หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. ให้สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาแนกเป็น 3 กลุ่มแผนงานหลัก ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 คาขอแผนงานพื้นฐาน ให้จัดทาคาขอตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับ ปวช ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น และการปฏิบัติงานสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 กรอบวงเงินงบประมาณคาขอภารกิจพื้นฐาน /แห่ง
- ครุภัณฑ์ไม่จากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จากัดวงเงิน
1.2 ให้จัดเรียงลาดับความสาคัญ/จาเป็นของรายการที่เสนอคาขอ ให้ตรงตามต้องการเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการพิจารณาจัดทาคาของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน
- กลุ่มที่ 2 คาขอแผนงานยุทธศาสตร์ ให้จัดทาคาขอในส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์/นโยบาย
รัฐบาล /มติ ครม. ที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ. ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ได้แก่ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์,โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเฉพาะทาง ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 กรอบวงเงินงบประมาณคาขอภารกิจยุทธศาสตร์ สอศ. /แห่ง
- ครุภัณฑ์ไม่จากัดรายการและวงเงิน
- สิ่งก่อสร้างไม่จากัดรายการและวงเงิน
2.2 ให้ระบุด้วยว่าคาขออยู่ในโครงการใด
2.3 ให้จัดเรียงลาดับความสาคัญ/จาเป็นของรายการที่เสนอคาขอ ให้ตรงตามต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการพิจารณาจัดทาคาของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน
- กลุ่มที่ 3 คาขอแผนงานบูรณาการ ให้จัดทาคาขอในส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้เสนอคาขอร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการตามที่รัฐบาลกาหนดไว้ ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณคาขอภารกิจยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ/แห่ง
- ครุภัณฑ์ไม่จากัดรายการและวงเงิน
- สิ่งก่อสร้างไม่จากัดรายการและวงเงิน
3.2 ให้ระบุด้วยว่าคาขออยู่ในโครงการและแผนงานใด
3.3 ให้จัดเรียงลาดับความสาคัญ/จาเป็นของรายการที่เสนอคาขอให้ตรงตามต้องการเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการพิจารณาจัดทาคาของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน
2. ขอให้ส ถาบัน การอาชีว ศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาจัดทารายละเอียดแผนความต้องการ
งบลงทุนเบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังนี้
2.1 กรณีการจัดทาคาของบลงทุนในผลผลิตระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินการดังนี้
- สถาบันการอาชีวศึกษาให้จัดทาคาขอและบันทึกข้อมูลงบลงทุน ลงในระบบคาขอ ie.vec.go.th
ในส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษา
- สถานศึกษาที่สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาให้จัดทาคาของบลงทุนให้ผู้อานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษารับรองข้อมูลของสถานศึกษาก่อนดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบคาของบลงทุน
2.2 กรณีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาให้ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับรอง
และหากสถานศึกษาไม่ได้สังกัดสถาบันให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล
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2.3 กรณีที่สถานศึกษาจัดทาคาขอในแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงบูรณาการ ให้ระบุด้วย
ว่าอยู่ในโครงการใด โดยระบุในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.4 กรณีสถานศึกษา/หน่วยงาน ที่เสนอคาของบประมาณในส่วนแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และ
แผนงานเชิงบูรณาการ ให้นาส่งสาเนาข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้สานัก/ศูนย์/หน่วย ที่เป็นเจ้าของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาของบประมาณในภาพรวมโครงการ
ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนงานบูรณาการด้วย
2.5 ขอให้ ส ถานศึ ก ษา/หน่ ว ยงาน ทบทวนปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารในระบบ
ie..vec.go.th ให้เป็นปัจจุบัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อสถานศึกษา ตาบล อาเภอ และจังหวัด
(พิมพ์ชื่อเต็ม ห้ามใช้อักษรย่อโดยเด็ดขาดเพื่อความถูกต้องในการกาหนดชื่อรายการงบลงทุนที่เสนอขอตั้ง) และ
ตรวจสอบความต้องถูกต้องของข้อ มูลให้เรียบร้อยก่อนนาส่งในระบบ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดพิมพ์คาขอนาเสนอ
ผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป
2.6 ให้ จัด เตรี ย มข้อมูล ความพร้อมของงบลงทุน ทุกรายการที่เสนอขอตั้งให้ครบถ้ว น โดยให้จัด ท า
เอกสารในรู ป แบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เ กิ น 20 เมกะไบต์ (MB) เพื่ อ Upload น าส่ง ในระบบค าของบลงทุ น
(ie.vec.go.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสานักงบประมาณ ดังนี้
ครุภัณฑ์ : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทุกรายการ /ผลสืบราคาทุกรายการ/เหตุผลความจาเป็น
คาชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสอศ. และสานักงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง : แบบรูปรายการ/ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง/เหตุผลความจาเป็นคาชี้แจงเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาสอศ. และสานักงบประมาณ
2.7 หากสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/และหน่วยงานในสังกัด จัดทารายละเอียดแผนความ
ต้องการไม่ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารความพร้อมของรายการไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ 2.6
จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะให้ สอศ. เสนอขอตั้งงบประมาณงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ให้จัดเรียงลาดับความสาคัญ/จาเป็นของรายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอมาให้ตรงตามต้องการเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการพิจารณาคาของบลงทุน
2. ทุกรายการที่เสนอคาขอ ต้องจัดส่งแบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้างของแต่ละรายการที่มี
ลายมือชื่อคณะกรรมการ ชื่อสถานศึกษาและมีพื้นที่ก่อสร้างดาเนินงานชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้วยหากตรวจสอบพบว่าไม่มีความพร้อมครบถ้วนจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
3. กรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาเสนอค าขอ โดยเลื อ กแบบรู ป รายการมาตรฐานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไม่ต้องจัดส่งแบบ แต่ขอให้สถานศึกษาจัดส่งประมาณราคากลางค่าก่อสร้างตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
เพื่อประกอบการพิจารณาของ สอศ. ด้วย
4. ประมาณราคาค่าก่อสร้างต้องเป็นราคาปัจจุบัน
5. คาขอรายการสิ่งก่อสร้างให้ระบุระยะเวลาก่อสร้าง (จานวนวัน) ทุกรายการ
6. กรณีที่สถานศึกษาใช้ประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบรูปรายการของสถานศึกษาอื่น ให้สถานศึกษา
รับรองสาเนาถูกต้องด้วย
7. กรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาเสนอขอรายการสิ่งก่อสร้าง ให้ระบุสถานที่ดาเนินการในประมาณราคา
ค่าก่อสร้างให้ชัดเจน
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8. หลักเกณฑ์สานักงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณคือรายการที่มวี งเงินเกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป
9. กรณีขอโดมอเนกประสงค์ ให้ใช้ชอื่ รายการหลังคาคลุมอเนกประสงค์
10. การบันทึกชื่อรายการและวงเงินในระบบคาของบลงทุน ต้องตรงกับเอกสารแนบไฟล์ประกอบ
11. กรณีสถานศึกษาที่ต้องการบันทึกรายการสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตปริญญาตรี ให้เลือกระดับการศึกษาปริญญาตรี
12. หากสถานศึกษาต้องการรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบรูปรายการมาตรฐานของ สอศ.
ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สานักอานวยการ
หลักเกณฑ์ค่าครุภัณฑ์
1. กรณีที่เป็นรายการที่มีราคามาตรฐานของทางราชการให้สถานศึกษา/หน่วยงานใช้ราคามาตรฐานเสนอขอตั้ง
เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสานักงบประมาณ (www.bb.go.th)/เกณฑ์ราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th)/ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (bsq.vec.go.th) และให้สารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาด
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ
2. กรณีที่เป็นรายการนอกมาตรฐานของทางราชการให้สารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาดไม่น้อยกว่า
3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ
3. การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อประกอบเสนอขอตั้งงบประมาณ ขอให้ถือปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามระเบียบราชการ โปร่งใส คุ้มค่า เป็นธรรมสามารถแข่งขันได้และคณะกรรมการฯ จะต้องลงลายมือชื่อรับรอง
ให้ครบถ้วน
4. ให้จัดเรียงลาดับความสาคัญ/จาเป็นของรายการครุภัณฑ์ที่เสนอคาขอมาให้ตรงตามต้องการเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการพิจารณาคาของบลงทุน อนึ่ง ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาให้ความสาคัญกับครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานที่
กาหนดในหลักสูตรหรือครุภัณฑ์ มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี เพื่อให้ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นลาดับแรกก่อน
5. ครุ ภั ณ ฑ์ น อกมาตรฐานที่ เ ป็ น ชุ ด หรื อ ห้ อ ง ราคาต่ อ หน่ ว ยเกิ น 1 ล้ า นบาท ให้ ท าเหตุ ผ ลชี้ แ จง
ประกอบการพิจารณา
6. ครุภัณฑ์ที่เป็นชุดหรือห้องคอมพิวเตอร์ ใบเสนอราคาควรระบุรายการประกอบแต่ละรายการและ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. รายการครุ ภั ณ ฑ์ ทุ ก รายการที่ เ สนอขอ ต้ อ งจั ด ส่ ง คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ล ายมื อ ชื่ อ
คณะกรรมการ และผลสืบราคาของทุกรายการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยหากตรวจสอบพบว่าไม่มีความ
พร้อมครบถ้วนจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
8. การเสนอขอครุภัณ ฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนของเดิม ต้องส่งสาเนาทะเบียนรถยนต์เดิมพร้อมชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นประกอบ
9. รายการครุภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อให้ครบถ้วนสอดคล้อง
ตามแผนความต้องการของครุภัณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดเป็นลาดับแรก กรณีที่เสนอขอรายการนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานขอให้สถานศึกษาชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและรับรองว่าสาขาวิชาที่เสนอขอรายการนอกมาตรฐานนั้นมี
จ านวนครุ ภั ณฑ์ มาตรฐานครบถ้ว นตามที่ก าหนดแล้ ว และทุ กรายการที่เสนอขอต้ องแสดงความพร้ อมสามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทันที ได้แก่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และผลสืบราคาตามท้องตลาดของแต่ละรายการเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

