอนุมัติงบประมาณ 

 
 
นิยามศัพท์ 

1. งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
1.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง 

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติด
ตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง  โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน 
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมี

วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
(4) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก

ในอาคาร ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง
ครั้งแรกในสถานที่ราชการ 

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
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(6) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(7) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน 
 
*นิยามศัพทที่ควรรู 
 ความหมายของครุภัณฑ 
   1. คาครุภัณฑ หมายถึง 

1. รายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตอไปนี้ 
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ขึ้นไป 
และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรือ 
1.2 สิ่งของตามตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑ 

2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบดัดแปลง หรือตอเติมสิ่งของตามขอ 1 เพ่ือให 
    มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งเปนคาใชจายที่สวนราชการซื้อมาด าเนินการเอง 
3. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองช าระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง    
ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาครุภัณฑ สิ่งของที่เปนครภุัณฑโดยสภาพ 

 
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ่งตางๆ ซึ่ง

ติดอยูกับที่ดินและสิ่งกอสราง และคาใชจายตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน หรือสิ่งกอสราง     
ซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ 

3.   คาออกแบบและคาควบคุมงาน หมายความวา รายจายเพ่ือการจางบริการจากนิติบุคคลหรือ 
    บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจดานงานออกแบบและควบคุมงาน กอสรางดวยเงินงบประมาณ 

4. อาคาร หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารเรียน 
    โรงพยาบาล หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ       
    ซึ่งสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เชน รั้วเสาธง ถนน และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสวน  
    ประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท เฟอรนิเจอร เปนตน 

5. งานกอสรางสาธารณูปโภค หมายความวา งานกอสรางซอมแซมและบ ารุงรักษา งานอันเกี่ยวกับ 
    การประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้า ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ่ืนที่   
    เกี่ยวของซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

6.  สิ่งกอสราง 1 ป หมายความวา งานกอสรางที่มีก าหนดเวลากอสรางแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
   1 ปงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายน) 

7.  สิ่งกอสรางผูกพัน หมายความวา งานกอสรางที่ไมสามารถด าเนินการกอสรางแลวเสร็จทัน 
    ภายใน 1 ปงบประมาณ ทั้งนี้หมายถึงมีก าหนดการกอสรางตั้งแต 2 ป ขึ้นไป ซึ่งรายการดังกลาวตองมีการ   
    ผูกพันงบประมาณขามป . 

8.  งวดงาน หมายความวา การแบงชวงเวลาในการกอสรางที่ก าหนดไววาจะด าเนินการอยางไรใน 
    แตละงวด ซึ่งประกอบดวยจ านวนวัน จ านวนเงิน และรวมถึง รายละเอียดในการกอสรางแตละงวดงาน 

9.  คา FACTOR F หมายความวา อัตราผันผวนที่เกี่ยวโยงกับภาวะเศรษฐกิจใน แตละชวงเวลาที่ใช 
   ในการค านวณราคากอสราง ซึ่งถูกก าหนดออกมาในรูปแบบของ ตารางเปนมาตรฐานสากลทั่วประเทศ 
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10.  คา K หมายความวา เงินชดเชยคากอสรางในกรณีมีการปรับสัญญาจางตามดัชนีราคาวัสดุการ 
กอสรางที่เปลี่ยนแปลง นับจากวันที่ท าสัญญาถึงวันกอสราง 

 

 
 

    
 

การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   ใหจ้ดัท างบประมาณตามยทุธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณ และแผนงาน   ดงัน้ี 

 

 
 

1. แผนงำนด ำเนินกำรตำมกรอบข้อตกลงของประชำคมอำเซียน 
โครงการ :  โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. แผนงำนแก้ไขปัญหำและพฒันำจังหวดัชำยแดนภำคใต้   
โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 
 

3. แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผลผลิต  :   ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 
 ผลผลิต  :   ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
  ผลผลิต  :   ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  แผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม  และพฒันำศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลผลิต  :   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 
 
 

ค ำช้ีแจงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

1.  กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 :   ยุทธศำสตร์กำรฟ้ืนฟูควำมเช่ือมั่นและเร่งรัดวำงรำกฐำนทีด่ีของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที ่4 :   ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวติ 
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 5.  แผนงำนส่งเสริมกำรวจัิยและพฒันำ 
  ผลผลิต  :  ผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  ผลผลิต  :  ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

2.  กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนงำน/ผลผลติ  และงบรำยจ่ำย 
แผนงำน/ผลผลติ 
1.แผนงำนด ำเนินกำรตำมกรอบข้อตกลงของประชำคมอำเซียน 

 โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
 - ตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะงบรายจ่ายอ่ืนในส่วนของโครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  โดยท ารายละเอียด
ช้ีแจงประกอบตามแบบ ง.9 (AC) 
2. แผนงำนแก้ไขปัญหำและพฒันำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 
 โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะงบรายจ่ายอ่ืนในส่วนของโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 
จ าแนกเป็น 
1. ค่าลงทะเบียนเรียน 
2. ค่าใชจ่้ายรายเดือน 
3. ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 (*มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัด าเนินการ) 
3.แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     ผลผลิต  : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 
 ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
- ตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะงบเงินอุดหนุนในส่วนของโครงการบริการวชิาการ   
และส่งรายละเอียดโครงการไปยงัส านักงานรองอธิการบดี ฝ่ายวจิยัและบริการวชิากา ร หน่วยบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 ผลผลิต  :  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 
 ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
 -  ตั้งงบประมาณไดทุ้กงบรายจ่าย  โดยพิจารณาจากภาระงานในการจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 
 ผลผลิต  :  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
 

ยุทธศำสตร์ที ่6 :   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำวิทยำศำสตร์เทคโนโลย ี กำรวจัิยและนวตักรรม 
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 ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
 - ตั้งงบประมาณไดทุ้กหมวดรายจ่าย   โดยพิจารณาภาระงานในการจดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

            - ตั้งงบประมาณงบรายจ่ายอ่ืนในส่วนของโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  โดยท ารายละเอียดช้ีแจงประกอบตาม 

               แบบ ง.9 (สงัคม/วทิย)์ 

4.  แผนงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม และพฒันำศำสนำ ศิลปะและวฒันธรรม 

ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
- ตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะงบรายจ่ายอ่ืน  ในส่วนของโครงการดา้นสืบสานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยท ารายละเอียดช้ีแจงตามแบบ ง.9 (ท านุฯ) 

5.   แผนงำนส่งเสริมกำรวจัิยและพฒันำ 
ผลผลิต  :  ผลงานวจิยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
- ตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะงบเงินอุดหนุน  ในส่วนของโครงการวจิยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลย ี ทั้งน้ีตอ้งเป็นโครงการท่ีเสนอผา่น
สถาบนัวจิยัและพฒันาแลว้เท่านั้น  (หน่วยงำนไม่ต้องส่งข้อมูลมำยงักองนโยบำยและแผน กองนโยบำยและแผนใช้ข้อมูลจำก
สถำบันวจิยัและพฒันำ) 
ผลผลิต  :  ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

ค ำอธิบำยกำรตั้งงบรำยจ่ำย 
- ตั้งงบประมาณไดเ้ฉพาะงบเงินอุดหนุน  ในส่วนของโครงการวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้   ทั้งน้ีตอ้งเป็นโครงการท่ีเสนอผา่น
สถาบนัวจิยัและพฒันาแลว้เท่านั้น  (หน่วยงำนไม่ต้องส่งข้อมูลมำยงักองนโยบำยและแผน กองนโยบำยและแผนใช้ข้อมูลจำก
สถำบันวจิยัและพฒันำ) 
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ค าช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ปฏิทินการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 21 ต.ค. 57 

 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบแนวทางการจัดท า
แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

คณะรัฐมนตร ี

2 22-24 ต.ค. 57 ส านักงบประมาณเวียนแจ้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อส่งคู่มือการจัดท าและวิเคราะห์แผนความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับ
ส่วนราชการ) 

ส านักงบประมาณ 

3 22-24 ต.ค. 57 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรอืรัฐมนตรเีจ้าสังกัดให้
จุดเน้นเชิงนโยบายและล าดับความส าคญัเกี่ยวกับงบลงทุน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตร ี

4 27 ต.ค. -30 
พ.ย. 57 (35 
วัน) 

ส่วนราชการฯ จัดท าและวิเคราะหแ์ผนความต้องการและ
ความพร้อมของงบลงทุนฯ ตามจดุเน้นเชิงนโยบายพร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลในระบบ e – Budgeting 

ส่วนราชการฯ 

5 1-2 Tธ.ค. 57 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรอืรัฐมนตรเีจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแผนความต้องการงบ
ลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และส านัก
งบประมาณ 

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตร ี

6 3 ธ.ค. 57 – 8 
ม.ค. 58 (37 
วัน) 

ส านักงบประมาณพิจารณาและสรปุภาพรวมแผนความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ในแต่ละกระทรวงเสนอ
นายกรัฐมนตร ี
 

ส านักงบประมาณ 

7 13 ม.ค.57 
 

นายกรัฐมนตรีรับทราบกรอบวงเงนิแผนความต้องการงบ
ลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ก าหนดไว้
ในค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
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ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 
30 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2557 ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง 

จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า 
กองนโยบายและแผน 

13 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2557 จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานในสังกัด 
15 พ.ย. 2557 ส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ถึงกองนโยบายและแผน 
หน่วยงานในสังกัด 

19 พ.ย. 2557 พิจารณาร่างค าเสนอของงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) 

กรรมการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

25 ธ.ค. 2557 ส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง
กองนโยบายและแผน 

หน่วยงานในสังกัด 

26 ธ.ค. 2557  13 ม.ค. 2558 รวบรวมค าเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของหน่วยงาน เพือ่เสนอกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กองนโยบายและแผน 

14 ม.ค. 2558 พิจารณาร่างค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

กรรมการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

15 ม.ค. – 16 ก.พ. 2558 จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หลังจากผ่านกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

กองนโยบายและแผน 

17 ก.พ. 2558 ส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไป
ยังส านักงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

 
งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ ์
วิธีการ/กระบวนการ/รายละเอียดที่ต้องระบุ 

1. เรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็น ของครุภัณฑ์ท่ีเสนอขอแต่ละผลผลิตเป็นภาพรวมของทั้งหน่วยงาน ไม่แยก
ประเภท ภาควิชา แผนกวิชา ตามแบบฟอร์ม ง.3 

2. จัดท าค าของบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มค าเสนอขอ 
3. รายการที่เสนอขอจะต้องมี Spec พร้อมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที 
4. ให้ระบุรายละเอียดค าชี้แจงแต่ละรายการตามแบบฟอร์ม ง.4 
5. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีการใช้งานในการสอนนักศึกษาที่เปิดสอนไว้แล้วหรืออยู่ในเป้าหมายที่จะ

เปิดสอนปีต่อไป 
6. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการเรียนการสอนและมีความถ่ีในการใช้

งานต่อสัปดาห์ในระดับที่สูงเพียงพอ 
7. สนับสนุนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับมาตรฐานวิชาชีพ 
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8. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองให้ใช้สัดส่วนจ านวนห้อง : นักศึกษา 1:1,000 
9. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณจะต้องมีอาคารสถานที่รองรับที่สอดคล้องกับการจัดซื้อและติดตั้ง 
10. ชะลอครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงไม่คุ้มค่า หรือครุภัณฑ์ที่

สามารถใช้รวมกับหน่วยงานอ่ืนได้ 
11. ชะลอครุภัณฑ์ในสาขาวิชาที่ได้รับเงินกู้ธนาคารโลก และเงินกู้ออสเตรีย 
12. ครุภัณฑ์ที่ของบประมาณรายการที่มีมูลค่าต่ ากว่า 10,000 บาท ให้ไปขอในงบประมาณรายได้ 

 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในค าเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน 
 

แบบฟอร์ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. สรุปงบลงทุน ผลผลิตด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 แบบ ง.3 

แผนกงานแผนงานและงบประมาณ หน้า 9 

2. สรุปงบลงทุน ผลผลิต
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
แบบ ง.3 

แผนกงานแผนงานและงบประมาณ หน้า 10 

3. แบบเสนอรายการครุภัณฑ์  
แบบ ง.4 

หน่วยงาน หน้า 11 

4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
(Spec.) 

หน่วยงาน หน้า 13 

5. แบบฟอร์มแสดงความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

หน่วยงาน หน้า 14 
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สรุปงบลงทุน ผลผลติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงำน วทิยำลยัเทคโนโลยอีตุสำหกรรมและกำรจัด 

      
แบบ ง.3 

ล ำดับที ่ รำยกำร  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

งบประมำณ 
ประเภท
ครุภัณฑ์ 

รำยกำร
ครุภัณฑ์             

1.            ใส่เฉพำะ  

2.            หมำยเลข  

3.            ประเภทของ  

4.            ครุภัณฑ์  

5.            เช่น (1)  

6.             

7.             
8.             

รวมทั้งส้ิน           

       หมายเหตุ ประเภทครุภัณฑ์ 
     

 
        (1)  ครุภณัฑก์ารศึกษา 

     

 
        (2)  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

     

 
        (3)  ครุภณัฑห์อ้งสมุด 

     

 
        (4)  ครุภณัฑส์ านกังาน 

     

 
        (5)  ครุภณัฑป์ระกอบอาคารใหม่ 
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สรุปงบลงทุน ผลผลติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงำน วทิยำลยัเทคโนโลยอีตุสำหกรรมและกำรจัด 

      
แบบ ง.3 

ล ำดับที ่ รำยกำร  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

งบประมำณ 
ประเภท
ครุภัณฑ์ 

รำยกำร
ครุภัณฑ์             

1.            ใส่เฉพำะ  

2.            หมำยเลข  

3.            ประเภทของ  

4.            ครุภัณฑ์  

5.            เช่น (1)  

6.             
7.             
8.             

รวมทั้งส้ิน           

       หมายเหตุ ประเภทครุภัณฑ์ 
     

 
        (1)  ครุภณัฑก์ารศึกษา 

     

 
        (2)  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

     

 
        (3)  ครุภณัฑห์อ้งสมุด 

     

 
        (4)  ครุภณัฑส์ านกังาน 

     

 
        (5)  ครุภณัฑป์ระกอบอาคารใหม่ 
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แบบ ง.4 

แบบเสนอรำยกำรครุภัณฑ์ 

 งบประมำณแผ่นดิน   งบประมำณเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.    

หน่วยงำน     

 ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จ ำนวน           หน่วยนับ      รำคำต่อหน่วย          วงเงิน 

1. ช่ือรำยกำรครุภัณฑ์................................ ..............         ................       .....................        ................... 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 
  ครุภณัฑก์ารศึกษา       ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   ครุภณัฑห์้องสมุด   ครุภณัฑส์ านกังาน  

  ครุภณัฑป์ระกอบอาคารใหม่ ระบุช่ืออาคาร...............................สร้างเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ............ 

3. วตัถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 
  เพื่อทดแทนของเดิม (เป็นการจดัหาครุภณัฑเ์พื่อทดแทนครุภณัฑเ์ดิมท่ีเส่ือมสภาพ) 
  เพื่อเพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต (เป็นการจดัหาครุภณัฑเ์พ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน                    
       ทั้งการเพ่ิมข้ึนตามนโยบายรัฐบาล หรือเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย) 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต (เป็นการจดัหาครุภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/  
       มาตรฐานการด าเนินงาน) 

  ความจ าเป็นตอ้งมี เพื่อรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
       โปรดระบุ........................................................................ 

4. เหตุผลควำมจ ำเป็น และประโยชน์ของกำรใช้งำน 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มำตรฐำนข้ันต ่ำทีค่วรมี…………….มีอยู่แล้ว……………..ใช้กำรได้……….………ช ำรุด………………….. 
ใช้ส ำหรับวชิำ…………………………………………………………………………………………………… 
หลกัสูตร………………………………………..………. ระดับ…………………………………………….. 
จ ำนวนนักศึกษำ…………………………………………. ควำมถี่ในกำรใช้งำน……………………………… 
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5. คุณลกัษณะเฉพำะ Specification  (กรณีรายการครุภณัฑเ์ป็นชุดท่ีมีรายการยอ่ย ตอ้งระบุ จ านวนราคาต่อหน่วย     และ

รายละเอียดของรายการดว้ย) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
6. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ระบุจ ำนวนเงิน) 

 

    รำยกำร 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2558 2558 2558 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 2559 

ลงนำมสัญญำ             

เบิกจ่ำยเงิน             

 
7. ค ำช้ีแจงอืน่ๆ เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.) 

ชื่อครุภัณฑ์………………………………………..    จ านวน  ……………………………. 
หน่วยงาน .................................................. วงเงิน ............................... บาท 

 เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2559    เงินงบประมาณประจ าปี 2559 
 

ล าดับที่ รายละเอียด หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้ออกรายละเอียด 
1.  .................................................................. 

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

(..........................................) 
3.  ................................................................. 

(..........................................) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการครุภัณฑ์ 

1.1 หน่วยงาน :   (กระทรวง/กรม)     
1.2  ผลผลิต/โครงการ :             
1.3  หมวดรายจ่ายหลัก :             
1.4  นโยบายเร่งด่วน :             
1.5  นโยบายส าคัญ :             
1.6  มติ ครม. :              
1.7  บูรณาการยุทธศาสตร์ :            
1.8  ยุทธศาสตร์ AEC 8 ข้อ :            
1.9  แผนอื่นๆ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ      แผนกระทรวง   แผนหน่วยงาน   แผนจังหวัด 
    แผนแม่บทอื่น          
1.10  ด้าน (Sector)   เศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่งคง  คุณภาพชีวิต   สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ 

2.1 ประเภทครุภัณฑ์ :             
2.2  ชื่อครุภัณฑ์ :              
2.3  วงเงิน  บาท   2.4 จังหวัด    
2.5  ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย  ต่ ากวา่ 1 ลา้นบาท   สูงกว่าตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป 
2.6 พิกัด   จุดเดียว (Point)    จุดแบบผสม (MultiPoint) 
     เส้น/ระยะทาง (Line, Polyline)   พื้นที่ (Polygon) 
 

2.7  รายการเดิม (ผกูพัน) :             (ตามสัญญา/มาตรา 23)    2.5 เร่ิมต้น พ.ศ.    สิ้นสุด พ.ศ.    
2.8  ขั้นตอนการด าเนินงาน :            
2.9  สถานะการด าเนินงาน   1 – 25 %  26 – 50%  51 – 75%   76 - 100%         
2.10  สถานะการเบิกจ่าย  1 – 25 %  26 – 50%  51 – 75%   76 - 100%     
             

2.11  รายการใหม ่:        (ปีเดียว / ผกูพัน)          2.12 เร่ิมต้น พ.ศ.   สิ้นสุด พ.ศ.    
2.13 ขั้นตอนการด าเนินงาน :            
 

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ 

3.1 กรณี :  ( ทดแทนของเดิมฯ  เพิ่มปริมาณเป้าหมายฯ  เพิ่มประสิทธภิาพฯ  เพิ่มผลผลิตใหม่)   
3.2  อายุการใชง้าน : เร่ิมต้น พ.ศ.    สิ้นสุด พ.ศ.   
  

1.  ทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิต) 
   1) ความจ าเป็น :           

2) สภาพการใช้งาน :           
3) แนวทางการซ่อมแซม :           
4) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภัณฑ์  :  (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)   

- ก่อนด าเนินการ :           
- หลังด าเนินการ :           

5) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :      ได้ / ไม่ได้)   
6) สรุปทางเลือกการจัดการครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม :      
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2. เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต 
   1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น  1 – 25 %  26 – 50%  51 – 75%   76 - 100% 

2) ปริมาณกิจกรรม/งานที่เพิ่มขึ้น  1 – 25 %  26 – 50%  51 – 75%   76 - 100% 
3) ความจ าเป็น :           
4) ครุภัณฑ์เดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ :      
5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภัณฑ์  :  (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)  

- ก่อนด าเนินการ :           
- หลังด าเนินการ :           

6) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :      ได้ / ไม่ได้)   
7) สรุปทางเลือกการใช้ครุภัณฑ์เดิม เพื่อรองรับการเพิ่มเป้าหมายผลผลิต :      

 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต 
   1) ข้อมูลประสิทธภิาพ/คุณภาพ ครุภัณฑ์เดิม :  (มี/ไม่มี)  2) แผนการเพิ่มประสิทธภิาพ/คุณภาพ :  (มี/ไม่มี)  

3) ความจ าเป็น :           
4) ครุภัณฑ์เดิมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพภารกจิได้หรือไม่ :      
5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภัณฑ์  :  (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)   

- ก่อนด าเนินการ :           
- หลังด าเนินการ :           

6) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :      ได้ / ไม่ได้)   
7) สรุปทางเลือกการใช้ครุภัณฑ์เดิม เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธภิาพ/คุณภาพ :     

   

4. เพ่ิมผลผลิตใหม่ 
   

1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายใหม:่          
2) ปริมาณกิจกรรม/งานใหม ่:          
3) ความจ าเป็น :           
4) ครุภัณฑ์เดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ได้หรือไม่ :      
5) เปรียบเทียบสัดส่วนผู้ใช้ประโยชน์ต่อจ านวนครุภัณฑ์  :  (เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง)  

- ก่อนด าเนินการ :           
- หลังด าเนินการ :           

6) ใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :      ได้ / ไม่ได้)   
7) สรุปทางเลือกการใช้ครุภัณฑ์เดิม เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม ่:      
8)  
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ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม 
 
 
 
 

1) ส่วนราชการมีแผนการใชป้ระโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชดัเจน 
 มีความจ าเป็นในการใชง้านของผูใ้ช้/กลุ่มเป้าหมาย 
 ปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ................คน 
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 

2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเปน็ไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 มีความจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ 

3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกบัความต้องการ หรือสภาพปญัหาของกลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นครุภัณฑ์ที่รอบรับเป้าหมายการด าเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนปฏิบัติราชการ 
 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเปา้หมาย 

4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)    ใช้งานพอสมควร (70% - 90%) 
 ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ ากว่า 70%)    ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับที่ของบประมาณ 

5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบ
ประมารหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสรา้งภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็นหรือไม่ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารงุรักษาฯ สูงกว่าที่เคยได้รับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารงุรักษาฯ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารงุรักษาฯ ต่ ากว่าที่เคยได้รับ 

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนนิงาน 
 มีคุณลักษณะเฉพาะ มปีระมาณราคาหรือผลการสอบราคา 
 มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ 
 มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วขอ้งแล้ว 
 
 
 

1) ส่วนราชการมีแผนการใชป้ระโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชดัเจน 
 มีความจ าเป็นในการใชง้านของผูใ้ช้/กลุ่มเป้าหมาย 
 ปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ................คน 
 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 

2) ส่วนราชการลงทุนจัดครุภณัฑซ์ึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มีความจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ 

3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกบัความต้องการ หรือสภาพปญัหาของกลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นครุภัณฑ์ที่รอบรับเป้าหมายการด าเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนปฏิบัติราชการ 
 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเปา้หมาย 

4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดมิที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)    ใช้งานพอสมควร (70% - 90%) 
 ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ ากว่า 70%)    ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับที่ของบประมาณ 
 
 

4.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป 
   

4.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบ
ประมารหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสรา้งภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็นหรือไม่ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารงุรักษาฯ สูงกว่าที่เคยได้รับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารงุรักษาฯ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ 
 จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารงุรักษาฯ ต่ ากว่าที่เคยได้รับ 

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนนิงาน 
 มีรายละเอยีดแบบรูปรายการและประมาณราคา 
 มีสถานที่/พื้นที่พร้อมทีจ่ะด าเนินการ 
 มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วขอ้งแล้ว 
 กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์รัฐ 
 
 

 
 

1) ลักษณะการจ้างทีป่รึกษา :           
2) การพิจารณาคา่ใช้จา่ยตามหลักเกณฑแ์นวทาง และขอบเขต 
 การพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ของส านักมาตรฐาน ส านักงบประมาณ 
 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของกระทรวงการคลัง 
 หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ยของทางราชการ 
 
 

ส่วนที่ 5 หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีผลกระทบต่อ 
 ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 
 การด าเนินนโยบายรัฐบาล 
 

ผลการตัดสินใจ (ส าหรับส านักงบประมาณ) 
1. ค าของบประมาณ 

- จ านวน 1 รายการ ปริมาณ ....................... (หน่วยนับ)             เป็นเงิน ................................. บาท (รวมทั้งสิ้น) 
2. อนุมัติ 

- จ านวน 1 รายการ ปริมาณ ....................... (หน่วยนับ)              เป็นเงิน ................................. บาท (รวมทั้งส้ิน) 
- รวมเป็นเงิน 

- งบประมาณ........................... บาท 
- เงินนอกงบประมาณ................บาท 

- แผนการใช้จ่ายเงิน 
ประเภทเงิน ปี ...... ปี ...... ปี ...... ปี ...... ปี ...... 

งบประมาณ      
เงินนอกงบประมาณ      

รวม      
 

3. ไม่อนุมัติ 
เหตุผล............................................................................................................................................................................. 

4. รอยืนยันข้อมูลเพิ่มเตมิ/ขอให้หน่วยงานปรับรายละเอียด 
เหตุผล............................................................................................................................................................................. 

 
 
  ผู้รายงาน :     ผู้พิจารณา :     
  ต าแหน่ง :      ต าแหน่ง :      

4.3 ค้าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ 
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  วัน/เดือน/ปี :     วัน/เดือน/ปี :     
  โทรศัพท์ :      โทรศัพท์ :      

 
 

การเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน คาครุภณัฑ 
ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ หลักเกณฑการวิเคราะหงบประมาณครุภัณฑ และเอกสาร 

ประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ มีดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณครุภัณฑ 

1.1 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ (แบบ ง.4) 
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑ 
1.3 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุน 
1.4 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
1.5 มติ ครม. นโยบายรัฐบาลและหนังสือที่เก่ียวของ 

2. หลักเกณฑการวิเคราะหงบประมาณครุภัณฑ 
2.1 พิจารณารายการครุภัณฑใหเปนไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับนโยบายของ 

รัฐบาล เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 
2.2 พิจารณารายการครุภัณฑและรายละเอียดประกอบ ใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑของส านัก 

งบประมาณ คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของครุภัณฑนั้น ๆ แนบมาดวย ซึ่งจะใชประกอบการ 
พิจารณารายการครุภัณฑตอไป 

2.3 พิจารณาเหตุผลและความจ าเปนเรงดวนของหนวยงาน ใหมีความเหมาะสม/สอดคลองกับแผน 
ของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล 

2.4 พิจารณาครุภัณฑที่มีอยูเดิมวามีจ านวนเทาใด สภาพและอายุการใชงานที่เหลืออยู วามีความ 
เหมาะสมมากนอยเพียงใดท่ีจะขอทดแทนและตั้งเพ่ิม 

2.5 พิจารณาความสามารถในการจัดหาครุภัณฑ การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจาง รวมถึงการเบิกจาย 
งบประมาณจากปที่ผานมา เชน การจัดซื้อ/จัดจางเปนไปตามสัญญาหรือไม หรือการด าเนินการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนหรือไม หากไมเปนไปตามสัญญาและแผนที่วางไว ก็ควรปรับ
วงเงินที่จะตั้ง งบประมาณ เพ่ือใหสามารถบริหารงบประมาณไดตามมาตรการของรัฐบาลและเปนไป
ตามแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

2.6 ตรวจสอบความถูกตองของแบบค าขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ การจ าแนกประเภทครุภัณฑ 
พรอมการพิสูจนอักษร
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แผนผังการจัดท างบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
 

1.หน่วยงานจัดท าค าของบประมาณหมวดครุภณัฑ ์

 
 

  
2. แผนกงานแผนงานและงบประมาณรวบรวมวิเคราะห์ 
กลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณครภุัณฑ์จากหน่วยงานโดย

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ ซึ่งพิจารณาดังนี ้

พิจารณารายการ
และรายละเอียด

ประกอบ 

พิจารณา
ความสามารถใน

การจัดหาครุภณัฑ ์

พิจารณา
งบประมาณเฉพาะ

ส่วนท่ีจ าเป็น 

พิจารณาครุภณัฑ์
เดิมว่ามจี านวน
เท่าใดอายุการใช้
งานสภาพการใช้

งาน 

พิจารณา
งบประมาณ
สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 

พิจารณาอาคารที่
ก่อสร้างเสร็จแล้ว
ยังไม่มีครุภณัฑ์

ประกอบ 

พิจารณาเหตผุล
ความเหมาะสม
และความจ าเป็น

เร่งด่วนของ
หน่วยงาน 

เอกสารครบ 
เอกสารไม่ครบ 

Yes No 
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การเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน สิ่งกอสราง 

  
1. เอกสารประกอบการวิเคราะหคาสิ่งกอสราง 

1.1 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณ 
1.2 แบบแปลนและรายการกอสรางที่ขอตั้งงบประมาณ 
1.3 พื้นที่ใชสอยอาคารนั้น ๆ ประกอบแบบแปลน 
1.4 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสราง 
1.5 เอกสารการจ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
1.6 มติ คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาลและหนังสือที่เกี่ยวของ 

2. หลักการวิเคราะหรายจายประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
2.1 พิจารณาสิ่งกอสรางใหเปนไปตาม แผนของมหาวิทยาลัย ควบคูไปกับนโยบายของรัฐบาลและ 

สนองความตองการของมหาวิทยาลัยและชุมชนมากนอยเพียงใด 
2.2 พิจารณา / ขนาด / ลักษณะ รายละเอียดวัสดุที่ใชในการกอสราง ใหไปตามแบบมาตรฐานของ 

ส านักงบประมาณ ถาเปนสิ่งกอสรางนอกมาตรฐาน ใหจัดสงลักษณะแบบ/ขนาด และวัสดุที่ใชในการ 
กอสรางใหเหมาะสมกับการใชงานหรือความตองการโดยเปนไปอยางประหยัดใหส านักงบประมาณ 

2.3 พิจารณาวาเปนสิ่งกอสรางที่สามารถด าเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน 1 ปหรือจ าเปนตอง 
ผูกพันงบประมาณในปตอไป ทั้งนี้ตองพิจารณาวามีสถานที่ที่จะกอสรางอยูในสภาพที่พรอมจะ
ด าเนินการหรือไม เพ่ือตั้งงบประมาณรองรับในสวนที่จะปรับปรุงกอนการกอสราง (รายการสิ่ง 
กอสราง 1 ป ไมควรจะมีราคาตอหนวยเกิน 40 ลาน ทั้งนี้โดยอนุโลม) 

2.4 พิจารณารายการประกอบในสิ่งกอสราง เชน ครุภัณฑที่ตองประกอบ ตัวอาคารมาพรอม ๆ กับ 
การกอสรางและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต เชน คาสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

2.5 การกอสรางอาคารที่มีจ านวนมากกวา 5 ชั้น ใหพิจารณาสภาพพ้ืนที่ที่ใช กอสรางและความ 
จ าเปนที่ตองใชอาคารจ านวนชั้นมาก ๆ มีมากนอยเพียงใด ในกรณีการกอสรางอาคารที่ท าการ ให
พิจารณาวาอาคารนั้น ๆ มีลักษณะเปนอยางไร มีพ้ืนที่เทาใด เหมาะสมกับจ านวนเจาหนาที่ ที่จะใช
อาคารนั้นหรือไม 

2.6 แผนการด าเนินการกอสราง เชน การออกแบบรูปรายการ การขออนุมัติแบบรูปรายการ / การ 
ประกวดราคา / การขออนุมัติผูกพัน ครม. (กรณีผูกพัน) การท าสัญญา / ระยะเวลาการกอสราง / 
จ านวนงวดงาน ตองใหสอดคลองกับมาตรการบริหารงบประมาณและความเปนไปไดในการเบิกจาย 

2.7 พิจารณาราคาตอหนวย (ตร.ม) ที่ใชในการกอสรางโดยเทียบราคาจากบญัชีราคามาตรฐาน 
สิ่งกอสราง ตามประเภทของอาคารที่ก าหนดไว หากเกินราคามาตรฐาน มีเหตุผล และความจ าเปน 
พิเศษอยางไร . 

2.8 รายการสิ่งกอสรางที่ด าเนินการตอจากปที่ผาน ใหพิจารณาความสามารถในการกอสราง เชน 
การสงมอบงานเปนไปตามสัญญาหรือไม หากไมเปนไปตามสัญญา ควรปรับวงเงินที่จะตั้ง
งบประมาณ เพื่อให้บริหารงบประมาณไดตามมาตรการของรัฐบาลแผนปฏิบัติการงบประมาณ     
ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 

***************** 



ภาคผนวก  ก 
คู่มือการจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ฉบับส่วนราชการ) ส านักงบประมาณ ตุลาคม 2556 
 
ปฏิทินการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กระบวนการ ขั้นตอน วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนกิจกรรม 
 ขั้นตอน

ที่ 1 
15 ต.ค.56 -ก าหนดแนวทางการทบทวนและจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 

-ส านักงบประมาณก าหนดแนวทางการทบทวนและจัดท าแผนความ
ต้องการงบลงทุน 
-คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดท าแผนความ
ต้องการงบลงทุน 

 ขั้นตอน
ที่ 2 

16 ต.ค. 56 – 
13 พ.ย. 56 

-จัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
-รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้จุดเน้นเชิง
นโยบายและล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ประเทศ 
-ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอื่น จัดท าและวิเคราะห์แผน
ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 ขั้นตอน
ที่ 3 

14 พ.ย. 56 – 
19 ธ.ค. 56 
14–15 พ.ย. 56 
 
 
18 พ.ย. 56 – 
17 ธ.ค. 56 
 
18–19 ธ.ค. 56 
 
 
 

-สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
-รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความ
เห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ส่งให้ส านักงบประมาณ 
-ส านักงบประมาณสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละกระทรวงน าเสนอนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ 
-นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบรับทราบกรอบ
วงเงินแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค./สงป./
สศช./ธปท.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแนวทางการทบทวนและจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 
วัตถุประสงค์ :  เห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2558  เพ่ือให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน น าไปใช้ในการจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนให้ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ 

ห้วงเวลา :  15 ตุลาคม 2567 
การด าเนินงาน :  
 คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 พร้อมหลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน และปฏิทินงบลงทุน 

 ส านักงบประมาณ 
        จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน  

(ผนวก ก.) และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 
       เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2558 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือจัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธ์ศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนงานด้านต่าง ๆ ที่ส่วนราชการรับผิดชอบ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานและ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนความต้องการ
งบลงทุน 

ห้วงเวลา :  16 ตุลาคม 2556 – 13 พฤศจิกายน 2556 
การด าเนินงาน :  
 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

ให้จุดเน้นเชิงนโยบายและล าดับความส าคัญตามนโยบาย (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศ 
ภายหลังจากท่ีส่วนราชการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จรอง
นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการงบ
ลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้ส านักงบประมาณ 

 ส่วนราชการ 
       รับจุดเน้นเชิงนโยบายและล าดับความส าคัญนโยบายรัฐบาล (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศจาก 

รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
       ตรวจสอบนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม 

จังหวัด และแผนงานที่ส่วนราชการรับผิดชอบ 
 
 



 
      ติดตามความก้าวหน้าของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
  สัดส่วนและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 รายการและวงเงินที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 รายการและเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีก่อนหน้า 

       ตรวจสอบงบลงทุนทั้งหมดที่มีภาระผูกพันไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       สรุปผลการทบทวนงบลงทุนของส่วนราชการ 

 1.  วงเงินงบประมาณท่ีปรับลดได้ (วงเงิน Review) 
 1.1  รายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 1.2 เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีก่อนหน้า ที่กันเงินมาเบิกจ่ายใน 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 2.  วงเงินงบประมาณท่ีปรับลดได้ (วงเงิน Redeploy) 
 2.1  รายการที่ไม่สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) และยุทธศาสตร์ประเทศ 
 2.2 รายการที่ไม่มีแผนรองรับหรือไม่ใช่ภารกิจหลักของส่วนราชการ 

 3.  วงเงินที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 3.1  วงเงินที่มีภาระผูกพันไปยังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 3.2 วงเงินงบลงทุนที่ไม่สามารถปรับลดได้ อันเนื่องมากจากภารกิจตามกฎหมายหรือ

อ่ืนๆ และจะต้องด าเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       จัดท าและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (Replace) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และจุดเน้นของ
รัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน (ผนวก ก.) โดยมีแนวทางการพิจารณา 
ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์ความต้องการงบลงทุน 

 สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายและล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ    
     และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 มีมติ ค.ร.ม. รองรับ หรือมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการ 
 มีแผนของส่วนราชการรองรับ โดยต้องภารกิจหลักของส่วนราชการ 
 เป็นงาน/โครงการต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และมีภาระผูกพันไปยัง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 เป็นงาน/โครงการ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานตามพระราชก าหนดให้อ านาจ 
     กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555  
     (พรก.350,000 ล้านบาท) หรือร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง 
     พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....(พ.ร.บ. 2ล้านล้านบาท) 
 ตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยัน 
     สภาพปัญหาอย่างชัดเจน 

2.  วิเคราะห์ความพร้อมของงบลงทุน 
 สิ่งก่อสร้าง : มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมจะด าเนินการ  
     รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว 



 
 ครุภัณฑ์ : มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา และมีสถานที่/พื้นท่ีพร้อมรองรับ 
     ครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว 

3.  วิเคราะห์รายละเอียดงบลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
 การพิจารณาสิ่งก่อสร้าง ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ข.) 
 การพิจารณาครุภัณฑ์ ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ค.) 

 สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Replace) โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
 1. งาน/โครงการที่เพ่ิมข้ึนใหม่ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และความต้องการงบ 
         ลงทุน 
 2. งาน/โครงการเดิมตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศท่ีด าเนินการต่อเนื่องจาก 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และความต้องการงบลงทุน 
 3. งาน/โครงการตามแผนของส่วนราชการ นอกเหนือจากนโยบายรัฐบาล (16+9)  
        ยุทธศาสตร์ประเทศ และความต้องการงบลงทุน  
 4. งาน/โครงการอื่น ๆ และความต้องการงบลงทุน  
 5. สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมของส่วนราชการ  

หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบน าเรียนรองนายกรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในการจัดท าและ  
     วิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ  
เสนอแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่ 
    รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ 
    รับผิดชอบ 
 ส านักงบประมาณ  

สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดทา 
        และวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วน 
        ราชการ  
ร่วมกับส่วนราชการจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนปีงบประมาณ    
         พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการพิจารณางบลงทุน (ผนวก ข. และ ผนวก ค.)  

ขั้นตอนที่ 3  สรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือสรุปแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งในมิติภาพรวมของประเทศ และ 

มิติกระทรวง ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค./สงป./สศช./ธปท.) เพ่ือ
ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  

ห้วงเวลา :  14 พฤศจิกายน 2556 – 19 ธันวาคม 2556  
การด าเนินงาน :  

 นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  
รับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้ประกอบการ    
         พิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค./สงป./สศช./ธปท.)  

 
 



 
 ส านักงบประมาณ  

สานักงบประมาณรวบรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
         ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว  
สรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของทุกส่วนราชการ ใน 
         ภาพรวมของประเทศ  
วิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนของส่วนราชการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
ส านักงบประมาณสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต ่
         ละกระทรวงเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  
 

ผนวก ก. หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน 
เกณฑ์ทั่วไป  

1) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ  
2) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ โดยมีความสอดคล้องกับแผนการบริหาร 
   ราชการแผ่นดินและระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ และ/หรือแผนอื่น ๆ ของส่วน 
   ราชการ รวมทั้งมีแผนการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  
3) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องไม่สร้างภาระรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น  
4) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระผูกพันรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ก าหนดวงเงินให้ 
   มีความเหมาะสมโดยค านึงถึงกรอบวงเงินในภาพรวมของหน่วยงาน และให้ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ 
   การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552    
   แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว31 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  
   2552โดยก าหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และข้อ 1.6  
 

เกณฑ์เฉพาะ  
ก. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้พิจารณาตามความจ าเป็น ส าหรับรายการที่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืน  
   ที่ดินแล้ว หรือมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ  
2) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เพ่ือทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของ 
   สิ่งก่อสร้างเดิม ความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างใหม่แทนการปรับปรุงของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ 
   ผู้ใช้ประโยชน์ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น  
3) การก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน หรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมเพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ต้องมีแผนการขยายหรือ 
   เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน  
4) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคย 
   ด าเนินการมาก่อน ต้องมีนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชัดเจน  
5) สิ่งก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบสถานะ  
   ในปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการด าเนินงานกับงวดงานตามสัญญา หรือแผนการ ใช้จ่ายตาม 
   สถานการณ์จริง  



 
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ต้องแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
    ยุทธศาสตร์ประเทศและมีความจ าเป็นและเร่งด่วน 
7) ส่วนราชการมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มี 
   สถานที่/พ้ืนที่พร้อมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือ 
   ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  
8) การก่อสร้างอาคารที่ท าการใหม่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเสนอ 
   คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตรวจแบบประเมินแล้ว  
 

ข. ครุภัณฑ์  
1) การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม  
   ความจ าเป็นที่ต้องจัดหาใหม่แทนการซ่อมแซมของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ 
   ภายหลังจากการจัดหาเสร็จสิ้น  
2) การปรับปรุง/พัฒนา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของ การ 
   ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณงานที่ เพ่ิมมากขึ้น  
   ต้องมีแผนการขยายหรือเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน 7 
3) การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลติใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคยด าเนินการมา  
    ก่อน ต้องมีนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศหรือมติ ค.ร.ม. รองรับชัดเจน  
4) ครุภัณฑ์ที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบสถานะใน 

ปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการด าเนินงานกับงวดงานตามสัญญาหรือแผนการใช้จ่ายตาม 
สถานการณ์จริง  

5) กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก 
   คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน  
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้องแสดงให้เห็นความจ าเป็นที่ต้องมี ที่ 

ปรึกษา เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าครุภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ประเทศและมีความจ าเป็นเร่งด่วน  

7) ส่วนราชการมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือ ผล 
การสอบราคา และมีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการ
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 

ผนวก ข. แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)  
1. ตรวจสอบและจ าแนกประเภท/วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง  
1) จ าแนกประเภทสิ่งก่อสร้าง  

1.1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว  
1.2) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่  
1.3) สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา)  
1.4) ภาระผูกพัน (ม. 23)  
 



 
2) ระบุวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง  

2.1) เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือทดแทน  
      สิ่งก่อสร้างเดิมท่ีเสื่อมสภาพ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
      ได้ตามปกติ  
2.2) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  
     ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ประเทศ หรือเพ่ิมข้ึนตามความต้องการหรือ  
     สภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  
2.3) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ/  
      ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/  
      ข้อก าหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ  
2.4) เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับการด าเนินงานใหม่ (ผลผลติใหม่/ภารกิจใหม่)  
      ที่ไม่ได้ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ประเทศ  
 

2. วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)  
1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน  

มีความจ าเป็นในการใช้งานสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย  
ระบุปริมาณผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง  
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย  

2) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎมายที่เก่ียวข้อง  
มีความจ าเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง เพ่ือรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม  
         กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
สิ่งก่อสร้างมีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ  

3) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และสอดคล้องตาม  
    ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นสิ่งก่อสร้างที่รองรับเป้าหมายการด าเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบาย  
        รัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ  
        ส่วนราชการ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) อย่างชัดเจน  
เป็นสิ่งก่อสร้างเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  

4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ส่วนราชการใช้งานสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด เต็มทุกพ้ืนที่ (90%-100% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ/ไม่เต็มพ้ืนที่ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งหมด  

                   (70%-90% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการน้อยหรือบางแห่งไม่ได้ใช้งาน (ต่ ากว่า 70%  
         ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการไม่มีสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 
 



 
5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการ  
   สนับสนุนงบประมาณ ตลอดอายุการใช้งานหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพ่ิมขึ้นไม่จ าเป็นหรือไม่  

จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง สูงกว่าที่เคยได้รับ  
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เท่ากับ/ใกล้เคียงกับท่ีเคยได้รับ  
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ต่ ากว่าที่เคยได้รับ  

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนินงาน  
มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา  
มีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมที่จะด าเนินการ  
มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  
 

3. วิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง  
1) กรณีที ่1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)  

ระบุความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างเพ่ือทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม  
สภาพการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม (ตรวจสอบจ านวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)  

ใช้งานได้สมบูรณ์  
ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ า/เสียหาย)  
ไม่สามารถใช้งานได้  
อ่ืน ๆ  

แนวทางการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เพ่ือทดแทนของเดิม  
สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างใหม่  
ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า  
ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่  
อ่ืน ๆ 

สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสัดส่วนจ านวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย  
         (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทน)  
สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพ่ือทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม  

สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้โดยไม่ต้องปรับปรุง  
สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม  
ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องก่อสร้างใหม่ทดแทน  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ  

2) กรณีที ่2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต  
มีแผนแสดงการขยาย/เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ  

ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น และแผนการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในอนาคต  
ระบุเป้าหมายของปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น และแนวโน้มงานที่เพ่ิมข้ึน  

การขยาย/เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ   



แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ  
ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  

สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานท่ีจะเพ่ิมข้ึนได้หรือไม่  
สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่  
สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือ  
         ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว  
ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานที่จะเพ่ิมขึ้นได้ ต้องก่อสร้างใหม่  
         เพ่ิมเติม  
อ่ืน ๆ  

สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจ านวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย  
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม)  

สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอ่ืน ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่  
สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม  

สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้อง  
ก่อสร้างใหม่  

ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ 
 

กรณีที ่3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต  
มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเดิม หรือสภาพการด าเนินงานเดิม  
แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  

ระบุความต้องการคุณภาพของสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิง 
มาตรฐาน/ข้อก าหนด)  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ 

แผนปฏิบัติ ราชการ ส่วนราชการ  
ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  

สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
ของส่วนราชการได้หรือไม่  
สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่  
สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  

ที่มีอยู่แล้ว  
ไม่สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
อ่ืน ๆ  

สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจ านวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย  
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม)  

สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอ่ืน ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่  



 
สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงาน  

ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  
สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่  
ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ  
 

4) กรณีที ่4 เพิ่มผลผลิตใหม่  
ใช้สิ่งก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ  
มีแผนรองรับการเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม)่ ของส่วนราชการ  

ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่)  
ในอนาคต  

ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต  
การเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ  

นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ 
แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ 

ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  
สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม)่ ได้หรือไม่  

สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได ้โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่  
สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่  
ไม่สามารถรองรับได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
อ่ืน ๆ  

สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจ านวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย  
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม)  

สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอ่ืน ๆ /สิง่ก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่  
สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่)  

สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่  
ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ 
 

ผนวก ค. แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภัณฑ์)  
1. ตรวจสอบและจ าแนกประเภท/วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์  

1) จ าแนกประเภทครุภัณฑ์  
1.1) ครุภัณฑ์ทั่วไป  
1.2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.3) ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  



1.4) ภาระผูกพัน (ม. 23)  
2) ระบุวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์  

2.1) เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) : เป็นการลงทุนเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม ที่ 
เสื่อมสภาพ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ตามปกติ  

2.2) เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  
ทั้งการเพ่ิมข้ึนตามนโยบายรัฐบาล หรือเพ่ิมขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของ  
กลุ่มเป้าหมาย  

2.3) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ/  
ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/  
ข้อก าหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ  

2.4) เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการด าเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่)  
ที่ไม่ได้ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ  
 

2. วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมงบลงทุน (ครภุัณฑ์)  
2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป  

1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน  
มีความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย  
ระบุปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์  
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย  

2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
มีความจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ครุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ  

3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ และ  
   สอดคล้องตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการด าเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตาม  
นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9) 
อย่างชัดเจน  

เป็นครุภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  
4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด เต็มทุกพื้นที่ (90%-100% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์พอสมควร (70%-90% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์ไม่เต็มที่ (ต่ ากว่า 70% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการไม่มีครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณ  
 
 



 
5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบ ารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของ  
ครุภัณฑ์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพ่ิมขึ้นไม่จ าเป็น  
หรือไม่  

จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ สูงกว่าที่เคยได้รับ  
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับท่ีเคยได้รับ  
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ต่ ากว่าที่เคยได้รับ  

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนินงาน  
มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา  
มีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์  
มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  

2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน  

มีความจ าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย  
ระบุปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย  

2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือท าให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

มีความจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ  
3) ส่วนราชการลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ  
และสอดคล้องตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่รองรับเป้าหมายการดาเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้อง 
ตามนโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ 

เป็นครุภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  
4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเต็มศักยภาพ (90%-100% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พอสมควร (70%-90% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เต็มที่ (ต่ ากว่า 70% ของศักยภาพ)  
ส่วนราชการไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลักษณะเดียวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขอรับการ  

สนับสนุนงบประมาณ  
5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบ ารุงรักษา ตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพ่ิมข้ึนไม่จ าป็นหรือ
ไม่  

จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สูงกว่าที่เคยได้รับ  
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับท่ีเคย 



         ได้รับ  
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต่ ากว่าที่เคยได้รับ  

6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการด าเนินงาน  
มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลสอบราคา  
มีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
มีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  
กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับ  

อนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  
 

3. วิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์  
1) กรณีที ่1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)  

ระบุความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม  
สภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิม (จานวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)  

ใช้งานได้สมบูรณ์  
ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ า/เสียหาย)  
ไม่สามารถใช้งานได้  
อ่ืน ๆ  

แนวทางการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน  
สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่  
ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า  
ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย  
อ่ืน ๆ 

สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์มีความเหมาะสม  
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน)  

สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่  
สรุปทางเลือกการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม  

สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยไม่ต้องจัดหาทดแทน  
สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม  
ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ  

2) กรณีที ่2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต  
มีแผนแสดงการขยาย/เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ  

ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น และแผนการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในอนาคต  
ระบุเป้าหมายของปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น และแนวโน้มงานที่เพ่ิมข้ึน  

การขยาย/เพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ 

แผนปฏิบัติ ราชการ ส่วนราชการ  



ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  
ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้หรือไม่  

สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่  
สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้ แต่ต้องปรับปรุง  

ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว  
ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพ่ิมข้ึนได้ ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม  
อ่ืน ๆ  

สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์  
เพ่ิมเติม)  

สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่  
สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน  

ส่วนเพิ่ม  
สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้าง   
         ใหม่  
ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ 

3) กรณีที ่3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต  
มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑ์เดิม หรือสภาพการด าเนินงานเดิม  
แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  

ระบุความต้องการคุณภาพของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิง   
         มาตรฐาน/ข้อก าหนด)  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ 
         แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ  
ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  

ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
ของส่วนราชการได้หรือไม่  
สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่  
สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม  
ไม่สามารถรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม  
อ่ืน ๆ  

สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์  
         เพ่ิมเติม)  
สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่  
สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพ  

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  
สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่  



ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ  

4) กรณีที ่4 เพิ่มผลผลิตใหม่  
ใช้ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ  
มีแผนรองรับการเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม)่ ของส่วนราชการ  

ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่)  
         ในอนาคต  
ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต  

การเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ  
นโยบายรัฐบาล (16+9) ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ  
         แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ  
ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม)่ ได้หรือไม่  
สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได ้โดยไม่ต้องจัดหาใหม่  
สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่  
ไม่สามารถรองรับได้ ต้องจัดหาใหม่เพ่ิมเติม  
อ่ืน ๆ  

สัดส่วนจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อจานวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์  
         เพ่ิมเติม)  
สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนได้หรือไม่  
สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน  
  ส่วนเพิ่ม  

สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องก่อสร้าง 
ใหม่  

ต้องก่อสร้างใหม่เพ่ิมเติม  
ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง  
ทางเลือกอ่ืน ๆ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


