
(ในส่วนของบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ระบบจัดท าค าของบประมาณ)

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี ด้วยระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ 
ของส านักงบประมาณ ประกอบไปด้วย 4 ระบบหลัก ได้แก่ 

1) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)

2) ระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ (e-BGIS)

3) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)

4) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมประมวลผล 
ข้อมูลตามกระบวนการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของประเทศ และของทุกหน่วยงาน 
ตั้งแต่ขั้นค าขอฯ ประกอบด้วย ค าขอเบื้องต้น 
(แผนงานบุคลากรภาครัฐ) ค าของบประมาณ    
ขั้นพิจารณาฯ ขั้นร่าง พ.ร.บ. และขั้น พ.ร.บ. 
งบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานตามแบบค าขอฯ 
เอกสารงบประมาณ และเอกสารประกอบ 
ตลอดจนส่งข้อมูล ให้กรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS)
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-BGIS ระบบ BB EvMIS
และระบบ BBL

1) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting)

การจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี ด้วยระบบสารสนเทศ
ด้านการงบประมาณ ของส านักงบประมาณ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



กระบวนการงบประมาณกับระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภมูิ

มีการใช้ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของ

ส านักงบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและจัดท าแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ระบบ   

โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทบทวนและวางแผน

งบประมาณ และกระบวนการจัดท างบประมาณ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า
แผน/ผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

BB EvMIS

ระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์

e-Budgeting

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



03

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า รายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

02

โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น ยุทธศาสตร์     
การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้ าหมาย        
เชิงยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย (รายจ่ายลงทุน/รายจ่ายประจ า) 
การจ าแนกประเภทงบรายจ่าย เป็นต้น 

01

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ประ โ ยชน์ ที่ ค าดว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ จ ากกา ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและ
ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงานและตัวชี้วัด กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการและตัวชี้วัด กิจกรรมและตัวชี้วัด

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี          

ด้วยระบบสารสนเทศ ในส่วนของบันทึก

รายละเอียดค าของบประมาณ รายจ่าย

ป ร ะจ า ปี ข อ งมหา วิ ท ย า ลั ย  ใ น ร ะบ บ              

e-Budgeting ผู้ มี สิ ทธิ์ บั นทึ กรายละเอี ยด      

ค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย         

ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดังนี้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง  ( Mapping) ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ       
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนา เศรษกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น

ข้อมูลรายละเอียดค าของบประมาณประจ าปี     
ระดับรายการของปัจจุบันที่เสนอของบประมาณ 
และรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ย้อนหลัง 2 ปี

04

05

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี          

ด้วยระบบสารสนเทศ ในส่วนของบันทึก

รายละเอียดค าของบประมาณ รายจ่าย

ป ร ะจ า ปี ข อ งมหา วิ ท ย า ลั ย  ใ น ร ะบ บ              

e-Budgeting ผู้ มี สิ ทธิ์ บั นทึ กรายละเอี ยด      

ค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย         

ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดังนี้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบและจัดเตรียม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศด้าน

การงบประมาณของส านักงบประมาณ เพื่อ

ส านักงบประมาณต้องประมวลผลสารสนเทศ 

ต่าง ๆ จากระบบ เพื่อใช้ประกอบการจัดท า

เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เอกสาร

ประกอบและแบบรายงานค าชี้แจงต่าง ๆ เพื่อให้

ได้สารสนเทศที่ครบถ้วนตามบทบัญญัติของ

รั ฐ ธรรมนูญ  กฎหมาย  ระ เบี ยบ  และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
1. ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุง ทะเบียนรายการและข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด กลยุทธ์หน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐานระดับผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด ข้อมูลระดับกิจกรรม และ

ตัวชี้วัดข้อมูลระดับรายการ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

2. เพิ่มทะเบียนข้อมูลระดับรายการ (กรณีที่เป็นรายการใหม)่ เช่น ชื่อรายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

3. บันทึกวงเงินงบประมาณระดับรายการ บันทึกสรุปค าช้ีแจงรายการ พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการจัดท าค าของบประมาณ บันทึกเงินประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าและเงินนอกงบประมาณ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

4. เชื่อมโยง (Mapping) ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

5. พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เช่น 1) รายงานตรวจสอบสายการเชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์จัดสรร 2) รายงานตรวจการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายการ แผนพัฒนาฯ/บูรณาการ/ประเด็นเร่งด่วน/ประเด็นปฏิรูป/แผนแม่บทฯ 3) เอกสารงบประมาณ 4) รายงานแบบค าขอฯ ตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



การบันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

6. น าส่งข้อมูลถึงส านักงบประมาณ โดยการ Sign Off

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองนโยบายและแผน



ขอบคณุคะ่


