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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. .... เปนแบบรายงานท่ีแสดงความเช่ือมโยงแผน/ผลการ

ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ

ผลผลิต/โครงการเปาหมายการใหบริการหนวยงาน เปาหมายการใหบริการ

ของกระทรวง  แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และประเด็น 
 ยุทธศาสตร ตามลําดับ โดยใหบันทึกขอมูลเปนรายเดือนและจัดทํารายงาน

เปนรายไตรมาส เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาได 
2.  แบบ สงป. 302 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ 

จําแนกตามงบรายจาย เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงาน

รายละเอียดของงบประมาณจําแนกตามแผนงบประมาณ งบรายจาย และ

รายการ โดยใหบันทึกขอมูลเปนรายเดือนและจัดทํารายงานเปนรายไตรมาส 

3.  แบบ สงป. 302/1 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีจัดสรร

งบประมาณในงบลงทุน เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายงาน

สถานภาพการจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีลงนามสัญญา และการใชจายงบประมาณ 

สําหรับรายการครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีจัดสรรงบประมาณในงบลงทุน 
4.  แบบ สงป. 302/2 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีจัดสรร

งบประมาณในงบเงินอุดหนุน เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีลงนามสัญญา และการใชจาย

งบประมาณ สําหรับรายการครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีจัดสรรงบประมาณ

ในงบเงินอุดหนุน 
5.  แบบ สงป. 302/3 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีจัดสรร

งบประมาณในงบรายจายอ่ืน เปนแบบรายงานใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รายงานสถานภาพของการจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีลงนามสัญญา และการใชจาย

งบประมาณ สําหรับรายการครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีจัดสรรงบประมาณ

ในงบรายจายอ่ืน 
 
   

************************* 
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 

(แบบ สงป. 301) 
 

 
1. หลักการ 

เพ่ือใหมีการบริหารและการติดตามการใชจายงบประมาณของสวนราชการ/

รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  ซึ่ง
สอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  ท่ีใหความสําคัญกับผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร (Strategic Performance) ในระดับตาง ๆและเพื่อใชประโยชนจากการรายงานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน   รวมท้ังใชประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในปตอไปดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
        2.1 เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหบรรลุผล

สําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด และกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ได
วางแผนไว  และเปนการรายงาน ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล  ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

2.2 ใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ
มากข้ึน และมีความโปรงใส  ตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตร 
 2.3 ใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  ใหหนวยงานของ

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
2.4 ใชสําหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตลอดปงบประมาณ  เพ่ือ

รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคใหบรรลุเปาหมายในระดับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ   รวมท้ังเพ่ือประโยชน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายในปตอไป 
        2.5 เพ่ือใชเปนเครื่องมือใหหนวยงานในระดับจังหวัดใชในการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณตอสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจตนสังกัดในสวนกลาง 
 
3. การรายงาน 
  3.1 แบบรายงานจําแนกตามโครงสรางผลผลิต/โครงการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารงบประมาณ

รายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) เพ่ือใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจใชแบบรายงานดังกลาว

รายงานไปยังสํานักงบประมาณ   
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 3.2 แบบรายงานนี้ใชสําหรับการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 
รวมท้ังเงินงบประมาณท่ีกันไวเบิกเหล่ือมปท่ีผานมา และเงินนอกงบประมาณดวย 
 3.3 จัดทํารายงานทุกผลผลิต/โครงการ โดยใชแบบรายงาน สงป. 301 ซึ่งแสดงความเช่ือมโยง
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการ

ใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม โดยเช่ือมโยง

งบประมาณเปนช้ันๆ ตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) 

 3.4 การจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ผานการพิจารณาของรัฐสภาในวาระท่ี 3 แลว ใหบันทึกแผนตามแบบรายงานลงใน

ระบบสารสนเทศการงบประมาณ (BIS ; Budget Information System) ของสํานักงบประมาณจําแนกเปน      

รายเดือน ใหเสร็จส้ินกอนเร่ิมปงบประมาณ  ไมนอยกวา 15 วัน (15 กันยายน) เพ่ือใหสํานักงบประมาณ

พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนการจัดสรรงบประมาณทางระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ     

สูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตอไป  
 3.5  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ใหบันทึกการรายงานผลทางระบบ 

GFMIS เปนรายเดือนทุกเดือน แลวใหทําการประมวลผลรายงานเปนรายไตรมาส โดยจัดสงสํานักงบประมาณ 

ภายใน 15 วัน นับแตวันส้ินไตรมาส  
 3.6 การจัดทําแผนและการรายงานผล ท่ีบันทึกเขาระบบ GFMIS และไดประมวลผลแลว ขอให
จัดสงรายงานท้ังแผนและผลของแตละไตรมาส เปนเอกสาร จัดสงใหสํานักงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย 

 
4. การจัดทําแบบรายงาน 
  4.1  แบบรายงาน สงป. 301 
    4.1.1 กระทรวง  หมายถึง ช่ือกระทรวงที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัด ใหระบุรหัส
กระทรวงท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายฉบับท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป 
   4.1.2 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีมีฐานะเทียบเทากรม ใหระบุรหัสหนวยงานท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 

   4.1.3 กรณีเปนการรายงานการจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ใหใส
เคร่ืองหมาย  ในชอง        จัดทําแผน (กรณีพิมพขอมูลเปนกระดาษ) 

กรณีเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ใหใสเคร่ืองหมาย   
ในชอง      รายงานผล (กรณีพิมพขอมูลเปนกระดาษ) โดยใหระบุวาเปนการรายงานในไตรมาสใด 

ของปงบประมาณท่ีรายงานดวย 
4.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ยุทธศาสตรระดับชาติท่ีเปนยุทธศาสตรของ

รัฐบาลท่ีไดกําหนดไว ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) ใหระบุ

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผล
งบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลงบประมาณให) 
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   4.1.5 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจท่ี

กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) โดยไมตองแสดง

รายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให) 
   4.1.6 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร หมายถึง เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ       

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) 

โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให) 
   4.1.7 เปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง เปาหมายการใหบริการกระทรวง
ของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) 
โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผล จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให) 

  - ตัวชี้วัด ใหแสดงเปาหมายการใหบริการกระทรวงที่เกิดขึ้นหรือที่ตองการ
สงมอบในเชิงปริมาณตามท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) 
   4.1.8 เปาหมายการใหบริการหนวยงาน หมายถึง เปาหมายการใหบริการหนวยงานท่ี
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง)โดยระบุเฉพาะกลยุทธท่ีอยู

ภายใตเปาหมายการใหบริการของกระทรวง  ขอนั้น ๆ และเรียงตามลําดับของแตละกลยุทธ โดยไมตอง
แสดงรายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส (ระบบจะประมวลผลให) 

  - ตัวช้ีวัด ใหแสดงเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีตองการ

สงมอบในเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 
   4.1.9 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป 
ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) ซึ่งอยูภายใตเปาหมายการใหบริการหนวยงาน  และเปาหมายการใหบริการ
ของกระทรวงขางตน  ตามลําดับ ภายใตแตละเปาหมายการใหบริการหนวยงานและเปาหมายการ

ใหบริการกระทรวงนั้นๆ โดยไมตองแสดงรายละเอียดของแผน/ผลงบประมาณ จําแนกตามไตรมาส 
(ระบบจะประมวลผลให) 
   4.1.10 แผนการปฏิบัติงาน  หมายถึง แผนการปฏิบัติงานท่ีจะดําเนินการในรอบ

ปงบประมาณ 
    1) ตัวช้ีวัด ใหแสดงตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายในระดับ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใน 4 มิติ ดังนี้ 

   - เชิงปริมาณ ใหแสดงเปาหมายในระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนหรือท่ี

ตองการ  สงมอบในเชิงปริมาณตามท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลม

คาดแดง) ทุกเดือน 
    - เชิงคุณภาพ ใหแสดงตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จหรือการบรรลุ

เปาหมายในระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในเชิงคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย

ประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) ในภาพรวมทั้งป 
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     - เชิงเวลา ใหแสดงตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมาย
ในระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในเชิงระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 

(เลมคาดแดง) ในภาพรวมทั้งป 
    - เชิงคาใชจาย ใหแสดงตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จหรือการบรรลุ

เปาหมายในระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในเชิงคาใชจาย โดยอาจเปนคาใชจายตอผลผลิต  คาใชจายตอหนวย
การผลิต  คาใชจายตอกิจกรรม ตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลม

คาดแดง) ในภาพรวมทั้งป 

    2) กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญและจําเปนท่ี
จะดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิต (กระบวนการนําสงผลผลิต) ท้ังนี้ กิจกรรมหลักที่กําหนดตองสามารถวัด
ความกาวหนาในการดําเนินงานดานปริมาณ ไดเปนรายเดือนและรายไตรมาส นอกจากนี้ กิจกรรมแตละ
กิจกรรมตองมีหนวยวัดท่ีชัดเจน และหนวยวัดกิจกรรมตางๆ ไมจําเปนตองมีหนวยวัดเดียวกัน และเม่ือ
รวมงบประมาณคาใชจายของกิจกรรมหลักท้ังหมดแลว จะตองเทากับงบประมาณของผลผลิต นั้น 
   4.1.11 การใชจายงบประมาณ แสดงถึงงบประมาณท่ีใชในรอบปงบประมาณ 
    1) เงินงบประมาณ  เงินงบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับสําหรับการผลิต
ผลผลิตนั้น (ระบบจะประมวลผลให) 
            - กิจกรรมหลัก จะตองระบุงบประมาณตามท่ีกําหนดไวในแตละ

กิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับกิจกรรมหลักในแผนการปฏิบัติงาน (ในขอ 4.1.10(2)) โดยใหบันทึก
ขอมูลเปนรายเดือน 

    2) เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมป หมายถึง เงินงบประมาณรายจาย

ประจําปของปท่ีผานๆ มา ซึ่งไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกจายเหล่ือมปสําหรับผลผลิต/โครงการนั้น ให
บันทึกขอมูลเปนรายเดือน 

    3)  เงินนอกงบประมาณ  เงินท่ีใชในการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆเพ่ือใหได
ผลผลิต/โครงการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ เชน เงินรายได เงินกู เปนตน ใหบันทึกขอมูลเปนรายเดือน 

   4.1.12 โครงการ  หมายถึง โครงการตามท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) 
   4.1.13 คําช้ีแจงเพ่ิมเตมิ 
    เพ่ือใหการรายงานตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบตังิานและการใชจาย
งบประมาณ สามารถแสดงถึงความกาวหนาในการดาํเนนิงานของผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัดและกิจกรรม 
(ข้ันตอนการดาํเนินงาน) ในแตละไตรมาสไดชัดเจนย่ิงข้ึน สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาจสรุปคําช้ีแจง
เพ่ิมเติมในแตละผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม เพ่ิมข้ึนใหชัดเจนตามท่ีตองการ 
   4.1.14 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
    กรณีท่ีมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ/หรือในการใชจายงบประมาณ 
ซึ่งมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลการใชจายงบประมาณ ใหตางไปจากแผนท่ีกําหนดหรือ
กรณีอ่ืนๆ ใหระบุรายละเอียดโดยสรุป รวมท้ังอาจใหขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหาดวย 
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   4.1.15  ผูรายงาน  
    ใหหัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจลงนามในแบบรายงาน รวมท้ังระบุ

ตําแหนง ผูรายงาน วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน และหมายเลขโทรศัพทของผูรายงานดวย (ลงนามกํากับใน

เอกสารท่ีพิมพจากระบบอิเล็กทรอนิกส) 
   4.1.16  การพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
    สํานักงบประมาณจะพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 

รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณในแตละไตรมาส พรอมท้ังใหความเห็นหรือ
ขอสังเกต (ถามี) และรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรค เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 
 

************************************** 
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ ตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 
(แบบรายงาน สงป. 302) 

 

1. หลักการ 
 1.1 เพ่ือใหมีการจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ ของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ประจําปงบประมาณ ตามโครงสรางแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจายและรายการตาง ๆ 

ตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) สําหรับเปนขอมูล

สารสนเทศและเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณ และเรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณตามนโยบายรัฐบาล 
 1.2 เพ่ือใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กําหนดแผนในการใชจายงบประมาณ ใหสามารถใชจาย

งบประมาณไดตามชวงเวลา และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวในระดับตาง ๆ 
 1.3 การจัดทําแบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณดังกลาว ใหดําเนินการจัดสง

พรอมกับแบบรายงาน สงป. 301 
 

2. การจัดทําแบบรายงาน 
 2.1 กระทรวง  หมายถึง กระทรวงท่ีสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัด ใหระบุรหัสกระทรวงท่ี
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายฉบับท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป 
 2.2 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมี
ฐานะเทียบเทากรม ตามรหัสหนวยงานท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัส
งบประมาณรายจายประจําป 

 2.3  แผนงบประมาณ  หมายถึง  แผนงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ  พรอมใหระบุรหัส   
ท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป 

2.4 เปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง เปาหมายการใหบริการกระทรวง ตามเอกสาร
งบประมาณ  พรอมท้ังระบุรหัสท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัส

งบประมาณรายจายประจําป 
2.5  ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หรือผลผลิต/โครงการ

ท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ ตามรหัสผลผลิต/โครงการที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณ
รายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 
 2.6  ประเภทรายจาย รายการ หมายถึง รายการงบประมาณท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลมคาดแดง) โดยสํานักงบประมาณจะถายโอนขอมูลระดับรายการทุก

รายการ จากระบบ BIS ไปไวในยอดรวมท้ังส้ินของแบบรายงาน ใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจนําวงเงิน

งบประมาณรวมของแตละรายการ แยกเปนรายเดือนตามกําหนดแผนการเบิกจาย วาจะเบิกจายใน

เดือนไหน เปนจํานวนเทาใด เพ่ือบันทึกขอมูลงบประมาณดังกลาวลงในระบบ เปนรายเดือน 
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 สําหรับรายการครุภัณฑ ทีดินและส่ิงกอสราง ท้ังท่ีอยูในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบ

รายจายอ่ืน ระบบจะประมวลผลขอมูลมาจากขอมูลท่ีบันทึกในแบบรายงาน สงป. 302/1, สงป. 302/2 
หรือ สงป. 302/3 ตามลําดับ 

 2.7 เงินงบประมาณท่ีกันไวเบิกเหล่ือมปที่ผานมา หมายถึง เงินงบประมาณปกอน ท่ี

กระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหล่ือมป ใหนํามาบันทึกในการจัดทําแผน โดยใชวงเงินกันของแต

ละผลผลิต/โครงการ มาบันทึกในชองรวมท้ังส้ิน และแบงเงินกันดังกลาวเปนรายเดือนเพื่อบันทึกตาม

แผนท่ีจะเบิกจาย 
 2.8 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณท่ีสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจกําหนดแผน

จะนํามาใช ใหจัดทําแผนตามวงเงินท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ฉบับท่ี 3 (เลม

คาดแดง) โดยสํานักงบประมาณจะถายโอนขอมูลในระบบ BIS ไปไวในยอดรวมท้ังส้ินของแบบรายงาน 

ใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจนําวงเงินงบประมาณดังกลาว แยกเปนรายเดือนตามกําหนดแผนการ

เบิกจาย วาจะเบิกจายในเดือนไหน เปนจํานวนเทาใด เพ่ือบันทึกขอมูลงบประมาณดังกลาวลงในระบบ 

เปนรายเดือน 

2.9 ผูรายงาน ใหลงนามผูรายงาน ตําแหนงของผูรายงาน พรอมท้ังระบุ วัน/เดือน/ป และ

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได (ลงนามกํากับในเอกสารท่ีพิมพจากระบบอิเล็กทรอนิกส) 
 
 

********************************* 
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง  
ที่จัดสรรงบประมาณในงบตาง ๆ 

(แบบรายงาน สงป. 302/1  สงป. 302/2  และ สงป. 302/3) 
 
 

 

1.  หลักการ 
  

  1.1 เพ่ือใหมีการจัดทําแผน/ผลของการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงบประมาณของสวน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ ในระดับผลผลิต/โครงการ และรายการสําหรับเปนขอมูล
สารสนเทศและเปนเคร่ืองมือในการกํากับการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือใหเกิดการเรงรัดการ

ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล 
    1.2 เพ่ือใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กําหนดแผนการจัดซื้อจัดจางใหสามารถทําสัญญากอหนี้
ผูกพันได ตั้งแตตนปงบประมาณ หรือภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ รวมท้ังเพ่ือใหผลการใชจาย
งบประมาณรายจายลงทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

1.3 การจัดทําแบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง
ดังกลาว ใหดําเนินการพรอมกับการจัดสงแบบรายงาน สงป. 301 และ สงป. 302 
 

2.  การจัดทําแบบรายงาน 
   2.1  กระทรวง  หมายถึงกระทรวงท่ีสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจสังกัดอยู พรอมใหระบรุหัส
กระทรวงท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายฉบบัท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป 
 2.2  สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมี
ฐานะเทียบเทากรม ท่ีไดรับงบประมาณที่มีรายการครุภัณฑ รายการท่ีดิน และรายการสิ่งกอสรางไมวาจะ

กําหนดไวในงบรายจายใด  โดยจัดทําแยกเปนผลผลิต/โครงการ ตามรหัสหนวยงานท่ีกําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณรายจายฉบับท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป 
 2.3  แผนงบประมาณ  หมายถึง  แผนงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ  พรอมใหระบุรหัส   
ท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัส งบประมาณรายจายประจําป 
 2.4 เปาหมายการใหบริการกระทรวง หมายถึง เปาหมายการใหบริการกระทรวง ตามเอกสาร
งบประมาณ  พรอมใหระบุรหัสท่ีกําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัส 
งบประมาณรายจายประจําป 

 2.5  ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หรือผลผลิต/
โครงการที่กําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ ตามรหัสผลผลิต/โครงการท่ีกําหนดไวในเอกสาร
งบประมาณรายจาย ฉบับท่ี 7 คูมือรหัสงบประมาณรายจายประจําป หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวาง
ปงบประมาณ 
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 2.6  หนวยนับ  หมายถึง หนวยนับของรายการครุภัณฑ รายการท่ีดิน และรายการสิ่งกอสราง ท่ี

จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และใชจายงบประมาณภายในปงบประมาณ  ตามหนวยนับท่ีกําหนดไวใน
เอกสารงบประมาณ เชน เคร่ือง แหง กิโลเมตร ไร  เปนตน 
 2.7  ประเภทรายจาย รายการ หมายถึง รายการครุภัณฑ รายการท่ีดิน และรายการสิ่งกอสราง

ทุกรายการไมวาจะจัดสรรงบประมาณไวในงบรายจายใด ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปหรือท่ี
กําหนดข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ โดยไมจํากัดวงเงินงบประมาณ 

 2.8  งบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณของรายการครุภัณฑ รายการท่ีดิน และรายการ

ส่ิงกอสราง  ตามเอกสารงบประมาณประมาณรายจายประจําป หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมระหวาง
ปงบประมาณ 
 2.9  สถานภาพการจัดซื้อจดัจาง  หมายถึง การดําเนนิการในกระบวนการจัดซื้อจดัจาง และ
การเบิกจายงบประมาณของแตละรายการ ตามแผน/ผลท่ีไดรายงานในแตละเดือน 
   1) การลงนามสัญญา หมายถึง กําหนดการทําสัญญากอหนี้ผูกพัน เพ่ือการจัดซื้อจัดจาง 
ใหบันทึกวงเงินงบประมาณของรายการครุภัณฑ รายการท่ีดิน หรือรายการสิ่งกอสราง แลวแตกรณีลง

ในชองเดือนท่ีจะลงนามในสัญญา 
    - การจัดทําแผน ใหระบุวงเงินงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรทั้งจํานวน  
    - การรายงานผล ใหระบุผลการใชจายจริง ซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจางใน
รายการนั้น ๆ 

   2) การใชจาย หมายถึง  การใชจายงบประมาณ ใหบันทึกงบประมาณที่จะเบิกจาย ใน

ชองเดือนใด ๆ ของรายการครุภัณฑ รายการท่ีดิน หรือรายการสิ่งกอสรางท่ีลงนามในสัญญาขางตน 
    - การจัดทําแผน ใหระบุวงเงินงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรร วาจะเบิกจาย

เดือนไหน จาํนวนเทาใด 

    - การรายงานผล ใหระบุผลการใชจายจริง ซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจางใน
รายการนั้น ๆ 

2.10 ผูรายงาน ใหลงนามผูรายงาน ตําแหนงของผูรายงาน พรอมท้ังระบุ วัน/เดือน/ป และ

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได (ลงนามกํากับในเอกสารท่ีพิมพจากระบบอิเล็กทรอนิกส) 
 
 

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


