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1. ภาพรวมของไฟล์ 
 
- เหตุผลและท่ีมาในการจัดทำแบบฟอร์ม version 2.0 และความแตกต่างจาก version ก่อนหน้า 
 
 แบบฟอร์ม excel สำหรับเสนอโครงการใน version 1.0 และ version 1.0 (Jumbo) นั้น มีปัญหาและ
ข้อจำกัดบางประการในการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ เช่น 
 1. แบบฟอร์มมี algorithm ในการเรียงลำดับกิจกรรมจากบนลงล่าง ตามที่ผู ้ทำไฟล์ได้เลือกประเภท
งบประมาณ (operate หรือ abroad) ในหน้า activity ทำให้ไม่สามารถเรียงลำดับกิจกรรมได้ตามใจชอบ พอมี
การเลื่อนหรือสับเปลี่ยนลำดับกิจกรรม ผู้ทำไฟล์จะต้องไปไล่ลบข้อมูลในหน้า activity และหน้า operate หรือ 
abroad และจัดทำข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อเรียงกิจกรรมใหม่ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ทำให้ยากต่อการแก้ไขหาก
ไม่ได้มีการวางแผนงานมาอย่างดีจริงๆ 
 2. template ของ worksheets ส่วนใหญ่ ไม่เหมาะแก่การทำงาน เพราะเป็น sheet ที่ต้องทั ้งทำ
รายละเอียดข้อมูลและเป็น report ในเวลาเดียวกัน ทำให้เมื่อใส่ข้อมูลแล้วจะต้องคอยจัดหน้าเพื่อให้สามารถ 
print out ออกมาได้ด้วย 
 3. มีการใช้ macro แทบทุก sheet (เนื่องจากแต่ละ sheet ถูกใช้เป็นทั้ง worksheets และฟอร์มรายงาน 
(report sheets) ตามข้อ 2) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากร ปส. บางส่วน ไม่สามารถรองรับการใช้งาน 
macro ได้ ทำให้ไฟล์เสียหาย 
 4. ไม่สามารถจัดทำรายละเอียดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ได้ ทำให้มีโอกาสที่ตัวคูณงบประมาณ
จะผิด และ กนผ. จะต้องตรวจสอบโดยการคำนวณมือเพ่ิม ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจมากข้ึน 
 5. Logic ในการคำนวณงบประมาณด้านการไปต่างประเทศยังผิดอยู่ เช่น เรื่องการเบิกค่าเครื่องแต่งกาย 
 
 ด้วยเหตุข้างต้น กนผ. จึงได้ปรับปรุงแบบฟอร์มเสนอโครงการ (Full version 2.0) เพื่อแก้ปัญหาการใช้
งานในปีที่ผ่านมาและตอบโจทย์การใช้งานข้อมูลในอนาคตให้มากขึ้น โดยมีความแตกต่างจากแบบฟอร์ม version 
1.0 และ version 1.0 (Jumbo) ดังนี้ 
 1. จัดรูปแบบหน้าตาไฟล์ใหม่ทั้งหมด โดยแยก worksheets และ report sheets ออกจากกันอย่าง
สิ้นเชิง ไม่มีการใช้ macro ในหน้า worksheets โดยจะมีการใช้งาน macro จัดหน้า เฉพาะหน้ารายงานเท่านั้น 
(ซึ่งในทางปฏิบัติ หน่วยงานภายใน ปส. ไม่จำเป็นจะต้อง print out แบบฟอร์มแต่อย่างใด) ลดโอกาสที่ไฟล์จะ
เสียหายจากการใช้งานใน Microsoft excel รุ่นที่ไม่รองรับ macro 
 2. รองรับการ print out รายงานข้อเสนอโครงการภายใน ปส. / แบบฟอร์มเสนอ สงป. (แบบฟอร์ม 2-
pages) / ข้อมูลรายการงบลงทุน 
 3. เปลี่ยนรูปแบบการทำข้อมูลใหม่ โดยแบ่งเป็นส่วนของการจัดทำข้อมูล และส่วนของการเรียงลำดับ
ข้อมูล ทำให้ผู้จัดทำไฟล์สามารถเรียงลำดับกิจกรรมและรายการงบลงทุนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องไล่ลบข้อมูลและ
ลงใหม่ ซึ่งข้อมูลจะถูกนำไปแสดงผลในหน้ารายงานโดยอัตโนมัติ 
 4. ผู้จัดทำไฟล์สามารถจัดความสูง row หรือซ่อน row ใน work sheets ได ้
 5. มีระบบ check-list ช่วยผู้จัดทำไฟล์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจัดทำข้อมูล รวมถึงมีการ
แสดงคำอธิบายวิธีการจัดทำข้อมูลในทุกส่วนที่จะต้องมีการจัดทำข้อมูล 
 6. สามารถตั้งงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ได้ / แก้ไข logic ในการตั้งงบค่าเครื่องแต่งกายไป
ต่างประเทศให้ถูกต้อง 
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 7. รองรับการจัดทำข้อมูลกิจกรรมที่เป็นงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น จำนวน 30 templates / 
สามารถสร้างกิจกรรมหลักได้สูงสุด 15 กิจกรรม / สร้างกิจกรรมรองภายใต้กิจกรรมหลักได้สูงสุด 7 กิจกรรม 
 8. รองรับการจัดทำข้อมูลรายการงบลงทุน จำนวน 20 templates สามารถใส่รายละเอียดคุณลักษณะงบ
ลงทุนได้สูงสุดจำนวน 9 หน้า 
 
- เงื่อนไขการใช้งาน 
 
 ไฟล์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อส่งให้กับ กนผ. หากตรวจสอบแล้วพบว่าไฟล์มีการปลดล็อก กนผ. จะไม่
ยอมรับไฟล์นั้น เนื่องจากไฟล์อาจถูกแก้ไขหรือได้รับความเสียหาย ซึ่งตรวจสอบและแก้ไขได้ยากมาก 
 
- ขอบเขตและข้อจำกัดของแบบฟอร์ม 
 
 1. ยังไม่สามารถคำนวณงบประมาณด้านการจ้างที่ปรึกษาแบบอัตโนมัติได้ ต้องมีการคำนวณมือ 
 2. ไฟล์ยังคงมีการใช้ macro เพื่อจัดหน้าอยู ่ จึงควรใช้งานไฟล์ใน Microsoft excel version ใหม่ๆ 
รวมถึงเวลาส่งไฟล์ให้แก่กัน จะต้องส่งผ่าน e-mail หรือจัดทำเป็น .rar หรือ .zip ก่อนที่จะส่งผ่านทางไลน์ 
 3. มีการใช้สูตร RANK ซึ่งอาจมีปัญหาใน Microsoft excel 365 
 
- การปรับปรุงและอัพเดทไฟล์ 
 
 1. เพิ่มการใส่ค่าน้ำหนักการดำเนินงานของกิจกรรมในหน้า Summary เพื่อให้รองรับกับการทำงานด้าน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้หน้า Check-list ให้สอดคล้องกันด้วย 
(Version 2.1) - แก้ไขเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2565 
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2. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำข้อมูล 
 
- สีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบฟอร์ม 
เซลล์ที่สามารถดำเนินการได้ 
 ให้เติมข้อมูลลงในเซลล์นี้ อาจมีข้อกำหนดย่อยเพ่ิม เช่น จำนวนตัวอักษร ลงเฉพาะตัวเลข ฯลฯ 
 ให้เลือกรายการจาก drop down list 
 ใช้ในการจัดหน้า เช่น ถมเซลล์เป็นช่วงเพ่ือซ่อนเซลล์ 
 ใช้ในการจัดหน้า เป็นเซลล์ที่ไว้บอกระยะขอบที่สามารถซ่อนเซลล์ได้ หรือไว้ใช้คลายซ่อน row  

(ซ่อน row ที่มีเซลล์สีเหลืองได้ แต่จะซ่อน row ที่มีเซลล์สีส้มไม่ได้) 
 ใช้ในการตัดรายการงบประมาณเฉพาะส่วน (Debug งบประมาณ) 
เซลล์ที่เอาไว้แจ้งเตือนและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 

1.0 เป็นเซลล์ที่บอกว่าข้อมูลกลุ่มนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปใช้งาน 
ไม่ใช้ เป็นเซลล์ที่บอกว่าข้อมูลกลุ่มนั้นเป็นข้อมูลที่จะไม่ถูกนำไปใช้งาน 

finished เป็นเซลล์ที่บอกว่าการจัดทำข้อมูลในส่วนนั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
unfinished เป็นเซลล์ที่บอกว่าการจัดทำข้อมูลในส่วนนั้นยังไม่ถูกต้อง 

2500 เป็นเซลล์ที่บอกว่าการจัดทำข้อมูลในส่วนนั้นยังไม่ถูกต้อง (เฉพาะตรงที่จะต้องใส่วงเงิน) 
 
- องค์ประกอบของ worksheets 
 1. Pro-Det (ย่อมาจาก Project Detail) 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดทำรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อ หลักการ ผู้รับผิดชอบ พื้นที่ดำเนินการ แผนการใช้
เงินในอนาคต ตัวชี้วัด ประโยชน์จากโครงการ ฯลฯ 
 2. Act-Sum (ย่อมาจาก Activity Summary) 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดการกิจกรรม ได้แก่ การตั้งชื่อกิจกรรม การเรียงลำดับกิจกรรม กำหนดกิจกรรมหลัก-
ย่อย การกำหนดช่วงเวลาดำเนินงานและแผนการใช้เงินรายเดือน และการกำหนดตัวชี้วัดกิจกรรม 
 3. Act-Det (ย่อมาจาก Activity Detail) 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดทำรายละเอียดตัวคูณกิจกรรม การ set debug ค่าใช้จ่าย 
 4. In-Sum (ย่อมาจาก Invest Summary) 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดการรายการงบลงทุน ได้แก่ การเรียงลำดับความสำคัญรายการงบลงทุน การกำหนด
ช่วงเวลาดำเนินงาน แผนการใช้เงินรายเดือน และช่วงลงนามส่งมอบ 
 5. In-Det (ย่อมาจาก Invest Detail) 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดทำรายละเอียดรายการงบลงทุน กำหนดชื่อ ราคา หน่วยนับ สถิติงบลงทุน คุณลักษณะ
งบลงทุน 
 6. Summary *** 
 Summary เป็นหน้าที ่เป็นทั ้ง worksheet และ Report Sheet โดยจะเป็นหน้าที ่สรุปรายละเอียด
โครงการ ทั้งกิจกรรมของโครงการ งบในแต่ละกิจกรรม งบลงทุนที่มี แผนการใช้จ่ายงบในแต่ละเดือน รวมถึงเป็น
หน้าที่เอาไว้กำหนดค่าน้ำหนักการดำเนินงานรายเดือนของแต่ละกิจกรรม สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานด้วย 
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- ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลโดยสรุป 
 
 1. จัดทำข้อมูลในหน้า Pro-Det 
 
 2. หากโครงการมีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้กำหนดชื่อกิจกรรม และเรียงลำดับกิจกรรมในหน้า 
Act-Sum โดย 
  - หากกิจกรรมนั้นเป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ “กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย)” ให้ใส่รายละเอียด
ผลผลิตของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ และน้ำหนักของกิจกรรม ด้วย 
  - หากกิจกรรมนั้นเป็น “กิจกรรมย่อย” ไม่ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ 
 
 3. จัดทำรายละเอียดตัวคูณกิจกรรมในหน้า Act-Det ให้ครบทุกกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในหน้า Act-
Sum โดย 
  - หากกิจกรรมนั้นเป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ “กิจกรรมย่อย” ให้ใส่ข้อมูลวัตถุประสงค์กิจกรรม 
เลือกประเภทกิจกรรม ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ และกำหนดตัวคูณค่าใช้จ่ายให้ครบ 
  - หากกิจกรรมนั้นเป็น “กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย)” ให้ใส่ข้อมูลเฉพาะวัตถุประสงค์กิจกรรม
และพ้ืนที่ดำเนินการ 
 
 4. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและช่วงเวลาดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมในหน้า Act-Sum โดย
กิจกรรมที่เป็น “กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย)” นั้น ระบบจะ sum ข้อมูลของกิจกรรมย่อยที่อยู่ภายใต้มาให้โดย
อัตโนมัติ 
 
 5. หากโครงการมีงบลงทุนให้จัดทำรายละเอียดงบลงทุนในหน้า In-Det โดยจะต้องกำหนดชื่อรายการ 
ประเภทงบลงทุน วงเงิน หน่วยนับ สถิติงบลงทุน ผู้ใช้ประโยชน์ และคุณลักษณะเฉพาะของงบลงทุน ให้ครบถ้วน 
 
 6. เรียงลำดับความสำคัญของรายการงบลงทุนและกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ช่วงเวลา
ดำเนินงาน แผนการลงนาม-ส่งมอบ ในหน้า In-Sum 
 
 7. กำหนดค่าน้ำหนักแผนการดำเนินงานรายเดือนของกิจกรรมในหน้า Summary โดยที่ค่าน้ำหนักต้อง
รวมกันได้ 100 
 
 8. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำข้อมูลในหน้า Check โดยรายการที่มีไฟเตือนขึ้นว่า “unfinished” 
คือรายการที่ยังจัดทำข้อมูลไม่เรียบร้อย ให้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำท่ีปรากฎ 
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3. อธิบายวิธีการทำงานของแต่ละ Sheet อย่างละเอียด 
 
- Check 
 เป็นหน้าที่เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูล (ไม่ต้องทำอะไรใน sheet นี้) โดยจะมีการ
คำนวณระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูล คิดเป็น 100% แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนที่เกี่ยวกับการ
จัดทำรายละเอียดของโครงการ และส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 

 
 ส่วนที่ 1 การจัดทำรายละเอียดของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ - ต้องระบุชื่อโครงการในหน้า Pro-Det ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” 
 2. ความเชื่อมโยงทางด้านยุทธศาสตร์ - ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติในหน้า Pro-Det ให้ครบทั้ง 
4 หัวข้อ (ขาดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งไม่ได้) ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” 
 3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ - ต้องเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในหน้า Pro-Det ให้ครบทั้ง
ระดับกองและระดับกลุ่ม (ขาดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งไม่ได้) ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” 
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ - ในหน้า Pro-Det แบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย คือในส่วนของที่ปรึกษาโครงการ 
หัวหน้าโครงการ และผู้ดำเนินโครงการ โดยแต่ละหัวข้อจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบทั้งชื่อ และหน้าที่ (ขาดส่วนใด
ส่วนหนึ่งไม่ได้) ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” 
 5. เหตุผลของโครงการ ที่มา และหลักการ - ต้องระบุหลักการของโครงการในหน้า Pro-Det ให้ถูกต้อง 
ไฟเตอืนจึงจะขึ้นว่า “finished” โดยระบบจะตรวจสอบจากช่องข้อมูลช่องแรกเท่านั้น (หากโครงการใส่หลักการใน
ช่องที่ 2 แต่เว้นช่องที่ 1 ไว้ จะถือว่า “unfinished”) 
 6. วัตถุประสงค์ของโครงการ / วิธีการดำเนินงานโดยสรุป / กลุ่มเป้าหมายโครงการ / พื้นที่หรือสถานที่
ดำเนินการ - ต้องระบุข้อมูลในส่วนดังกล่าวในหน้า Pro-Det ให้ครบ ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” 
 7. ยอดงบประมาณ - แบ่งเป็น 2 ส่วน งบประมาณปีที่ผ่านมา และงบประมาณปีที่จะเสนอขอ โดยที่
งบประมาณปีที่ผ่านมานั้น จะต้องระบุในหน้า Pro-Det โดยหากโครงการเป็นโครงการใหม่ ให้ระบุ 0 (ถ้าไม่ระบุไฟ
เตือนจะขึ้นว่า “unfinished”) ส่วนงบประมาณปีที่จะเสนอของบนั้น ระบบจะดูจากยอดงบที่ปรากฏในหน้า 
Summary ซึ่งต้องจัดทำข้อมูลในหลายๆ ส่วน ต้องดูจากส่วนที่ 2 ของหน้า Check นี้ 
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 8. เหตุผลที่เสนอของบประมาณในปีปัจจุบัน - ต้องระบุเหตุผลที่จำเป็นจะต้องเสนอของบประมาณในหน้า 
Pro-Det ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” และถ้างบประมาณที่เสนอในปีปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากปีที่ผ่านมา จะต้องระบุเหตุผลที่ทำให้เสนอของบเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงด้วย ไฟเตือนของหัวข้อย่อยที่ 2 
จึงจะข้ึนว่า “finished” 
 9. ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ - แบ่งเป็น 2 ส่วน ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการในภาพรวม และผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของปีที่จะของบประมาณ โดยต้องระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน ไฟเตือนของแต่ละส่วนจึงจะขึ้นว่า “finished” (ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ของปีที่จะของบประมาณนั้น ระบุแค่ของปีที่จะเสนอของบประมาณ ไฟเตือนก็จะขึ้นว่า “finished”) 
 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมของโครงการ - ต้องระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในหน้า Pro-Det ให้ครบ ไฟเตือนจึงจะขึ้นว่า “finished” โดยตัวชี้วัดนั้น เลือกระบุเพียงประเภทใด
ประเภทหนึ่งได้ ไม่จำเป็นจะต้องระบุทั้ง 2 ประเภท 
 11. ผลการปฏิบัติงาน / การใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา - ต้องระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่
ผ่านมาในหน้า Pro-Det (โดยต้องสัมพันธ์กับงบประมาณในปีที่ผ่านมาด้วย) ไฟเตือนจึงจะข้ึนว่า “finished” 
 12. ความเสี่ยงในการดำเนินงานและแนวทางบริหารจัดการ / การติดตามและประเมินผล - ต้องระบุ
รายละเอียดกิจกรรมที่ก่อให้เกินความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แผนงานควบคุมความเสี่ยง และแนวทางการ
ติดตามประเมินผล ในหน้า Pro-Det ให้ครบถ้วน (ขาดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งไม่ได้) ไฟเตือนจึงจะข้ึนว่า “finished” 

 
 ส่วนที่ 2 การจัดทำรายละเอียดงบประมาณ 
 1. ยอดงบประมาณ - ถ้ายอดงบประมาณที่จะเสนอขอปีปัจจุบันเป็น 0 ไฟเตือนจะขึ้นว่า “unfinished” 
โดยต้องตรวจสอบว่างบส่วนไหนที่ยังไม่ได้จัดทำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  - หากโครงการมีงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ให้เช็คการเรียงลำดับกิจกรรมในหน้า "Act-
Sum" ก่อน ว่ากิจกรรมที่ได้จัดทำไว้ (และตั้งใจว่าจะของบ) มีสัญลักษณ์ขึ้นว่า "ไม่ใช้" สีแดงหรือไม่ หากมีให้ใส่
ลำดับของกิจกรรมให้ถูกต้อง จนกว่าช่องลำดับจริงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 
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  - ตรวจสอบกิจกรรมที่ช่องสัญลักษณ์เป็นสีเขียว ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่จริงๆ แล้วจะต้องมียอดงบ 
(แต่ยอดงบประมาณปัจจุบันเป็น 0) เมื่อเจอแล้ว ให้จำแถวของกิจกรรมนั้นไว้ โดยดูจาก Row in Act-Det ทาง
ด้านซ้าย แล้วไปหากิจกรรมนั้นๆ ในหน้า Act-Det เพ่ือทำรายละเอียดตัวคูณให้ครบ 
  - หากโครงการมีงบลงทุน ต้องดูว่าได้สร้างรายละเอียดงบลงทุนในหน้า In-Det ไว้หรือไม่ และมี
การใส่ราคาต่อหน่วย และจำนวนที่จะซ้ือ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ 
  - หากสร้างรายการแล้ว ให้มาตรวจดูในหน้า In-Sum ว่ารายการงบลงทุนที่สร้างไว้มีการใส่ลำดับ
ความสำคัญหรือยัง (หากไม่ใส่ระบบจะไม่นำมารวมกับยอดที่จะของบประมาณ) 
 2. ยอดงบประมาณหาร 100 ลงตัว - หากงบประมาณรวมที่จะเสนอขอในปีงบประมาณปัจจุบันหาร 100 
ไม่ลงตัว ไฟเตือนจะขึ้นว่า “unfinished” (งบลงทุนไม่มีเศษหลักสิบหลักหน่วยแน่นอน ดังนั้นต้องเช็คที ่งบ
ดำเนินงาน + งบรายจ่ายอื่น) โดย 
  - ไปที ่หน้า Act-Sum ดูยอดงบในคอลัมน์ "งบประมาณ" เฉพาะกิจกรรมที ่จะเสนอของบ 
(กิจกรรมที่เป็นสีเขียวในคอลัมน์ "ลำดับจริง") 
  - จำแถวของกิจกรรมนั้นไว้ โดยดูจาก Row in Act-Det ทางด้านซ้าย แล้วไปหากิจกรรมนั้นๆ ใน
หน้า Act-Det เพื่อแก้ไขรายละเอียดตัวคูณ หากรายการงบที่มีเศษเกิดจากรายการงบที่มาจากระบบ ให้ตั้ง
งบประมาณในช่องเปล่า 3 ช่อง ทางด้านล่างของกิจกรรม เพ่ือปัดเศษให้ลงตัว 
 3. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - หากมีกิจกรรมการดำเนินงานที่ยังจัดทำรายละเอียดไม่ครบ 
(หน้า Act-Sum) ไฟเตือนจะขึ้นว่า “unfinished” เช่น ยอดรวมงบประมาณรายเดือนไม่ตรงกับยอดงบทั้งหมด
ของกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ได้กำหนดช่วงการดำเนินงานของกิจกรรม (เช็คได้จากคอลัมน์ Re-Check ทางด้านขวา
สุด) 
 4. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบลงทุน - หากมีรายการงบลงทุนที่ยังจัดทำรายละเอียดไม่ครบ (หน้า In-
Sum) ไฟเตือนจะขึ้นว่า “unfinished” เช่น ยอดรวมงบประมาณรายเดือนไม่ตรงกับยอดงบทั้งหมดของกิจกรรม
นั้นๆ ไม่ได้กำหนดช่วงที่มีการลงนาม ตรวจรับ และส่งมอบงบลงทุน หรือไม่ได้กำหนดช่วงการดำเนินงานของ
กิจกรรม (เช็คได้จากคอลัมน์ Re-Check ทางด้านขวาสุด) 
 5. ค่าน้ำหนักการดำเนินงานรายเดือนของแต่ละกิจกรรม  – หากยังได้ใส่ค่าน้ำหนักการดำเนินงานราย
เดือนของแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วน หรือค่ารวมของค่าน้ำหนักกิจกรรมของทั้งโครงการไม่เท่ากับ 100 (หน้า 
Summary) (สามารถระบุค่าน้ำหนักรายเดือนของกิจกรรมได้ในช่องสีชมพู และเช็คความถูกต้องได้จากคอลัมน์ 
Re-Check ทางด้านขวาสุด) 
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- Pro-Det 
 เป็นหน้าที่ไว้จัดทำรายละเอียดเชิงบรรยาย/ตัวหนังสือ ต่างๆ ของโครงการ โดยจะต้องจัดทำข้อมูลให้
ครบถ้วน มีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้ 

 
 1. ชื่อโครงการ - ต้องระบุชื่อโครงการโดยไม่ต้องมีคำว่า “โครงการ” (เนื่องจากระบบจะนำชื่อที่ใส่ไป
แสดงผลใน report sheets ต่างๆ โดยอัตโนมัติ) โดยชื่อโครงการต้องกระชับ ไม่ยาวจนเกินไป (ห้ามเกิน 200 
ตัวอักษร) 
 2. ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ - แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ โดยจะต้องเลือกจาก drop down list ให้ครบถ้วน ห้ามปล่อย
ว่างไว้ 

 
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ - ต้องระบุกองและกลุ่มงานที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน รวมถึงระบุชื่อ - สกุล และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินโครงการทั้ง 3 ตำแหน่งให้ครบถ้วน 
 4. เหตุผลของโครงการ ที่มา และหลักการ - ต้องระบุเหตุ ที่มา และหลักการของโครงการ โดยจะต้อง
จัดทำข้อมูลแบบสรุป ไม่เกิน 1,800 ตัวอักษร/paragraph โดย template จะอนุญาตให้ทำข้อมูลได้ 2 
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paragraphs ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องมีการ lock จำนวนตัวอักษร เนื่องจากข้อมูลจะต้องนำไปจัดทำรายละเอียดใน
ระบบ e-budgeting อีกต่อหนึ่ง 
 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นในเชิงบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ (หาก
จะข้ึนบรรทัดใหม่ในเซลล์ให้กด alt + enter) โดยจำนวนตัวอักษรรวมกันต้องไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร 
 6. วิธีการดำเนินงานโดยสรุป - ระบุวิธีการดำเนินงานของโครงการโดยสรุปในเชิงบรรยาย จำนวนไม่เกิน 
1,000 ตัวอักษร โดยอธิบายถึงภาพรวมของการดำเนินงานของโครงการ เช่น 
  - ดำเนินโครงการผ่านการเก็บตัวอย่างในพื ้นที ่ เป ้าหมายและนำมาวิเคราะห์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 
  - ดำเนินโครงการผ่านการกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 
 7. กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่หรือสถานที่ดำเนินการ 
  7.1 กลุ่มเป้าหมาย - ระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในเชิงบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ จำนวนไม่
เกิน 500 ตัวอักษร (หากจะข้ึนบรรทัดใหม่ในเซลล์ให้กด alt + enter) 
  7.2 พ้ืนที่หรือสถานที่ดำเนินการ - ระบุพ้ืนที่หรือสถานที่ดำเนินโครงการ ในเชิงบรรยายหรือเป็น
ข้อๆ ก็ได้ จำนวนไม่เกิน 500 ตัวอักษร (หากจะข้ึนบรรทัดใหม่ในเซลล์ให้กด alt + enter) 
 8. สรุปยอดงบประมาณโครงการ 
  8.1 งบประมาณปีที่ผ่านมา - ระบุยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนที่หาร
ด้วย 100 ลงตัวตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (หากเป็นโครงการใหม่ ไม่เคยเสนอของบประมาณมาก่อนให้ใส่ 0) หากปล่อยข้อมูล
ในส่วนนี้ว่างไว้ ระบบจะถือว่าการจัดทำข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ไฟเตือนในหน้า check จะข้ึน “unfinished”) 
  8.2 งบประมาณที่จะเสนอขอปีปัจจุบัน - เป็นยอดงบประมาณที่จะเสนอขอในปีปัจจุบัน ตัวเลข
จะปรากฎขึ้นมาหากดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณในหน้า Act-Sum / Act-Det / In-Sum / In-Det 
ครบถ้วนแล้ว 
  8.3 สรุปรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานและงบประมาณตลอดระยะเวลาของโครงการ  - 
จะต้องระบุกิจกรรมการดำเนินงานและงบประมาณที่จะใช้ตามแผนในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย 
ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น 
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  8.4 เหตุผลที่เสนอของบประมาณปีปัจจุบัน - แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
  - เหตุผลที่เสนอของบประมาณ - ระบุเหตุผลที่ต้องมีการเสนอของบประมาณในเชิงบรรยาย 
จำนวนไม่เกิน 500 ตัวอักษร โดยการระบุข้อมูลในส่วนนี้ จะแตกต่างจากที่ได้ระบุในส่วนของเหตุผล ที่มา และ
หลักการของโครงการ โดยจะเน้นให้บรรยายถึงเหตุผลว่าทำไมกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่ได้จัดทำขึ้นจึง
ต้องมีการใช้งบประมาณดำเนินงาน (เช่น ถ้าภาพรวมของโครงการคือการจัดประชุม ควรจะต้องระบุข้อมูลใน
ทำนองว่าทำไมการประชุมดังกล่าวนี้จึงต้องมีการใช้งบประมาณดำเนินการ เป็นต้น) 
  - เหตุผลที่เสนอของบประมาณเพิ่มขึ้น/ลดลง - ระบุเหตุผลที่ต้องมีการเสนอของบประมาณ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา หากเป็นโครงการใหม่ หรือเป็นโครงการต่อเนื่องแต่
ขอรับจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีที่แล้ว ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 9. ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
  9.1 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการในภาพรวม - ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการในภาพรวม (พูดในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั ้งหมดของโครงการ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะปีที ่เสนอขอ
งบประมาณ) ในเชิงบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ (หากจะขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์ให้กด alt + enter) 
  9.2 ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี - ระบุผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับในแต่ละปี โดยหากระบุข้อมูลในปีที่เสนอของบประมาณ ระบบจะถือว่าการจัดทำข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
(finished) 
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 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมของโครงการ - ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยสามารถเลือก
ได้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ไม่จำเป็นจะต้องระบุให้ครบทั้ง 2 ตัวชี้วัด เลือกระบุตัวชี้วัด
ใดตัวชี้วัดหนึ่งก็ได้ แต่ต้องระบุข้อมูลทั้งหมดให้ครบ ได้แก่ ผลลัพธ์ของโครงการ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วย
นับ หากระบุครบ ระบบจะถือว่าการจัดทำข้อมูลมีความสมบูรณ์ (finished) 
 11. ผลการปฏิบัติงาน / การใช้จ่ายงบประมาณในปีที ่ผ่านมา - ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา หากเป็นโครงการใหม่ ให้ใส่ 0 ในช่องเบิกจ่าย ทั้งนี้ หากระบุข้อมูลไม่สัมพันธ์กับยอด
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา (หัวข้อที่ 8.1) ระบบจะถือว่าการจัดทำข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ไฟเตือนใน
หน้า check จะข้ึน “unfinished”) เช่น 
  - มียอดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา แต่ไม่ระบุยอดงบประมาณท่ีเบิกจ่ายล่าสุด 
  - เว้นว่างช่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาไว้ แต่ระบุยอดงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายไป 
 12. ความเสี่ยงในการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการ - ระบุข้อมูลความเสี่ยงในการดำเนินงาน
และแนวทางการบริหารจัดการ โดยบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่
เกิดข้ึน และแผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง หากระบุข้อมูลในทั้ง 3 ส่วนไม่ครบ (ขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง) ระบบ
จะถือว่าการจัดทำข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ไฟเตือนในหน้า check จะข้ึน “unfinished”) 
 13. การติดตามและประเมินผล - ให้สรุปแนวทางการในการติดตามและประเมินผลโครงการสั้นๆ หากไม่
ระบุข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะถือว่าการจัดทำข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ไฟเตือนในหน้า check จะข้ึน “unfinished”) 
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- Act-Sum 
 เป็นหน้าที่เอาไว้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการ (ที่ใช้งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น) 
กำหนดผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ น้ำหนักของกิจกรรม แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายเดือน ช่วงระยะเวลาการดำเนินงานของกิจกรรม และใช้เรียงลำดับกิจกรรม มีรายละเอียดที่สำคัญ 
ดังนี้ 

 
 1. References - เป็นส่วนที่เอาไว้บอกลำดับของกิจกรรมที่ได้จัดทำข้อมูลไว้ เรียงตาม template ที่ใช้ใน
การจัดทำข้อมูลจากบนลงล่าง (สูงสุด 30 templates) รวมถึงเอาไว้บอก row ของกิจกรรมที่จะไปปรากฏในหน้า 
Act-Det ซึ่งผู้จัดทำรายละเอียดสามารถใช้ในการหากิจกรรมนั้นๆ ในหน้า Act-Det ได้สะดวกขึ้น 
 2. ลำดับจริง - เป็นลำดับของกิจกรรมที่ได้สร้างข้ึน ซึ่งระบบจะมีการจัดเรียงลำดับกิจกรรมให้โดยอัตโนมัติ 
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะถูกนัมาคำนวณงบประมาณ จะต้องมีไฟสถานะเป็นสีเขียวที่มีลำดับของกิจก รรมปรากฏอยู่
เท่านั้น หากไฟสถานะเป็นสีแดงหมายความว่ากิจกรรมนั้นๆ ไม่ถูกนำมารวมอยู่ภายใต้โครงการ 
 3. รายละเอียด - เป็นส่วนที่เอาไว้กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม มีรายละเอียดย่อยดังนี้ 
  3.1 ลำดับที่ของกิจกรรม (ลำดับหลัก - ลำดับรอง) - เอาไว้กำหนดลำดับของกิจกรรม ซึ่งให้ระบุ
ข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยที่ลำดับหลัก จะระบุข้อมูลเป็นตัวเลขได้ตั้งแต่ 1 - 15 (หมายความว่าทั้งโครงการ
สามารถมีกิจกรรมหลักได้ สูงสุด 15 กิจกรรม) และลำดับรองจะระบุข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 - 7 (หมายความว่าทุกๆ 
กิจกรรมหลัก จะมีกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมนั้นๆ ได้ 7 กิจกรรมย่อย) แต่ทั้งนี้ ระบบจะมีการเรียงลำดับกิจกรรม
ตามท่ีผู้จัดทำข้อมูลได้ระบุไว้อีกที เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดจากการใส่ตัวเลขที่อาจไม่ถูกต้อง โดยมีหลักการนับและ
เรียงลำดับกิจกรรม ดังนี้ 
   - ระบบจะนับกิจกรรมจากบนลงล่าง หมายความว่าหากผู้ทำข้อมูลระบุกิจกรรมที่ 4 ซ้ำ
กัน 2 กิจกรรม ระบบจะยึดกิจกรรมที่ 4 ที่อยู่บนสุดเท่านั้น ส่วนกิจกรรมที่ 4 ที่เหลือ จะมีไฟสถานะสีแดงว่า “ไม่
ใช้” ปรากฏขึ้นมาทางด้านซ้ายมือ 
   - หากมีการข้ามลำดับของกิจกรรมหลัก เช่น มีกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมท่ี 2 และกิจกรรมที่ 
5 (ข้ามกิจกรรมที่ 3 และ 4 ไป) ระบบจะนับกิจกรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมที่ 3 แทน 
   - หากมีการระบุลำดับกิจกรรมย่อยไม่ถูกต้อง เช่น มีกิจกรรมที่ 3.2 แต่ไม่มีกิจกรรมที่ 3 
ซึ่งเป็นหัวกิจกรรมหลักนั้น ระบบจะถือว่ากิจกรรมที่ 3.2 ที่ได้กำหนดไว้เป็นกิจกรรมที่ 3 ทันที (ซึ่งจะต้องทำให้มี
การจัดทำข้อมูลผลผลิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของกิจกรรมเพิ่มด้วย) 
   - หากระบุลำดับของกิจกรรมหลัก แต่ไม่ระบุลำดับของกิจกรรมย่อย กิจกรรมนั้น จะถือ
ว่าเป็น “กิจกรรมหลัก” (ไม่มีกิจกรรมย่อยภายใต้) คือ ต้องจัดทำทั้งรายละเอียดของผลผลิต ตัวชี้วัด และตัวคูณ
งบประมาณของกิจกรรมทั้งหมด แต่หากผู้จัดทำข้อมูลได้กำหนดกิจกรรมย่อยไว้ กิจกรรมที่ไม่มีลำดับกิจกรรมย่อย 
จะกลายเป็น “กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย)” แทน ซึ่งจะยังคงต้องจัดทำรายละเอียดของผลผลิต ตัวชี้วัด 
เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องจัดทำรายละเอียดตัวคูณงบประมาณ 
  3.2 ประเภทกิจกรรม - ส่วนนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการเรียงลำดับกิจกรรมแล้ว โดยจะมีอยู่ 3 
รูปแบบ คือ “กิจกรรมหลัก” “กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย” และ “กิจกรรมย่อย” 
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  3.3 ชื่อกิจกรรม - เป็นส่วนที่เอาไว้ระบุชื่อของกิจกรรมนั้นๆ โดยชื่อที่ระบุจะไปปรากฏในหน้า 
Act-Det ด้วย 
  3.4 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม - ส่วนนี้จะปรากฏเมื่อได้จัดทำข้อมูลในหน้า Act-Det แล้ว 
  3.5 พ้ืนที่ดำเนินการ - ส่วนนี้จะปรากฏเมื่อได้จัดทำข้อมูลในหน้า Act-Det แล้ว 
  3.6 ผลผลิต - จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นๆ เป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ “กิจกรรมหลัก (มี
กิจกรรมย่อย” โดยจะต้องระบุผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนั้นๆ 
  3.7 ตัวชี้วัด - จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นๆ เป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ “กิจกรรมหลัก (มี
กิจกรรมย่อย” โดยจะต้องระบุตัวชี้วัดของกิจกรรมนั้นๆ 
  3.8 ค่าเป้าหมาย - จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นๆ เป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ “กิจกรรม
หลัก (มีกิจกรรมย่อย” โดยจะต้องระบุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมนั้นๆ (เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้) 
  3.9 หน่วยนับ - จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นๆ เป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ “กิจกรรมหลัก 
(มีกิจกรรมย่อย” โดยจะต้องระบุหน่วยนับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมนั้นๆ 
  3.10 ค่าน้ำหนักของกิจกรรม - จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นๆ เป็น “กิจกรรมหลัก” หรือ 
“กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย” โดยจะต้องระบุค่าน้ำหนักของกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ ค่าน้ำหนักของกิจกรรมหลัก
ทั้งหมดรวมกัน จะต้องมีค่าเท่ากับ 100 
 4. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ส่วนนี้จะไว้จัดทำหลังจากที่ได้จัดทำรายละเอียดตัวคูณ
งบประมาณในหน้า Act-Det แล้ว โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้ 
  4.1 แผนการใช้จ่าย - จะปรากฏขึ้นหากกิจกรรมนั้นๆ ได้มีการกำหนดลำดับของกิจกรรมแล้ว 
โดยจะต้องระบุแผนการใช้จ่ายรายเดือน โดยยอดรวมของงบประมาณท้ัง 12 เดือน จะต้องเท่ากับงบประมาณของ
กิจกรรมนั้นๆ หากงบประมาณทั้ง 2 ส่วนไม่เท่ากัน ช่อง re-check ทางขวาสุด จะมีไฟเตือนสีเหลืองขึ้นว่า 
“unfinished” (กรณีที่กิจกรรมนั้นเป็น “กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย)” ระบบจะนำงบประมาณของกิจกรรม
ย่อยมารวมให้โดยอัตโนมัติ 
  4.2 ช่วงดำเนินงาน - จะปรากฏขึ้นหากกิจกรรมนั้นๆ ได้มีการกำหนดลำดับของกิจกรรมแล้ว 
โดยจะต้องระบุช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน (ใส่ 1 หรือ 2 โดย 1 จะเป็นช่วงทึบ 2 จะเป็นช่วงเส้นประ เอาไว้แยก
เพื่อแบ่งช่วงการดำเนินงานให้ชัดเจนในกรณีที่ต้องพิมพ์รายงานเป็นสีขาวดำ ) หากไม่ได้กำหนดช่วงระยะเวลา
ดำเนินงานเลย ช่อง re-check ทางขวาสุด จะมีไฟเตือนสีเหลืองขึ้นว่า “unfinished” (กรณีที่กิจกรรมนั้นเป็น 
“กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย)” ระบบจะนำช่วงดำเนินงานของกิจกรรมย่อยมารวมให้โดยอัตโนมัติ 
 5. สรุปการจัดทำข้อมูลในหน้า Act-Sum 

ประเภทของกิจกรรม สิ่งที่จะต้องจัดทำข้อมูล 
กิจกรรมหลัก ลำดับกิจกรรม / ช่ือกิจกรรม / ผลผลิต / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย / หน่วยนับ / น้ำหนัก / 

รายละเอียดตัวคณูในหน้า Act-Det / แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน / ช่วงระยะเวลา
ดำเนินงานรายเดือน 

กิจกรรมหลัก (มีกิจกรรมย่อย) ลำดับกิจกรรม / ช่ือกิจกรรม / ผลผลิต / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย / หน่วยนับ / น้ำหนัก 
กิจกรรมย่อย ลำดับกิจกรรม / ช่ือกิจกรรม / รายละเอยีดตัวคณูในหน้า Act-Det / แผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายเดือน / ช่วงระยะเวลาดำเนินงานรายเดือน 
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- Act-Det 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดทำรายละเอียดตัวคูณของแต่ละกิจกรรมที่ได้สร้างไว้จากหน้า Act-Sum มีรายละเอียด
ที่สำคัญดังนี ้

 
 1. ส่วนของ Setting รายละเอียดกิจกรรม 
  เป็นส่วนที ่เอาไว้ตั ้งค่ากิจกรรม ตั ้งแต่การกำหนดประเภทกิจกรรม พื ้นที ่ดำเนินการ และ
รายละเอียดตัวคูณ โดยในแบบฟอร์มนี้ งบดำเนินงานกับงบรายจ่ายอื่น จะจัดทำในหน้าเดียวกัน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจะใช้งบประมาณหมวดใด ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรมที่เป็นงบดำเนินงาน ประเภทกิจกรรมที่เป็นงบรายจ่ายอื่น 
ประชุม อบรม สัมมนา (ภายใน ปส.) 
ประชุม อบรม สัมมนา (กทม. และปริมณฑล) 
ประชุม อบรม สัมมนา (ต่างจังหวัด - รถโดยสาร) 
ประชุม อบรม สัมมนา (ต่างจังหวัด - เครื่องบิน) 
ประชุมคณะกรรมการ - ประชุมทั่วไป 
จ้างเหมาบุคลากร 
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมอื่นๆ 

ฝึกอบรมในต่างประเทศ 
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
จ้างท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ : ถ้าไม่เลือกกิจกรรมใดๆ เลย (กด del ที่ช่องประเภทกิจกรรม) หมวดงบประมาณจะไม่ปรากฏ และ
กิจกรรมนั้นๆ จะไม่ถูกนำมานับเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทันที 
 ทั้งนี้ ในจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้วย โดยวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์นั้น จะต้อง
เรียบเรียงให้เห็นถึงเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ และอาจมีการอธิบายถึงวิธีการในการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เพ่ิมเติม 
เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้ จะถูกนำไปใช้ในแบบฟอร์มสำหรับรายงานหลายส่วน ตัวอย่างเช่น 
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  - (เพื่อ) พัฒนาและจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลเศษโลหะในโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านการ
ประชุมหารือกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกียวข้อง 
  - (เพื่อ) สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจยัสุร
นารี ผ่านการลงพื้นที่เพ่ือตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
 สำหรับการกำหนดตัวคูณของกิจกรรมนั้น ตัวคูณกิจกรรมจะมีความแตกต่างกัน ตามประเภทของกิจกรรม 
ผู้จัดทำข้อมูลจะต้องตรวจสอบและใส่ตัวคูณให้ถูกต้อง งบประมาณจึงจะถูกนำมาคำนวณตามระบบ 
  - ตัวอย่างตัวคูณของกิจกรรมประเภทจัดอบรมสัมมนา 

 
  - ตัวอย่างตัวคูณของกิจกรรมประเภทไปต่างประเทศ 
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  - ตัวอย่างตัวคูณของกิจกรรมประเภทจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 

 2. ส่วนของรายละเอียดตัวคูณและ Debug 
  เป็นส่วนที่เอาไว้ตรวจสอบตัวคูณที่จะปรากฏ จัดทำรายละเอียดตัวคูณที่ไม่สามารถใช้ค่าใช้จ่าย
แบบสำเร็จรูปได้ (ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ช่องเปล่า เช่น ค่าวัสดุต่างๆ) และเอาไว้ Debug งบประมาณเฉพาะรายการ 
(ตัดงบประมาณเป็นรายรายการ) ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมและตัวคูณที่
เราได้จัดทำไว้ทางฝั่งซ้ายมือ 
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- In-Sum 
 เป็นหน้าที่เอาไว้เรียงลำดับรายการงบลงทุน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ช่วงระยะเวลา
ดำเนินการ และกำหนดขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ เช่น ลงนาม ตรวจรับ ส่งมอบ โดยจะต้องจัดทำข้อมูลในหน้านี้ 
ภายหลังจากท่ีได้จัดทำรายละเอียดรายการงบลงทุนทั้งหมดในหน้า In-Det เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ ส่วนประกอบของหน้านี้ จะคล้ายคลึงกัยหน้า Act-Sum โดยจะมีส่วนของ references สำหรับใช้ใน
การบอก row ของรายการงบลงทุนนั้นๆ ในหน้า In-Det และมีส่วนที่ไว้กำหนดแผนการใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงมี 
re-check ซึ่งจะแสดงผลหากมีการจัดทำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ ์
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- In-Det 
 เป็นหน้าที่เอาไว้จัดทำรายละเอียดของงบลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 1. รายละเอียดของงบลงทุน 
  1.1 ชื่องบลงทุน - ระบุชื่อของงบลงทุน โดยไม่ควรเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือมีคำที่สื่อไปถึงความ
เจาะจงไปที่รุ่นหรือยี่ห้อของรายการงบลงทุนนั้นๆ ไม่ต้องระบุจำนวนและหน่วยนับในส่วนนี้ 
  1.2 ประเภท - เลือกประเภทของงบลงทุนได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยหาก
เลือกครุภัณฑ์ จะต้องระบุประเภทย่อยของครุภัณฑ์นั้นๆ ด้วย เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น 
  1.3 ราคา/หน่วย - ระบุราคาต่อหน่วย ของงบลงทุนรายการนั้นๆ โดยราคาต่อหน่วยจะต้องเป็น
จำนวนเต็มบวกท่ีหาร 100 ลงตัว และควรเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว (เพ่ือป้องกันไม่ให้งบประมาณรวมหลังบวกภาษี
มีเศษหลักสิบหรือหลักหน่วย) นอกจากนี้ จะต้องระบุจำนวนที่จะซ้ือ และหน่วยนับของงบลงทุนนั้นๆ ด้วย 
  1.4 การสั่งซื้อ - เลือกว่าสั่งซื้องบลงทุนรายการนั้นจากแหล่งใด (ในประเทศ/ต่างประเทศ) 
  1.5 สถิติงบลงทุน - ระบุสถิติของงบลงทุนรายการนั้น เช่น เคยมีมาก่อน หรือไม่เคยมีมาก่อน 
หากมีมาก่อนใช้การได้ก่ีชิ้น ใช้การไม่ได้กี่ชิ้น 
  1.6 ลักษณะการใช้งาน - ระบุว่างบลงทุนที่หามาใหม่นี้หามาเพ่ือพัฒนางานใหม่จำนวนกี่ชิ้น และ
หามาเพ่ือทดแทนของเดิมก่ีชิ้น รายการใดบ้าง เลขพัสดุที่เท่าไหร่ 
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 2. เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อและประโยชน์ที่ได้รับ 
  2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ - ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์จากงบลงทุนรายการนี้ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  2.2 สรุปเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ระบุเหตุผลความจำเป็นที่จะต้อง
จัดซื้อรายการงบลงทุนนี้รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาโดยสรุป 
 3. สรุปรายละเอียดมาตรฐาน คุณลักษณงบลงทุน 

 
  ส่วนนี้จะเอาไว้สำหรับการอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงบลงทุนนั้ น โดยวิธีการ
จัดทำข้อมูลนั้น template จะมีฟอร์มให้ใส่รายละเอียดจำนวน 9 ช่อง ซึ่งต้องจัดทำข้อมูลโดยเรียงลำดับดังนี้ 

 
 ทั้งนี้ ในการจัดทำข้อมูล จะต้องดำเนินการดังนี้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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  - จัดทำข้อมูลเรียงตามลำดับหน้า 1 - 9 โดยควรสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงบลงทุน
ให้อยู่ระหว่าง 1 - 3 หน้า (พยายามอย่าให้เกิน 3หน้า เนื่องจากเป็นขนาดจำนวนหน้าที่มีความพอดี ง่ายต่อการ
พิมพ์รายงาน และสะดวกต่อการอ่านเพื่อพิจารณารายละเอียดโดย สงป.) 
  - ไม่ควร copy รายละเอียด TOR ของรายการงบลงทุนนั้นๆ มาใส่ เพราะจะทำให้รายการงบ
ลงทุนนั้นมีจำนวนเอกสารมากเกินความจำเป็น ควรสรุปคุณลักษณะเด่นๆ ของงบลงทุนนั้นๆ มาใส่ ไม่จำเป็น
จะต้องสำแดงคุณลักษณะของรายการงบลงทุนนั้นๆ ทุกข้อ (เนื่องจากส่วนนี้จะเป็นหน้าเดียวของไฟล์ที่เป็น ทั้ง 
Worksheet และ Report sheet ซึ่งต้องมีการพิมพ์รายงานสำหรับประกอบการชี้แจง สงป. และ กมธ.) 
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- Summary 
 เป็นหน้าที่เป็นทั้ง Worksheet และ Report Sheet เอาไว้สำหรับแสดงผลรายละเอียดโครงการทั้งหมด 
ตั้งแต่กิจกรรมการดำเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนของกิจกรรม และงบ
ลงทุนที่มี โดยในหน้านี้ ผู้จัดทำโครงการจะต้องดำเนินการกำหนดค่าน้ำหนักแผนการดำเนินงานรายเดือนของ
กิจกรรมเพิ ่มเติม เพ่ือไว้สำหรับการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการในอนาคต โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 สำหรับค่าน้ำหนักการดำเนินงานของโครงการนั้น จะมีค่ารวมเท่ากับ 100 (มากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้ ระบะ
จะข้ึนฟ้องว่า unfinished) ซ่ึงในการกำหนดคา่น้ำหนักรายเดือนของแต่ละกิจกรรมนั้น จะต้องระบุตัวเลขลงในช่อง
สีชมพู โดยมีหลักคิดและวิธีการ ดังนี้ 
 1. ค่าน้ำหนักการดำเนินงาน แสดงถึงน้ำหนัก/สัดส่วนของเนื้องาน หรือกิจกรรมการทำงาน ที่จะเกิดข้ึนใน
แต่ละช่วงเวลาใน 1 ปี ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ก็ได้ 
 2. ระบุค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขจำนวนเต็มในแถวที่มีช่องสีชมพูในแต่ละกิจกรรม โดยที่ค่าน้ำหนักการ
ดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละเดือน จะต้องรวมกันเท่ากับค่าน้ำหนักการดำเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ 
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4. การพิมพ์แบบฟอร์มรายงาน 
 
- ภาพรวมของแบบฟอร์มรายงาน 
 แบบฟอร์มรายงาน (Report sheets) จะประกอบด้วยแบบฟอร์มทั้งหมด 7 sheets สรุปไดด้ังนี้ 
Sheet คำอธิบาย สำหรับใช้ในการ หมายเหตุ 

Summary เป็นรายงานตารางแนวขวางที่สรุป
ข้อมูลภาพรวมโครงการตั้งแต่ชื่อ
โครงการ หน่วยงานรับผดิชอบ 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ กิจกรรม แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน งบ
ลงทุนโครงการ ฯลฯ 

 - ประกอบเล่มแผนปฏิบตัิราชการหน่วยงานประจำปี 
 - ประกอบกระบวนการพิจารณาเสนอของบประมาณ 
 - ประกอบการขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการ 
 - ประกอบการติดตามและประเมนิผลการดำเนินงาน
โครงการ 

 - สามารถขยายความสูง 
row หรือซ่อน row ที่ไม่
จำเป็นได ้

Project เป็นรายงานข้อมลูทั้งหมดของ
โครงการ เช่น ช่ือโครงการ ความ
สอดคล้อง ผูร้ับผดิชอบ ท่ีมา
หลักการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ 

 - ประกอบเล่มแผนปฏิบตัิราชการหน่วยงานประจำปี 
 - ประกอบกระบวนการพิจารณาเสนอของบประมาณ 
 - Project + Activity เป็นรายละเอียดโครงการฉบับ
สมบูรณ ์

 - สามารถขยายความสูง 
row หรือซ่อน row ที่ไม่
จำเป็นได้ (บาง row) 
 - สามารถใช้ macro เพื่อ
จัดหน้าได ้

Pre-Bud เป็นรายงานท่ีแสดงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในอนาคต
โดยประมาณ ตลอดระยะเวลา
ทั้งหมดของแผน 

 - ประกอบกระบวนการพิจารณาเสนอของบประมาณ 
 - Project + Pre-Bud ใช้ประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการภายใน ปส. 

 - สามารถขยายความสูง 
row หรือซ่อน row ที่ไม่
จำเป็นได้ (บาง row) 

Activity เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียด
กิจกรรมและตัวคูณงบประมาณ
ของโครงการ 

 - ประกอบเล่มแผนปฏิบตัิราชการหน่วยงานประจำปี 
 - ประกอบกระบวนการพิจารณาเสนอของบประมาณ 
 - Project + Activity เป็นรายละเอียดโครงการฉบับ
สมบูรณ ์

 - สามารถขยายความสูง 
row หรือซ่อน row ที่ไม่
จำเป็นได้ (บาง row) 
 - สามารถใช้ macro เพื่อ
จัดหน้าได ้

In-Det เป็นรายละเอียดงบลงทุนท้ังหมด  - ประกอบกระบวนการพิจารณาเสนอของบประมาณ  
2page-1 เป็นรายงานสรุปรายละเอียด

ข้อเสนอโครงการ 
 - นำส่งประกอบการพิจารณางบประมาณโดย สงป. 
 - 2page-1 + 2page-2 + 2page-3 เป็นรายงาน 
2page สำหรับนำส่ง สงป. ฉบับสมบูรณ ์

 - สามารถขยายความสูง 
row หรือซ่อน row ที่ไม่
จำเป็นได้ (บาง row) 
 - สามารถใช้ macro เพื่อ
จัดหน้าได ้
 - หน่วยงานไม่จำเป็นต้อง
พิมพ์รายงานในส่วนน้ี 

2page-2 เป็นรายงานรายละเอียดของ
กิจกรรมการดำเนินงาน 

2page-3 เป็นรายงานรายละเอียดของงบ
ลงทุน 

 ทั้งนี้ แบบฟอร์มรายงานทุกแบบฟอร์มจะมีการ lock เซลล์ทั้งหมด (ยกเว้น In-Det ที่เป็นทั้ง worksheet 
และ report sheet) มีการจัดหน้าความกว้างให้พอดี 1 หน้ากระดาษ มีการกำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 มีการ
กำหนดแนวตั้งแนวนอนของหน้ากระดาษ โดยบาง sheet จะอนุญาตให้ผู้จัดทำข้อมูลสามารถซ่อน row ได้ เพื่อให้
สามารถพิมพ์รายงานออกมาได้ 


