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หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
สําหรับใชในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 เปนตนไป
แบบรายงานประกอบดวย
1. แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. .... เปนแบบรายงานที่แสดงความเชื่อมโยงแผน/ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณของส ว นราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ กั บ
ผลผลิต/โครงการเปาหมายการใหบริการหนวยงาน เปาหมายการใหบริการ
ของกระทรวง แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และประเด็น
ยุทธศาสตร ตามลําดับ โดยใหบันทึกขอมูลเปนรายเดือนและจัดทํารายงาน
เปนรายไตรมาส เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาได
2. แบบ สงป. 302
แบบจัดทํา แผน/รายงานผลการใชจ ายงบประมาณตามผลผลิ ต /โครงการ
จําแนกตามงบรายจาย เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงาน
รายละเอียดของงบประมาณจําแนกตามแผนงบประมาณ งบรายจาย และ
รายการ โดยใหบันทึกขอมูลเปนรายเดือนและจัดทํารายงานเปนรายไตรมาส
3. แบบ สงป. 302/1 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบลงทุน เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงาน
สถานภาพการจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่ลงนามสัญญา และการใชจายงบประมาณ
สําหรับรายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน
4. แบบ สงป. 302/2 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบเงินอุดหนุน เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายงานสถานภาพการจัด ซื้อจัด จาง วงเงิน ที่ลงนามสัญญา และการใชจา ย
งบประมาณ สําหรับรายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณ
ในงบเงินอุดหนุน
5. แบบ สงป. 302/3 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบรายจายอื่น เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายงานสถานภาพของการจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่ลงนามสัญญา และการใชจาย
งบประมาณ สําหรับรายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณ
ในงบรายจายอื่น
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
(แบบ สงป. 301)

1. หลักการ
เพื่ อ ให มี ก ารบริ ห ารและการติ ด ตามการใช จ า ยงบประมาณของส ว นราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ซึ่ง
สอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ที่ใหความสําคัญกับผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร (Strategic Performance) ในระดับตาง ๆและเพื่อใชประโยชนจากการรายงานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน รวมทั้งใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในปตอไปดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหบรรลุผล
สําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ได
วางแผนไว และเปนการรายงาน ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับการ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
2.2 ใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ
มากขึ้น และมีความโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร
2.3 ใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ใหหนวยงานของ
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค
2.4 ใชสําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตลอดปงบประมาณ เพื่อ
รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคใหบรรลุเปาหมายในระดับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเพื่อประโยชน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายในปตอไป
2.5 เพื่อใชเปนเครื่องมือใหหนวยงานในระดับจังหวัดใชในการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณตอสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจตนสังกัดในสวนกลาง
3. การรายงาน
3.1 แบบรายงานจําแนกตามโครงสรางผลผลิต/โครงการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) เพื่อใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจใชแบบรายงานดังกลาว
รายงานไปยังสํานักงบประมาณ
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3.2 แบบรายงานนี้ใชสําหรับการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
รวมทั้งเงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา และเงินนอกงบประมาณดวย
3.3 จัดทํารายงานทุกผลผลิต/โครงการ โดยใชแบบรายงาน สงป. 301 ซึ่งแสดงความเชื่อมโยง
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรม โดยเชื่อมโยง
งบประมาณเปนชั้นๆ ตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง)
3.4 การจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ผานการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 3 แลว ใหบันทึกแผนตามแบบรายงานลงใน
ระบบสารสนเทศการงบประมาณ (BIS ; Budget Information System) ของสํานักงบประมาณจําแนกเปน
รายเดือน ใหเสร็จสิ้นกอนเริ่มปงบประมาณ ไมนอยกวา 15 วัน (15 กันยายน) เพื่อใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนการจัดสรรงบประมาณทางระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตอไป
3.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ใหบันทึกการรายงานผลทางระบบ
GFMIS เปนรายเดือนทุกเดือน แลวใหทําการประมวลผลรายงานเปนรายไตรมาส โดยจัดสงสํานักงบประมาณ
ภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
3.6 การจัดทําแผนและการรายงานผล ที่บันทึกเขาระบบ GFMIS และไดประมวลผลแลว ขอให
จัดสงรายงานทั้งแผนและผลของแตละไตรมาส เปนเอกสาร จัดสงใหสํานักงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย
4. การจัดทําแบบรายงาน
4.1 แบบรายงาน สงป. 301
4.1.1 กระทรวง หมายถึง ชื่อกระทรวงที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัด ใหระบุรหัส
กระทรวงที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป
4.1.2 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐที่มีฐานะเทียบเทากรม ใหระบุรหัสหนวยงานที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7
4.1.3 กรณีเปนการรายงานการจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ใหใส
เครื่องหมาย  ในชอง จัดทําแผน (กรณีพิมพขอมูลเปนกระดาษ)
กรณีเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ใหใสเครื่องหมาย 
ในชอง รายงานผล (กรณีพิมพขอมูลเปนกระดาษ) โดยใหระบุวาเปนการรายงานในไตรมาสใด
ของปงบประมาณที่รายงานดวย
4.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ยุทธศาสตรระดับชาติที่เปนยุทธศาสตรของ
รัฐบาลที่ไดกําหนดไว ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) ใหระบุ
เฉพาะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เป าหมายการให บริ การกระทรวง โดยไม ต องแสดงรายละเอี ยดของแผน/ผล
งบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลงบประมาณให)
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4.1.5 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) โดยไมตองแสดง
รายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให)
4.1.6 เปาประสงคเชิ งยุทธศาสตร หมายถึง เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง)
โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให)
4.1.7 เปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง เปาหมายการใหบริการกระทรวง
ของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง)
โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผล จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให)
- ตัวชี้วัด ใหแสดงเปาหมายการใหบริการกระทรวงที่เกิดขึ้นหรือที่ตองการ
สงมอบในเชิงปริมาณตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง)
4.1.8 เปาหมายการใหบริการหนวยงาน หมายถึง เปาหมายการใหบริการหนวยงานที่
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง)โดยระบุเฉพาะกลยุทธที่อยู
ภายใตเปาหมายการใหบริการของกระทรวง ขอนั้น ๆ และเรียงตามลําดับของแตละกลยุทธ โดยไมตอง
แสดงรายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให)
- ตัวชี้วัด ใหแสดงเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ที่เกิดขึ้นหรือที่ตองการ
สงมอบในเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3
4.1.9 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป
ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) ซึ่งอยูภายใตเปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมายการใหบริการ
ของกระทรวงขางตน ตามลําดับ ภายใตแตละเปาหมายการใหบริการหนวยงานและเปาหมายการ
ใหบริการกระทรวงนั้นๆ โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส
(ระบบจะประมวลผลให)
4.1.10 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่จะดําเนินการในรอบ
ปงบประมาณ
1) ตัวชี้วัด ใหแสดงตัวบงชี้สภาพความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นใน 4 มิติ ดังนี้
- เชิงปริมาณ ใหแสดงเปาหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นหรือที่
ตองการ สงมอบในเชิงปริมาณตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลม
คาดแดง) ทุกเดือน
- เชิงคุณภาพ ใหแสดงตัวบงชี้สภาพความสําเร็จหรือการบรรลุ
เปา หมายในระดั บ ผลผลิ ต ที่ เกิ ด ขึ้น ในเชิงคุ ณ ภาพตามที่กํา หนดไวใ นเอกสารงบประมาณรายจ า ย
ประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) ในภาพรวมทั้งป
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- เชิงเวลา ใหแสดงตัวบงชี้สภาพความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมาย
ในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในเชิงระยะเวลาตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3
(เลมคาดแดง) ในภาพรวมทั้งป
- เชิงคาใชจาย ใหแสดงตัวบงชี้สภาพความสําเร็จหรือการบรรลุ
เปาหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในเชิงคาใชจาย โดยอาจเปนคาใชจายตอผลผลิต คาใชจายตอหนวย
การผลิต คาใชจายตอกิจกรรม ตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลม
คาดแดง) ในภาพรวมทั้งป
2) กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญและจําเปนที่
จะดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิต (กระบวนการนําสงผลผลิต) ทั้งนี้ กิจกรรมหลักที่กําหนดตองสามารถวัด
ความกาวหนาในการดําเนินงานดานปริมาณ ไดเปนรายเดือนและรายไตรมาส นอกจากนี้ กิจกรรมแตละ
กิจกรรมตองมีหนวยวัดที่ชัดเจน และหนวยวัดกิจกรรมตางๆ ไมจําเปนตองมีหนวยวัดเดียวกัน และเมื่อ
รวมงบประมาณคาใชจายของกิจกรรมหลักทั้งหมดแลว จะตองเทากับงบประมาณของผลผลิต นั้น
4.1.11 การใชจายงบประมาณ แสดงถึงงบประมาณที่ใชในรอบปงบประมาณ
1) เงินงบประมาณ เงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับสําหรับการผลิต
ผลผลิตนั้น (ระบบจะประมวลผลให)
- กิจกรรมหลัก จะตองระบุงบประมาณตามที่กําหนดไวในแตละ
กิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับกิจกรรมหลักในแผนการปฏิบัติงาน (ในขอ 4.1.10(2)) โดยใหบันทึก
ขอมูลเปนรายเดือน
2) เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมป หมายถึง เงินงบประมาณรายจาย
ประจําปของปที่ผานๆ มา ซึ่งไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปสําหรับผลผลิต/โครงการนั้น ให
บันทึกขอมูลเปนรายเดือน
3) เงินนอกงบประมาณ เงินที่ใชในการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆเพื่อใหได
ผลผลิต/โครงการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ เชน เงินรายได เงินกู เปนตน ใหบันทึกขอมูลเปนรายเดือน
4.1.12 โครงการ หมายถึง โครงการตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง)
4.1.13 คําชี้แจงเพิ่มเติม
เพื่อใหการรายงานตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบตั งิ านและการใชจาย
งบประมาณ สามารถแสดงถึงความกาวหนาในการดําเนินงานของผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดและกิจกรรม
(ขั้นตอนการดําเนินงาน) ในแตละไตรมาสไดชดั เจนยิ่งขึ้น สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาจสรุปคําชี้แจง
เพิ่มเติมในแตละผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรม เพิ่มขึ้นใหชัดเจนตามที่ตองการ
4.1.14 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
กรณีที่มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ/หรือในการใชจายงบประมาณ
ซึ่งมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลการใชจายงบประมาณ ใหตา งไปจากแผนที่กําหนดหรือ
กรณีอื่นๆ ใหระบุรายละเอียดโดยสรุป รวมทั้งอาจใหขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหาดวย
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4.1.15 ผูรายงาน
ใหหัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจลงนามในแบบรายงาน รวมทั้งระบุ
ตําแหนง ผูรายงาน วัน/เดือน/ป ที่รายงาน และหมายเลขโทรศัพทของผูรายงานดวย (ลงนามกํากับใน
เอกสารที่พิมพจากระบบอิเล็กทรอนิกส)
4.1.16 การพิจารณาของสํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณจะพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณในแตละไตรมาส พรอมทั้งใหความเห็นหรือ
ขอสังเกต (ถามี) และรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว

**************************************
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย
(แบบรายงาน สงป. 302)
1. หลักการ
1.1 เพื่อใหมีการจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ ของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ ตามโครงสรางแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจายและรายการตาง ๆ
ตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) สําหรับเปนขอมูล
สารสนเทศและเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ และเรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
1.2 เพื่อใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กําหนดแผนในการใชจายงบประมาณ ใหสามารถใชจาย
งบประมาณไดตามชวงเวลา และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับตาง ๆ
1.3 การจัดทําแบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณดังกลาว ใหดําเนินการจัดสง
พรอมกับแบบรายงาน สงป. 301
2. การจัดทําแบบรายงาน
2.1 กระทรวง หมายถึง กระทรวงที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัด ใหระบุรหัสกระทรวงที่
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป
2.2 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มี
ฐานะเทียบเทากรม ตามรหัสหนวยงานทีก่ ําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัส
งบประมาณรายจายประจําป
2.3 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ พรอมใหระบุรหัส
ที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป
2.4 เปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง เปาหมายการใหบริการกระทรวง ตามเอกสาร
งบประมาณ พรอมทั้งระบุรหัสที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัส
งบประมาณรายจายประจําป
2.5 ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หรือผลผลิต/โครงการ
ที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ ตามรหัสผลผลิต/โครงการที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณ
รายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
2.6 ประเภทรายจาย รายการ หมายถึง รายการงบประมาณที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลมคาดแดง) โดยสํานักงบประมาณจะถายโอนขอมูลระดับรายการทุก
รายการ จากระบบ BIS ไปไวในยอดรวมทั้งสิ้นของแบบรายงาน ใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจนําวงเงิน
งบประมาณรวมของแตละรายการ แยกเปนรายเดือนตามกําหนดแผนการเบิกจาย วาจะเบิกจายใน
เดือนไหน เปนจํานวนเทาใด เพื่อบันทึกขอมูลงบประมาณดังกลาวลงในระบบ เปนรายเดือน
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สํา หรับรายการครุ ภั ณฑ ที ดิ น และสิ่งกอสรา ง ทั้งที่อยูใ นงบลงทุน งบเงิน อุ ด หนุน หรือ งบ
รายจายอื่น ระบบจะประมวลผลขอมูลมาจากขอมูลที่บันทึกในแบบรายงาน สงป. 302/1, สงป. 302/2
หรือ สงป. 302/3 ตามลําดับ
2.7 เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา หมายถึง เงินงบประมาณปกอน ที่
กระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ใหนํามาบันทึกในการจัดทําแผน โดยใชวงเงินกันของแต
ละผลผลิต/โครงการ มาบันทึกในชองรวมทั้งสิ้น และแบงเงินกันดังกลาวเปนรายเดือนเพื่อบันทึกตาม
แผนที่จะเบิกจาย
2.8 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจกําหนดแผน
จะนํามาใช ใหจัดทําแผนตามวงเงินที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับที่ 3 (เลม
คาดแดง) โดยสํานักงบประมาณจะถายโอนขอมูลในระบบ BIS ไปไวในยอดรวมทั้งสิ้นของแบบรายงาน
ใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิ จนําวงเงินงบประมาณดังกลาว แยกเปนรายเดือนตามกําหนดแผนการ
เบิกจาย วาจะเบิกจายในเดือนไหน เปนจํานวนเทาใด เพื่อบันทึกขอมูลงบประมาณดังกลาวลงในระบบ
เปนรายเดือน
2.9 ผูรายงาน ใหลงนามผูรายงาน ตําแหนงของผูรายงาน พรอมทั้งระบุ วัน/เดือน/ป และ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได (ลงนามกํากับในเอกสารที่พิมพจากระบบอิเล็กทรอนิกส)

*********************************
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสราง
ที่จัดสรรงบประมาณในงบตาง ๆ
(แบบรายงาน สงป. 302/1 สงป. 302/2 และ สงป. 302/3)

1. หลักการ
1.1 เพื่อใหมีการจัดทําแผน/ผลของการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงบประมาณของสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ ในระดับผลผลิต/โครงการ และรายการสําหรับเปนขอมูล
สารสนเทศและเปนเครื่องมือในการกํากับการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อใหเกิดการเรงรัดการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล
1.2 เพื่อใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กําหนดแผนการจัดซื้อจัดจางใหสามารถทําสัญญากอหนี้
ผูกพันได ตั้งแตตนปงบประมาณ หรือภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ รวมทั้งเพื่อใหผลการใชจาย
งบประมาณรายจายลงทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
1.3 การจัดทําแบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ดังกลาว ใหดําเนินการพรอมกับการจัดสงแบบรายงาน สงป. 301 และ สงป. 302
2. การจัดทําแบบรายงาน
2.1 กระทรวง หมายถึงกระทรวงที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัดอยู พรอมใหระบุรหัส
กระทรวงที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป
2.2 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มี
ฐานะเทียบเทากรม ที่ไดรับงบประมาณที่มีรายการครุภัณฑ รายการที่ดิน และรายการสิ่งกอสรางไมวาจะ
กําหนดไวในงบรายจายใด โดยจัดทําแยกเปนผลผลิต/โครงการ ตามรหัสหนวยงานที่กําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณรายจายฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป
2.3 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ พรอมใหระบุรหัส
ที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัส งบประมาณรายจายประจําป
2.4 เปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง เปาหมายการใหบริการกระทรวง ตามเอกสาร
งบประมาณ พรอมใหระบุรหัสที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัส
งบประมาณรายจายประจําป
2.5 ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หรือผลผลิต/
โครงการที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ ตามรหัสผลผลิต/โครงการที่กําหนดไวในเอกสาร
งบประมาณรายจาย ฉบับที่ 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวาง
ปงบประมาณ
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2.6 หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของรายการครุภัณฑ รายการที่ดิน และรายการสิ่งกอสราง ที่
จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และใชจายงบประมาณภายในปงบประมาณ ตามหนวยนับที่กําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณ เชน เครื่อง แหง กิโลเมตร ไร เปนตน
2.7 ประเภทรายจาย รายการ หมายถึง รายการครุภัณฑ รายการที่ดิน และรายการสิ่งกอสราง
ทุกรายการไมวาจะจัดสรรงบประมาณไวในงบรายจายใด ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปหรือที่
กําหนดขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ โดยไมจํากัดวงเงินงบประมาณ
2.8 งบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณของรายการครุภัณฑ รายการที่ดิน และรายการ
สิ่งกอสราง ตามเอกสารงบประมาณประมาณรายจายประจําป หรือที่กําหนดขึน้ ใหมระหวาง
ปงบประมาณ
2.9 สถานภาพการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ
การเบิกจายงบประมาณของแตละรายการ ตามแผน/ผลที่ไดรายงานในแตละเดือน
1) การลงนามสัญญา หมายถึง กําหนดการทําสัญญากอหนี้ผูกพัน เพื่อการจัดซื้อจัดจาง
ใหบันทึกวงเงินงบประมาณของรายการครุภัณฑ รายการที่ดิน หรือรายการสิ่งกอสราง แลวแตกรณีลง
ในชองเดือนทีจ่ ะลงนามในสัญญา
- การจัดทําแผน ใหระบุวงเงินงบประมาณตามทีไ่ ดรบั จัดสรรทั้งจํานวน
- การรายงานผล ใหระบุผลการใชจายจริง ซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจางใน
รายการนั้น ๆ
2) การใชจาย หมายถึง การใชจายงบประมาณ ใหบันทึกงบประมาณที่จะเบิกจาย ใน
ชองเดือนใด ๆ ของรายการครุภัณฑ รายการที่ดิน หรือรายการสิ่งกอสรางที่ลงนามในสัญญาขางตน
- การจัดทําแผน ใหระบุวงเงินงบประมาณตามทีไ่ ดรบั จัดสรร วาจะเบิกจาย
เดือนไหน จํานวนเทาใด
- การรายงานผล ใหระบุผลการใชจายจริง ซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจางใน
รายการนั้น ๆ
2.10 ผูรายงาน ใหลงนามผูรายงาน ตําแหนงของผูรายงาน พรอมทั้งระบุ วัน/เดือน/ป และ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได (ลงนามกํากับในเอกสารที่พิมพจากระบบอิเล็กทรอนิกส)

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