
 
หลกัเกณฑแ์นวทางการจดัท าแผนความตอ้งการงบลงทนุเบือ้งตน้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
1. ให้สถาบนัการอาชวีศกึษา/สถานศกึษา/หนว่ยงาน  พิจารณาจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่มแผนงานหลัก ดังนี้ 
    - กลุ่มที่ 1  ค าขอแผนงานพื้นฐาน  ให้จัดท าค าขอตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ ปวช  ปวส.  ป.ตรี  ระยะสั้น และการปฏิบัติงานสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.1 กรอบวงเงินงบประมาณค าขอภารกิจพ้ืนฐาน /แห่ง     

- ครุภัณฑ์ไม่จ ากัดรายการ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
  - สิ่งก่อสร้างไม่เกิน 3 รายการ ไม่จ ากัดวงเงิน 
          1.2 ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการที่เสนอค าขอ ให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์

สูงสุดในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
      - กลุ่มที่ 2  ค าขอแผนงานยุทธศาสตร์ ให้จัดท าค าขอในส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์/นโยบาย

รัฐบาล /มติ ครม. ที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ. ให้ด าเนินการตามกฎหมาย  ได้แก่ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์,โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเฉพาะทาง ภายในหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 2.1  กรอบวงเงินงบประมาณค าขอภารกิจยุทธศาสตร์ สอศ. /แห่ง     
  - ครุภัณฑไ์มจ่ ากัดรายการและวงเงิน 
  - สิ่งก่อสร้างไมจ่ ากัดรายการและวงเงิน 
 2.2 ให้ระบุด้วยว่าค าขออยู่ในโครงการใด 
          2.3 ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการที่เสนอค าขอ ให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
    - กลุ่มที่ 3 ค าขอแผนงานบรูณาการ ให้จัดท าค าขอในส่วนโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของ

โครงการได้เสนอค าขอร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการตามที่รัฐบาลก าหนดไว้ ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 3.1  กรอบวงเงินงบประมาณค าขอภารกิจยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ/แห่ง     
  - ครุภัณฑไ์มจ่ ากัดรายการและวงเงิน 
  - สิ่งก่อสร้างไมจ่ ากัดรายการและวงเงิน 
 3.2 ให้ระบุด้วยว่าค าขออยู่ในโครงการและแผนงานใด 
          3.3 ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการที่เสนอค าขอให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์

สูงสุดในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
2. ขอให้สถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาจัดท ารายละเอียดแผนความต้องการ      

งบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังนี้ 
     2.1 กรณีการจัดท าค าของบลงทุนในผลผลิตระดับปริญญาตรี ให้ด าเนินการดังนี้ 
          -  สถาบันการอาชีวศึกษาให้จัดท าค าขอและบันทึกข้อมูลงบลงทุนลงในระบบค าขอ ie.vec.go.th 

ในส่วนของสถาบันการอาชีวศึกษา  
        -  สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาให้จัดท าค าของบลงทุนให้ผู้อ านวยการสถาบันการ

อาชีวศึกษารับรองข้อมูลของสถานศึกษาก่อนด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบค าของบลงทุน 
      2.2 กรณีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาให้ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับรอง 

และหากสถานศึกษาไม่ได้สังกัดสถาบันให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล 
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2.3 กรณีท่ีสถานศึกษาจัดท าค าขอในแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงบูรณาการ ให้ระบุด้วย

ว่าอยู่ในโครงการใด โดยระบุในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      2.4 กรณีสถานศึกษา/หน่วยงาน ที่เสนอค าของบประมาณในส่วนแผนงานโครงการยุทธศาสตร์และ

แผนงานเชิงบูรณาการ ให้น าส่งส าเนาข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้ส านัก/ศูนย์/หน่วย ที่เป็นเจ้าของโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณในภาพรวมโครงการ
ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนงานบูรณาการด้วย  

2.5 ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน ทบทวนปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาและผู้บริหารในระบบ 
ie..vec.go.th ให้เป็นปัจจุบัน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อสถานศึกษา ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  
(พิมพ์ชื่อเต็ม ห้ามใช้อักษรย่อโดยเด็ดขาดเพ่ือความถูกต้องในการก าหนดชื่อรายการงบลงทุนที่เสนอขอตั้ง) และ
ตรวจสอบความต้องถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนน าส่งในระบบ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดพิมพ์ค าขอน าเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป 

2.6 ให้จัดเตรียมข้อมูลความพร้อมของงบลงทุนทุกรายการที่เสนอขอตั้งให้ครบถ้วน โดยให้จัดท า
เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB) เพื่อ Upload น าส่งในระบบค าของบลงทุน 
(ie.vec.go.th) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

             ครุภัณฑ์ : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทุกรายการ /ผลสืบราคาทุกรายการ/เหตุผลความจ าเป็น  
ค าชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสอศ. และส านักงบประมาณ 

             สิ่งก่อสร้าง : แบบรูปรายการ/ประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง/เหตุผลความจ าเป็นค าชี้แจงเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาสอศ. และส านักงบประมาณ 

2.7  หากสถาบันการอาชีวศึกษา/สถานศึกษา/และหน่วยงานในสังกัด  จัดท ารายละเอียดแผนความ
ต้องการไม่ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารความพร้อมของรายการไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 2.6   
จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะให้ สอศ. เสนอขอตั้งงบประมาณงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
 

หลักเกณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการสิ่งก่อสร้างที่เสนอมาให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์

สูงสุดในการพิจารณาค าของบลงทุน  
2. ทุกรายการที่เสนอค าขอ ต้องจัดส่งแบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้างของแต่ละรายการที่มี

ลายมือชื่อคณะกรรมการ ชื่อสถานศึกษาและมีพ้ืนที่ก่อสร้างด าเนินงานชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้วยหากตรวจสอบพบว่าไม่มีความพร้อมครบถ้วนจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว 

3. กรณีที่สถานศึกษาเสนอค าขอ โดยเลือกแบบรูปรายการมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษาไม่ต้องจัดส่งแบบ แตข่อให้สถานศึกษาจัดส่งประมาณราคากลางค่าก่อสร้างตามพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของ สอศ. ด้วย 

4. ประมาณราคาค่าก่อสร้างต้องเป็นราคาปัจจุบัน  
5. ค าขอรายการสิ่งก่อสร้างให้ระบุระยะเวลาก่อสร้าง (จ านวนวัน) ทุกรายการ 
6. กรณีที่สถานศึกษาใช้ประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบรูปรายการของสถานศึกษาอ่ืน ให้สถานศึกษา

รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
7. กรณีที่สถาบันการอาชีวศึกษาเสนอขอรายการสิ่งก่อสร้าง ให้ระบุสถานที่ด าเนินการ ในประมาณราคา     

ค่าก่อสร้างให้ชัดเจน  
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8. หลักเกณฑส์ านักงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณคือรายการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป 
9. กรณีขอโดมอเนกประสงค ์ ให้ใชช้ือ่รายการหลงัคาคลุมอเนกประสงค์ 
10. การบันทึกชื่อรายการและวงเงินในระบบค าของบลงทุน ต้องตรงกับเอกสารแนบไฟล์ประกอบ 

          11. กรณีสถานศึกษาที่ต้องการบันทึกรายการสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตปริญญาตรี ให้เลือกระดับการศึกษาปริญญาตรี 
          12. หากสถานศึกษาต้องการรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างและแบบรูปรายการมาตรฐานของ สอศ. 
ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ส านักอ านวยการ  
 
หลักเกณฑ์ค่าครุภัณฑ์ 

1. กรณีท่ีเป็นรายการที่มีราคามาตรฐานของทางราชการให้สถานศึกษา/หน่วยงานใช้ราคามาตรฐานเสนอขอตั้ง 
เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th)/เกณฑ์ราคา
กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (www.mdes.go.th)/ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (bsq.vec.go.th) และให้ส ารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาด
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ 

2. กรณีที่เป็นรายการนอกมาตรฐานของทางราชการให้ส ารวจราคาครุภัณฑ์ตามท้องตลาดไม่น้อยกว่า     
3 แห่ง 3 ยี่ห้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ 

3. การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพ่ือประกอบเสนอขอตั้งงบประมาณ ขอให้ถือปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามระเบียบราชการ โปร่งใส คุ้มค่า เป็นธรรมสามารถแข่งขันได้และคณะกรรมการฯ จะต้องลงลายมือชื่อรับรอง     
ให้ครบถ้วน 
 4. ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ/จ าเป็นของรายการครุภัณฑ์ที่เสนอค าขอมาให้ตรงตามต้องการเพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการพิจารณาค าของบลงทุน อนึ่ง ขอให้สถานศึกษา/หน่วยงาน พิจารณาให้ความส าคัญกับครุภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐานที่
ก าหนดในหลักสูตรหรือครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี  เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นล าดับแรกก่อน 
 5. ครุภัณฑ์นอกมาตรฐานที่เป็นชุดหรือห้อง ราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท ให้ท าเหตุผลชี้แจง
ประกอบการพิจารณา 

6. ครุภัณฑ์ที่เป็นชุดหรือห้องคอมพิวเตอร์  ใบเสนอราคาควรระบุรายการประกอบแต่ละรายการและ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 7. รายการครุภัณฑ์ทุกรายการที่ เสนอขอ ต้องจัดส่งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีลายมือชื่อ
คณะกรรมการ และผลสืบราคาของทุกรายการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยหากตรวจสอบพบว่าไม่มีความ
พร้อมครบถ้วนจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว 
 8. การเสนอขอครุภัณฑ์ยานพาหนะเพ่ือทดแทนของเดิม ต้องส่งส าเนาทะเบียนรถยนต์เดิมพร้อมชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นประกอบ 
 9. รายการครุภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ครบถ้วนสอดคล้อง
ตามแผนความต้องการของครุภัณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดเป็นล าดับแรก กรณีที่เสนอขอรายการนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ข้ันพื้นฐานขอให้สถานศึกษาชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและรับรองว่าสาขาวิชาที่เสนอขอรายการนอกมาตรฐานนั้นมี
จ านวนครุภัณฑ์มาตรฐานครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว และทุกรายการที่เสนอขอต้องแสดงความพร้อมสามารถ
ด าเนินการจัดหาได้ทันที ได้แก่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และผลสืบราคาตามท้องตลาดของแต่ละรายการเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 
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http://www.mdes.go.th/

