
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสเอกสาร : WI-ยผ-04/01 

Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานบันทึกแผนการปฏิบัติงาน/ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลแผน/ 
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แก้ไขครั้งท่ี 
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สรุปขั้นตอนการทํางานของระบบงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน                   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน [ถ้ามี]  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ e-Budgeting 

                      ตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาคําขอฯ ในขั้นแปรญัตติเพ่ิม  (ขั้น ๕B.๑ > ๕B.๒ >    
๕B.๓ > ๕B.๔ >  ๕B.๕) และ ปรับลด (ขั้น ๕A.๑ > ๕A.๒ > ๕ A.๓) หรือเปล่ียนแปลง (ขั้น ๕A.๔) 
Sign Off ถึงขั้น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว  ให้โยกข้อมูลไปท่ีระบบ BB EvMIS เพื่อให้

หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผน พ.ร.บ.งบประมาณ   

ระบบ BB EvMIS  

                   นําเข้าข้อมูลคําขอจากระบบ e-Budgeting มาท่ีระบบ BB EvMIS เมื่อหน่วย    
รับงบประมาณ Sign Off คําขอฯ ถึง สงป. เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนคําขอฯ เบ้ืองต้น                     จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการ (ถ้ามี)        

ตามคําของบประมาณ  ตัวช้ีวัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน  ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม             
จากขั้นหน่วยปฏิบัติหน่วยรับงบประมาณและ Sign Off ถึงขั้นกระทรวง  (ขั้น ๒.๓ > ๒.๔ > ๒.๕)      

                        ตรวจสอบข้อมูลคําขอฯ หน่วยรับงบประมาณ ขั้น คําขอ (ขั้น ๒.๓ > ๒.๔ > ๒.๕)    
                        ถ้า Sign Off คําขอฯ ถึง สํานักงบประมาณแล้วให้โยกข้อมูลไปท่ีระบบ BB EvMIS 
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผน : ขั้นคําขอฯ เบ้ืองต้น   

                      พิจารณาคําขอฯ  ในขั้น สงป. (ขั้น ๓.๑ > ๓.๒ > ๓.๓ > ๓.๔) และขั้น ครม.             
                     (ขั้น ๔.๑ > ๔.๒ > ๔.๓ > ๔.๔) และ Sign Off ถึงร่าง พ.ร.บ. 

                        ตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาคําขอฯ ในขั้น สงป. (ขั้น ๓.๑ > ๓.๒ > ๓.๓ > 
๓.๔) และขั้น ครม. (ขั้น ๔.๑ > ๔.๒ > ๔.๓ > ๔.๔) และ Sign Off  ถึงร่าง พ.ร.บ. แล้วให้โยกข้อมูล
ไปท่ีระบบ BB EvMIS เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผน : ขั้นร่าง พ.ร.บ.   

                         พิจารณาแปรญัตติเพ่ิม (ขั้น ๕B.๒ > ๕B.๓ > ๕B.๔ >  ๕B.๕)  และปรับลด       
                       (ขั้น ๕A.๑ > ๕A.๒ > ๕ A.๓) หรือเปล่ียนแปลง (ขั้น ๕A.๔)  Sign Off ถึงขั้น      
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

                  นําเข้าขอ้มูลผลการพิจารณาคําขอฯ ขั้น ๓.๒ – ขั้นร่าง พ.ร.บ. จากระบบ                 
e-Budgeting มาท่ีระบบ BB EvMIS ขั้น ๙.๔ แผนพิจารณา  โดยคัดนําเข้าเฉพาะรายการท่ีเท่ากัน      

                  นําเข้าขอ้มูลขั้น พ.ร.บ.จากระบบ e-Budgeting มาท่ีระบบ BB EvMIS ขั้น ๕D.๐ 
โดยคัดนําเข้าเฉพาะรายการท่ีเท่ากัน 

                  จดัทําแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงานของ
รายการงบลงทุน [ถ้ามี] ของแผนพ.ร.บ. ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เร่ิมต้น >> กรมเสนอ 

บันทึกสถานะ         
การดําเนินงาน         

ของรายการงบลงทุน 

บันทึกแผนการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับกระทรวง 
ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับกรม 
ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ 
ตัวชี้วัดเป้าหมายระดับกิจกรรม              
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าหมาย/               
แนวทางการดําเนินงานของแผนบูรณาการ       
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด-ผลสัมฤทธิ์         
และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ภาพรวม
หน่วยงาน/กระทรวง     
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด-ผลสัมฤทธิ์           
และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ภาพรวม 
[เฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ]

กรณีบันทึกงบประมาณ     
มี ๒ วิธี ให้เลือกทําได้       

วิธีใดวิธีหน่ึง 
บันทึกผ่านระบบ 
บันทึกด้วย Excel 

Template 

กรณีจัดทําแผน
สถานะการดําเนินงาน
ของรายการงบลงทุน      
มี ๒ โปรแกรมให้เลือก

โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง 
คร้ังละรายการหรือ        
คร้ังละหลายรายการ 

     บันทึกเหตุผลคําช้ีแจง 
      เรียกรายงานตามแบบสงป.๓๐๑  สงป.๓๐๒  สงป.๓๐๒/๑,๓๐๒/๒,๓๐๒/๓ แบบปกติและแบบ
บูรณาการ [ถ้ามี] ดังตารางสรุปการเรียกรายงานในระบบ BB EvMIS ๒๕๖๔ 
      นําส่งข้อมูลแผน พ.ร.บ. 

หน่วยรับงบฯ : กรม 
เจ้าภาพ           

แผนบูรณาการ 

จัดทําแผน          
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
เป้าหมาย/แนวทาง 
การดําเนินงาน         

ของแผนบูรณาการ    
ในภาพรวม           

จัดทําค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์

และประโยชน์         
ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ภาพรวมแผนงาน

หน่วยรับงบฯ 

ศูนย์เทคโนฯ 

สํานัก
งบประมาณ 

สํานัก
งบประมาณ 

ศูนย์เทคโนฯ 

ศูนย์เทคโนฯ 

จัดทําแผนตัวช้ีวัด
เป้าหมายระดับกระทรวง
บันทึกค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์

และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ ภาพรวมกระทรวง 

จัดทําแผนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ระดับกรม  ผลผลิต/โครงการ และ

กิจกรรม                      
บันทึกค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ผลสัมฤทธิ์ฯ ภาพรวมกรม           
จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระดับรายการ  กรณีเงินนอก
งบประมาณทําท่ีระดับกิจกรรม [ถ้ามี]
จัดทําแผนสถานะการดําเนินงาน

ของรายการงบลงทุน [ถ้ามี] 

                   จัดทําแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงาน              
ของรายการงบลงทุน [ถ้ามี] ของแผนคําขอฯ เบ้ืองต้น [ขั้น ๒.๕] 

หน่วยรับงบฯ 

                  จดัทําแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานการณ์ดําเนินงาน               
ของรายการงบลงทุน [ถ้ามี] ของแผนพิจารณาคําขอฯ ขั้นร่าง พ.ร.บ.   

ศูนย์เทคโนฯ 

หน่วยรับงบฯ 

ศูนย์เทคโนฯ 
ศูนย์เทคโนฯ 

หน่วยรับงบฯ 

หน่วยรับงบฯ :
กระทรวง 

 

ระบบ BB EvMIS  

                   พิจารณาแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงาน       
                       ของรายการงบลงทุน [ถ้ามี] ของแผนคําขอฯ เบ้ืองต้น [ขั้น ๒.๕] 

                   พิจารณาแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงาน      
                       ของรายการงบลงทุน [ถ้ามี] ของแผนพิจารณาคําขอฯ ร่างพ.ร.บ. [ขั้น ๙.๔] 

สํานัก
งบประมาณ 

สํานัก
งบประมาณ 

บันทึกแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

        พิจารณาแผนพ.ร.บ. ที่ข้ัน ๕D.๒ ข้ันแผน Ev เร่ิมต้น >> สงป.เห็นชอบ  แผนการปฏิบัตงิาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน [ถ้ามี] 
        บันทึกความเห็นข้อสังเกต ดังตารางสรุปการเรียกรายงานในระบบ BB EvMIS  ๒๕๖๔ 
          เรียกรายงานตามแบบสงป.๓๐๑ สงป.๓๐๒ สงป.๓๐๒/๑,สงป.๓๐๒/๒,สงป.๓๐๒/๓ แบบปกติ      
และแบบบูรณาการ [ถ้ามี] 
          นําส่งข้อมูลการพิจารณาแผน พ.ร.บ. เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงาน          
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงานรายการของงบลงทุน [ถ้ามี] 

สํานัก
งบประมาณ 

          รายงานผลการปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  สถานะของรายการงบลงทุน [ถ้ามี]            
ลงรายการตามรายไตรมาส [๑-๔] และรายเดือน 

หน่วยรับงบฯ 

หน่วยรับงบฯ 

เอกสารแนบ ๑ 

                         จัดทําคําขอแปรญัตติเพ่ิม  ขั้น ๕B.๑  Sign Off ถึงขั้น ๕B.๒  
หน่วยรับฯ 
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๑. แผนการปฏิบัติงาน ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ขั้นตอนและเมนูการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ  และสถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน [ถ้ามี]           
ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ [BB EvMIS] ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เข้าระบบ BB EvMIS เลือกปี ๖๕              
หน่วยรับงบประมาณ เลือกข้ัน ๕D.๑            
สํานักงบประมาณ เลือกข้ัน ๕D.๒ 

๓.แผนสถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน [ถ้าม]ี 

๑.๑ เจ้าภาพ
บูรณาการ 

จัดทําแผนค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด
เป้าหมาย/แนว

ทางการดําเนินงาน
ของแผนบูรณาการ

ในภาพรวม          
จัดทําค่าเป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ท่ี          

คาดว่าจะได้รับ 
ภาพรวมแผนงาน 

 

๑.๒ กระทรวง 

จัดทําแผนตัวช้ีวัด 
ระดับกระทรวง 

จัดทําค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด-
ผลสัมฤทธิ์                  
และประโยชน์               
ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ภาพรวมกระทรวง 

 

 

๑.๓ กรม 

จัดทําแผนตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายท้ัง
แผนงานพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์ และ
บูรณาการ                   
ระดับกรม       
ระดับผลผลิต/
โครงการ            
ระดับกิจกรรม 
กรณีบูรณาการให้ทํา 
ท่ีระดับกิจกรรม    
จัดทําค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์      
และประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับ ภาพรวมกรม 

ev๖๓cs๐๐๑_ind
โปรแกรมบันทึกค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระดับเป้าหมาย    

(บูรณาการ)[เฉพาะ
หน่วยงานเจ้าภาพ] 
ev๖๓cs๐๐๒_ind

โปรแกรมบันทึก     
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับแนวทางฯ

(บูรณาการ)[เฉพาะ
หน่วยงานเจ้าภาพ]      
ev๖๓i๐๑๑_detail 

โปรแกรมบันทึก     
ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่ี        
คาดว่าจะได้รับ 

ภาพรวมแผนงาน 
[เฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพ] 

ev๕๗i๐๐๔_ind
โปรแกรมบันทึก
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
บริการกระทรวง            
ev๖๓i๐๑๐_detail 
โปรแกรมบันทึก             
ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธ์ิ
และประโยชน์               
ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ภาพรวมหน่วยงาน/
กระทรวง 

ev๕๗i๐๐๕_ind 
โปรแกรมบันทึก
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
บริการหน่วยงาน 
ev๕๗i๐๐๖_ind 
โปรแกรมบันทึก
ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ                     
ev๕๗i๐๐๗_ind 
โปรแกรมบันทึก
ตัวชี้วัดกิจกรรม             
ev๖๓i๐๑๐_detail 
โปรแกรมบันทึกค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด-
ผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ ภาพรวม
หน่วยงาน/กระทรวง 

หน่วยรับงบฯ 

จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สามารถเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงได้ 

เลือกกระบวนการดําเนินงาน  กรณีเดือนเดียวกันมีหลาย
สถานะให้เลือกสถานะสูงสุด เช่น B.๑.๖ กับ C ให้เลือก C 
กรณีผูกพันสัญญาปีก่อนหน้า เลือก C 

A = ยังไม่ดําเนินการ 
B.๑.๑. = จ้างเหมา >> สํารวจออกแบบ  / กําหนด       
คุณลักษณะ spec 
B.๑.๒. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /
กําหนดราคากลาง 
B.๑.๓. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อ   
จัดจ้าง 
B๑.๔.= จ้างเหมา >>  เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,   
e-bidding  
B.๑.๕.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง           
(รอลงนามสัญญา) 
B.๑.๖.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา 
B.๒.๑.= งานดําเนินการเอง >>  กําลังสํารวจออกแบบ /
กําหนดแผนดําเนินการ 
B.๒.๒ = งานดําเนินการเอง >>  มีแผนดําเนินการแล้ว 
C. =  เร่ิมก่อสร้าง /เร่ิมดําเนินการ 
D.๑.๑. = ยกเลิก-โอน >> โอนปล่ียนแปลง สรก. 
D.๑.๒. = ยกเลิก-โอน >>  โอนเปลี่ยนแปลง สงป. 
D.๑.๓ = ยกเลิก-โอน >>  ยกเลิก 
D.๒. = เหลือจ่าย - D.๒.๑ = เหลือจ่าย-โอน >> โอน
เปล่ียนแปลง สรก

 

กรณีทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านระบบ 

กรณีทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้วย Template 

Excel รองรับรุ่น ๒๐๑๐ ข้ันไป 

 ev๖๓b๐๐๑ 
โปรแกรมบันทึกเงิน
งบประมาณระดับ

รายการ 

ev๕๗b๐๐๓ 
โปรแกรมบันทึกเงินนอก

งบประมาณระดับ
กิจกรรม 

ev๖๐dwb๐๐๑ โปรแกรม 
Download Template แผนการ    
ใช้จ่ายงบประมาณระดับรายการ  

ev๖๐ulb๐๐๑ โปรแกรม Upload 
Template แผนการใช้จ่าย
งบประมาณระดับรายการ 

เลือกวิธีได้ 

ระบบบันทึกแผน/
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ระบบ Download-Upload 
Template Excel 

ev๕๙b๐๐๒ โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงาน
ของรายการ                                                              
ev๕๙p๐๐๑ โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงาน
ของรายการ [บันทึกทีละหลายรายการ] 

เลือกประเภทงาน งานจ้างเหมา งานดําเนินการเอง 

เลือกระบบบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ev๕๗exp๐๐๑ โปรแกรมบันทึกเหตุผลคําช้ีแจง /ปัญหา                  
และอุปสรรคของหน่วยงาน  
ev๕๗exp๐๐๒ โปรแกรมบันทึกความเห็นข้อสังเกต               
ของสํานักงบประมาณ 

๔. บันทึกเหตุผลคําช้ีแจง 

บันทึกคําช้ีแจงเพิ่มเติม  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

                     ระบบ e-EvMIS > ระบบรายงาน > รายงานตามแบบ สงป.[ตั้งแต่ป ี๒๕๖๔] > รายงาน 
                     ตามแบบ สงป.ตั้งแต่ปี [๒๕๖๔] 
 
ev๖๓revmis๐๐๑ รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ 
ev๖๑revmis๐๐๒ รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒ 
ev๖๑revmis๐๐๒_๑ รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒/๑, ๓๐๒/๒, ๓๐๒/๓ (แสดงสถานะรายการ) 
 
                     ระบบ e-EvMIS > ระบบรายงาน > รายงานตามแบบ สงป. [ตั้งแตป่ี ๒๕๖๔]                
                     > รายงานตามแบบ สงป.(แผนบรูณาการ) ตั้งแต่ปี [๒๕๖๔] [ถ้ามี] 
 
ev๖๓rcsmis๐๐๑ รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ (บูรณาการ) 
ev๖๓rcsmis๐๐๒ รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒ (บูรณาการ)  
ev๖๓rcsmis๐๐๒_๑ รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒/๑, ๓๐๒/๒, ๓๐๒/๓ (บูรณาการ:แสดงสถานะ) 

                      ระบบ e-EvMIS > ระบบรายงาน > รายงานตามแบบ สงป. [ตั้งแตป่ี ๒๕๖๔]  
                      > รายงานตามแบบ สงป ).แผนบูรณาการ( ตั้งแต่ปี  ] ๒๕๖๔ [ 

ev๖๓rcsmis๐๐๑_all รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ (ภาพรวมบูรณาการ) [หน่วยงานเจ้าภาพ] 

 
 
 
 
 
๗.๑ รายงานผลไตรมาส ๑ [เลือกขั้น : ๕D.๔ ขั้นแผน Ev เร่ิมต้น >> ขั้นรายงานผลไตรมาส ๑]                       
     เม่ือดําเนินการครบถ้วน  Sign Off  ไปท่ีขั้น ๕D.๕ เพื่อรายงานผลไตรมาส ๒ 
๗.๒ รายงานผลไตรมาส ๒ [เลือกขั้น : ๕D.๕ ขั้นแผน Ev เร่ิมต้น >> ขั้นรายงานผลไตรมาส ๒]  
     เม่ือดําเนินการครบถ้วน  Sign Off  ไปท่ีขั้น ๕D.๖ เพื่อรายงานผลไตรมาส ๓ 
๗.๓ รายงานผลไตรมาส ๓ [เลือกขั้น : ๕D.๖ ขั้นแผน Ev เร่ิมต้น >> ขั้นรายงานผลไตรมาส ๓]  
     เม่ือดําเนินการครบถ้วน  Sign Off  ไปท่ีขั้น ๕D.๗ เพื่อรายงานผลไตรมาส ๔ 
๗.๔ รายงานผลไตรมาส ๔ [เลือกขั้น : ๕D.๗ ขั้นแผน Ev เร่ิมต้น >> ขั้นรายงานผลไตรมาส ๔]  
     เม่ือดําเนินการครบถ้วน  Sign Off  ขั้น ๕D.๗  

ev๕๗s๐๐๑ นําส่งข้อมูล (Sign Off)                
ev๕๗s๐๐๒ ถอนนําส่งข้อมูล (Release Off) 

ระบบการนําส่งข้อมลู (SIGN OFF) 

๖. การนําส่ง-ถอนนําสง่ข้อมูล 

๗. การรายงานผล [ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔] [เมนูโปรแกรมเหมอืนข้อ ๑ - ๖] 

๕. การพิมพ์รายงานตามแบบ 

หน่วยรับงบฯ :กรม 

เจ้าภาพบูรณาการ 

จัดทําแผน 

เจ้าภาพบูรณาการ  
[ข้อ ๑.๑] 

กระทรวง  
[ข้อ ๑.๒] 

กรม 
[ข้อ ๑.๓,๒,๓,๔] 

สํานักงบประมาณ 
[ข้อ ๑,๒,๓,๔] 

ระบบบันทึกเหตุผลคําช้ีแจง 

หน่วยรับงบฯ :กรม 

เลือกระบบบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
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หน่วยรับงบประมาณเรียกรายงานตามแบบ (๑) หน่วยรับงบประมาณ 
(กรม)                 

กรณีไม่มีแผนงานบูรณาการ 

(๒) หน่วยรับงบประมาณ     
(กรม)                 

กรณีมีแผนงานปกติ        
และแผนงานบูรณาการ 

(๓) หน่วยรับงบประมาณ 
(จังหวัด) 

(๔) หน่วยรับงบประมาณ       
(เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ) 

(๕) หน่วยรับงบประมาณ 
(กระทรวง) 

(๑) ระบบรายงาน    รายงานตามแบบ [กรม] 
(๑.๑) รายงานตามแบบ สงป. [ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔] 

(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑      
(๒) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒      

(๓) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒/๑, ๓๐๒/๒, ๓๐๒/๓ 
(แสดงสถานะรายการ) 

     

(๑.๒) รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) ตั้งแต่ปี [๒๕๖๔] [ถ้ามี] 
(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ (บูรณาการ)      
(๒) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒ (บูรณาการ)      
(๓) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒/๑, ๓๐๒/๒, ๓๐๒/๓ 
(บูรณาการ:แสดงสถานะ) 

     

(๑.๓) รายงานตรวจสอบ [กระทรวง]  สําหรับตรวจสอบการบันทึกค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  ระดับกระทรวง 
(๑) รายงานตรวจสอบแผน/ผล ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

     

(๒) รายงานตามแบบ สงป.301 ระดับกระทรวง 
[เชื่อมโยง-Auto] 

     

(๒) รายงานตามแบบ [หน่วยงานเจ้าภาพ] 
(๒.๑) รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) ตั้งแต่ปี [๒๕๖๔] 

(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ (ภาพรวม                 
บูรณาการ) [หน่วยงานเจ้าภาพ]  

     

 

 

 

      

เอกสารแนบ ๒ ตารางสรุปการเรียกรายงานในระบบ BB EvMIS  ๒๕๖๕    ข้อมูล : ขั้น ๕D.๑ ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> กรมเสนอ                                                     

เมนู : รายงานระบบ e-EvMIS  เลือก ระบบรายงาน > รายงานตามแบบ สงป.[ตั้งแต่ปี 256๔] หรือรายงานตามแบบ สงป.(แผนบูรณาการ) ตั้งแต่ปี [256๔]     
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8/31/2021 

 
  

                                      

คูมือการปฏิบัติงาน 

บันทึกแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 

ระบบฐานขอมลูแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ (BB EvMIS) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปรึกษาระบบงาน :  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ                      ๐๒-๒๖๕-๑๗๔๔   

สวนพัฒนาระบบขอมูลการงบประมาณ ๒   และแจงปญหาทางฟอรมรับแจงปญหาท่ี QR Code                                                                                                                                       
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เปนระบบงานเพ่ือใหหนวยรับงบประมาณ  หนวยงานอ่ืนรวมกับสํานักงบประมาณ  ใชงานในการจัดทําแผน              
การปฏิบัติงาน  แผนการใชจายงบประมาณ  โดยแบงเปน ๓ ระยะ  ไดแก  คําของบประมาณ  ราง พ.ร.บ. และพ.ร.บ.  
ติดตามและรายงานความกาวหนาในการดําเนนิงานและการใชจายงบประมาณ  ท่ีครอบคลุมท้ังในระดับผลผลิต/โครงการ  
กิจกรรมและรายการ  คูมือนี้เปนระยะท่ี ๓ คือ พ.ร.บ.งบประมาณ ซ่ึงสวนราชการจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
แผนการใชจายงบประมาณ  สถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน [ถามี] คาเปาหมายของตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์         
และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ภาพรวมหนวยงาน/กระทรวง  สําหรับเจาภาพแผนงานบูรณาการบันทึกคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด เปาหมาย/แนวทางการดําเนินงานของแผนบูรณาการในภาพรวม  คาเปาหมายของตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ภาพรวม [เฉพาะหนวยงานเจาภาพ]   และตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง  เพ่ือจัดสงใหสํานัก
งบประมาณตอไป   
  

 

 

 

สามารถ Download แบบฟอรมขอสิทธิการใชระบบงานไดท่ีเว็บไซดของสํานักงบประมาณ ท่ี http://

www.bb.go.th >> เลือก  เขาสูเว็บไซด >> เลือก คูมือ/ข้ันตอน >> คูมือการใชงานระบบคําของบประมาณและ

รายละเอียดสําหรับสวนราชการ (e-Budgeting, BB EvMIS, e-BGIS, BBL) >> แบบฟอรมลงทะเบียน >> แบบฟอรม

ลงทะเบียนการใชระบบ e-Budgeting, EVMIS (สวนราชการ) 

กรอกขอมูลแบบฟอรมตามรายละเอียด >> ลงชื่อผูลงทะเบียน  และผูรับรองการลงทะเบียน             

>> แนบสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ีปรากฏหมายเลขประจําตัวประชาชน) 

 

    

           ระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMIS)  ใชงานดวย Browser              

กรณีเรียกรายงานใหใชผาน Internet  Explorer Version ๑๑ เทานั้น  กอนการทํางานตองทําการติดตั้งระบบ   

           ไปท่ี เมนู >> Tools >>  เลือก Internet options                    

                         >> เลือก Security >> เลือก Trusted sites >> กดปุม Sites >> และ Key ชื่อระบบงาน               

ในชองวาง 33https://๑๒๒.๑๕๕.๑๓๙.๓๕ 

                  ๑. กดปุม Add   กดปุม Close 

                  ๒. เลือก Custom level.. >> เลือก ActiveX controls and plugins  

     >> เลือก Download unsigned ActiveX  controls เลือก Enable  

     >> เลือก Initialize and script ActiveX controls not marked  As safe for scripting  

     >> เลือก Enable 

                  ๓. กดปุม OK 

ระบบฐานขอมลูแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (BB EvMIS)  
 

 

วิธีการใชงานระบบ 
 

     ๑. ขอสิทธิการใชระบบงาน 

     ๒. ติดตั้งระบบงานโดยการ Add Trusted sites กอนการ login เขาระบบ 
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๑. เม่ือ Add Trusted sites เรียบรอยแลว เขาระบบผานหนา Web site สํานักงบประมาณ 

http://www.bb.go.th แลวเลือกระบบงาน >> ระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณ (BB EvMIS) หรือ เขาระบบงานโดยตรงไมผานหนา Web Site สํานักงบประมาณ ไดท่ี                   

https://๑๒๒.๑๕๕.๑๓๙.๓๕/ev๕๗/login/login.aspx  >> แสดงหนาจอ  ดังรูป 
                              

 

          
 

 

 

 

 

 

          
 

     ๓. ติดตั้งระบบรายงาน 

 

ใสรหัสผูใช 

และรหัสผาน 

                     >> ใสรหัสผูใช :  เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

                     >> ใสรหัสผาน :   XXXXX 

                     >> กดปุม  ตกลง   

๒. หนาเว็บไซดสํานักงบประมาณท่ีเมนู “คูมือ/ข้ันตอน” 

 คูมือการใชงานระบบคําของบประมาณและรายละเอียดสําหรับสวนราชการ                         

(e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS,BBL) 

 คูมือการติดตั้งระบบรายงาน  

> คูมือการติดตั้งระบบรายงาน (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS,BBL) หรือ 

    > ข้ันตอนการติดตั้งรายงานระบบ e-Budgeting,EvMIS กรณีท่ีไมสามารถเรียกใชรายงานได    
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๑. เลือกปงบประมาณ ๖๕ 

๒. เลือกระบบ e-EvMIS 

๓. เลือกระบบบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงาน 
 

 
 
                

 

               ตองจัดทําแผนคาเปาหมายตัวชี้วัดเปาหมาย/แนวทางการดําเนินงานของแผนบูรณาการในภาพรวม       

และคาเปาหมายของตัวชี้วัด-ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ภาพรวมแผนงาน [เฉพาะหนวยงานเจาภาพ] 

[โปรแกรมชุด          ] 

         [ev๖๓cs๐๐๑_ind] โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัด  ระดับเปาหมาย (บูรณาการ [เฉพาะหนวยงานเจาภาพ]  

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/เปาหมาย/ตัวชี้วัด   

๒) กด :  คนหา   

๓) กด :  เลือก 

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น   

๕) กด : บันทึก 

          
 

   

๔. เมนูระบบงานและข้ันตอนการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผน/ผลการใชจายงบประมาณ 
 
 

๔.๑ ระบบบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงาน 

๒ 

๓ 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

          ๔.๑.๑ กรณีหนวยรับงบประมาณเปนเจาภาพแผนบูรณาการ 

๒ ๓ 

5 5 

๑) 

๒) 

๓) 
๔) 

๕) 
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        [ev๖๓cs๐๐๒_ind] โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัดแนวทางการดําเนินการ [เฉพาะหนวยงานเจาภาพ]                             

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/เปาหมายฯ/แนวทางฯ/

ตัวชี้วัด   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น   

๕) กด :  บันทึก 

             
 

          [ev๖๓i๐๑๑_detail] โปรแกรมบันทึกคาเปาหมายของตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวา        

จะไดรับ ภาพรวมแผนงาน [เฉพาะหนวยงานเจาภาพ]                             

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/แผนงาน/ผลสัมฤทธิ์/

ตัวชี้วัด   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น  

๕) กด : บันทึก  
 

          
                            

 

 

               

 

 

5 5 

๑) 

๒) 

๓) 
๔) 

๕) 

5 5 

๕) 

๔) 

๓) 

๒) 

๑) 
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              ตองจัดทําแผนตัวชี้วัดระดับกระทรวง และคาเปาหมายของตัวชี้วัด  ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวา    

จะไดรบั ภาพรวมกระทรวง [โปรแกรมชุด          ]  

            [ev๕๗i๐๐๔_ind]   โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัดเปาหมายบริการกระทรวง 

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/เปาหมาย

บริการกระทรวง   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น  

๕) กด : บันทึก  
 

            
 

            [ev๖๓i๐๑๐_detail] โปรแกรมบันทึกคาเปาหมายของตัวช้ีวัด-ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวา                     

จะไดรับ ภาพรวมหนวยงาน/กระทรวง 

๑) เลือก : ขอมูลระดับ  กระทรวง/ป ๖๕/ ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/

กระทรวง/แผนงาน รวมทุกแผนงาน/ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัด   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น  

๕) กด : บันทึก 
 

              
 

          ๔.๑.๒ กรณีหนวยรับงบประมาณระดับกระทรวง 

๒ 

5 5 

๕) 
๔) 

๓) 

๒) 
๑) 

5 

๑) 

๒) 

๓) 

๔) 

๕) 
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               ตองบัน ทึกตั วชี้ วั ดและค า เป าหมายระดับกระทรวง/กรม/ผลผลิต - โครงการ  และกิจกรรม                                                    

และคาเปาหมายของตัวชี้วัด  ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ภาพรวมหนวยงาน [ โปรแกรมชุด         ] 

              [ev๕๗i๐๐๕_ind]   โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัด  เปาหมายบริการหนวยงาน 

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม/

เปาหมายบริการหนวยงาน   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น  

๕) กด : บันทึก  
 

         
 

              [ev๕๗i๐๐๖_ind]   โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัด  ผลผลิต/โครงการ 

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม/ผลผลิต/

โครงการ   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น  

๕) กด : บันทึก  
 

      
 

๓ 

          ๔.๑.๓ กรณหีนวยรับงบประมาณระดับกรม 

 ๔.๑.๓.๑  สําหรับแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ  

5 5 

๕) 
๔) 

๓) 

๒) 

๑) 

๕) 

๔) 
๓) 

๒) 

๑) 
 

65 
 

65 
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 [ev๕๗i๐๐๗_ind]  โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัด  กิจกรรม 

๑) เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม/กิจกรรม   

๒) กด : คนหา   

๓) กด : เลือก                                            

๔) ใสขอมูลตามรายไตรมาส/รายเดือน/ใสชองรวมแตละไตรมาส/ใสชองรวมแผนท้ังสิ้น  

๕) กด : บันทึก  
 

     
 

 

 

                         ตองบันทึกตัวชี้วัดท่ีระดับกิจกรรม 

 [ev๕๗i๐๐๗_ind] โปรแกรมบันทึกตัวช้ีวัด  กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๔.๑.๓.๒  สําหรับแผนงานบูรณาการ  

๕) 
๔) 

๓) 

๒) 

๑) 
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๑. เลือกปงบประมาณ ๖๕ 

๒. เลือกระบบ e-EvMIS 

๓. เลือกระบบบันทึกแผน/ผล การใชจายงบประมาณ หรือ 

               ๔. เลือกระบบ DownLoad-UpLoad Template  
 

 
 

                                                                  มีใหเลือก ๒ วิธ ี ไดแก 

 

                 

                         

                              >> ร ะบบ บัน ทึ ก แ ผน / ผลก า ร ใช จ า ย งบป ร ะม าณ   จํ า น ว น  ๓  โ ป ร แกรม                                             
[ โปรแกรมชุด          ] 
 

                 [ev๕๗tran๐๐๗]  โปรแกรมโยกขอมูลแผนการใชจายงปม. จากข้ันกอนหนา  

                      กรณีมีการบันทึกขอมูลข้ันกอนหนาไวแลว (คําขอ หรือ ราง พ.ร.บ.) และตองการใชขอมูลมาปรับปรุง

ในข้ัน พ.ร.บ.   

              [ev๖๓b๐๐๑]   โปรแกรมบนัทึกเงินงบประมาณระดับรายการ                                                                

               [ev๕๗b๐๐๓]   โปรแกรมบนัทึกเงินงบประมาณระดับกิจกรรม (ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๔.๒ ระบบบันทึกแผน/ผล การใชจายงบประมาณ 
 

๔ 

  ๔.๒.๑ การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ   

 ๔.๒.๑.๑ เลือกการบันทึกผานระบบ 

๑ 
๒  

65 
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              [ev๕๗tran๐๐๗]  โปรแกรมโยกขอมูลแผนการใชจายงปม. จากข้ันกอนหนา 

๑) เลือก : ป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม   

๒) เลือก : ข้ันกอนหนา (เลือก ข้ัน ๒.๕ ข้ันแผน คําขอฯ >> กรม หรือ ข้ัน ๙.๔ ข้ันแผน พิจารณาฯ 

>> สงป.)    

๓) เลือก : กิจกรรม                                            

๔) เลือก : หมวดรายจาย (หลัก)  หมวดรายจาย (ยอย (ถามี))   

๕) เลือก : นําเขาขอมูล (เลือกท้ังหมด (เงิน สถานะ) หรือเลือกเฉพาะ เงิน  หรือเลือกเฉพาะ สถานะ)  

๖) กด : คนหา 

๗) แสดงรายการ 

๘) กด : โยกขอมูล   
 

             
             [ev๖๓b๐๐๑] โปรแกรมบันทกึเงินงบประมาณระดับรายการ 
 

                   

 
๑) เลือก : ป/แผนป/ข้ัน/กระทรวง/กรม/หนวยปฏิบัติ/กิจกรรม   

๒) กด : คนหา 

๓) เลือก : หมวดรายจายท่ีมีงบประมาณ 

๔) เลือก : รายการระดับท่ี ๑/๒/๓  ท่ีมีเงินงบประมาณ 

๕) ระบบแสดง : หนาจอบันทึกงบประมาณ EvMis (งบประมาณ)   

๖) กด : คนหา 

๗) เลือก : ประเภทเงิน (ท่ีมีเงินงบประมาณ)  ใสขอมูลแผนงบประมาณตามรายไตรมาส/รายเดือน   

๘) กด : บันทึก 

วิธีการบันทึกขอมูล [ev๖๓b๐๐๑] โปรแกรมบนัทกึเงินงบประมาณระดับรายการ                   
[ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ]  

วิธีการโยกขอมูล [ev๕๗tran๐๐๗] โปรแกรมโยกขอมูลแผนการใชจายงปม. จากข้ันกอนหนา  

๑) 
๒) 

๓) 
๔) 

๕) 
๖) 

๗) 

๘) 
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๑) 

๒) 

๓) 

๔) 

๕) 

๖) 

๗) 

๘) 

๗) 
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๑. เลือก : ระบบ DownLoad-UpLoad Template Excel 

๒. เลือก : ระบบ DownLoad  Template  Excel 

  [ev60dwb001] โปรแกรม Download Template การบันทึกแผนการใชจายงบประมาณระดับรายการ        

        [เลือก           ] 

๑) ระบุ : ป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม/หนวยปฏิบัติ/กิจกรรม 

๒) กดปุม : คนหา ถาไมพบรายละเอียดขอมูลแสดงวายังไมเคย Download Template  

๓) กดปุมเพ่ิม : ระบบจะแสดงขอมูลในตาราง 

๔) กดปุม : Gen Template ระบบจะสราง Template Excel  
 

 

 

๑ 

๒ 
๑ 

๒ 

 ๔.๒.๑.๒ เลือกการบันทึกผาน Excel Template >> ระบบ Download – Upload Template Excel 

 ข้ันตอนปฏิบัติกอนการ DownLoad Template Excel 

๑. การ Download Template สามารถ Download ไดครั้งละ ๑ กิจกรรม  ระบบจะสราง Template Excel     
จากขอมูลหลักท่ีสรางไว 

๒. การบันทึกขอมูล รองรับ Microsoft Excel ๒๐๑๐ เปนตนไป 

๓. เม่ือบันทึกขอมูลเสร็จแลวใหทําการ Save ไฟล  โดยระบุ Save As Type File เปน Excel Macro-Enable 
Workbook เทานั้น  (ไฟลนามสกุล .xlsm) และ หามแกไขช่ือไฟลหลัก (bis๖๐dwb๐๐๑) โดยใหคงชื่อ           
จากระบบและเติมรายละเอียดตอได (ระบบจะตรวจสอบชื่อตอนท่ี Upload File) 
ตัวอยางการบันทึกช่ือไฟล 

            
 
   
                          ช่ือจากระบบหามแกไข   เพ่ิมช่ือไดโดยอาจกําหนดเปนรหัสกรม  และตามดวยรหัสกิจกรรม 

ev60dwb001_01007 (รหัสกรม)_28115 (รหัสกิจกรรม) 

๑) 

๒) 

๓) 

๔) 

๑ 
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        [ev60ulb001]  โปรแกรม Upload Template การบันทึกแผนการใชจายงบประมาณ [เลือก         ]  

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนปฏิบัติ เม่ือทําการบันทึกขอมูลในไฟล Template Excel  
๑. รายละเอียดตางๆ ท่ีเกิดจากระบบสราง  หามเปล่ียนแปลงเด็ดขาด  เพราะตอน Upload File ระบบจะไมยอมให 

Upload  
๒. ใหบันทึก/แกไขรายละเอียดได  เฉพาะชอง  ปริมาณ  งบประมาณ  เทานั้น 
๓. การบันทึกงบประมาณให บันทึกเฉพาะตัวเลข ๐ – ๙  เทานั้น (ไมมีทศนิยม) 
๔. สําหรับ ปริมาณบันทึกทศนิยมได   
๕. ขณะบันทึกขอมูลผาน Template แลวพบวา  มีรายละเอียดขอมูลบางตัวไมถูกตอง 
๖. ขอแนะนํา : ไมควรแกไขรายละเอียดผานระบบ  เพราะจะทําใหขอมูลท่ี Download มา ไมตรงกับ Server ให

บันทึก Template Excel และ Upload เรียบรอยแลว  แลวจึงไปแกไขรายละเอียดสวนท่ีผิด  
๗. กด Save กําหนดชื่อไฟลเดิม คือ ev60dwb001_01007(รหัสกรม)_28115 (รหัสกิจกรรม) 

 ข้ันตอนปฏิบัติ กอนการ Upload Template Excel 
๑) ระบบตรวจสอบชื่อไฟลตองข้ึนตนดวย ev60dwb001 
๒) ระบบตรวจสอบไฟลนั้นจะตองไมถูก Upload มากอน 
๓) เม่ือ Upload File ขอมูลเรียบรอยแลว File Excel นั้นจะไมสามารถ นํามา Upload ไดอีก (หากตองการ แกไข

ขอมูลผาน Template Excel ให Download File Excel จากระบบ ใหมทุกครั้ง) 
๔) หลังจาก Upload File ทุกครั้งใหพิมพรายงานตรวจสอบขอมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ตัวอยางการบันทึกแผนการใชจายงบประมาณ รูปแบบ Excel Template File 

คําชี้แจงการบันทึกTemplate 
๑.

บันทึก
ปริมาณ 

๒.บันทึก
งบประมาณ
รายไตรมาส/
รายเดือนตาม
ประเภทเงินที่
ไดรับจัดสรร 

ระบบจะ
แสดงขอมูล

ทุก
รายการ/
หมวด

รายจายใน
กิจกรรมนั้น 

๒ 
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๑. เลือก : ปงบประมาณ ๖๕ 

๒. เลือก : ระบบ e-EvMIS 

๓. เลือก : ระบบบันทึกแผน/ผลการใชจายงบประมาณ   

            ๑. [ev๕๙b๐๐๒] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงานของรายการ [เลือก          ] 

            ๒. [ev๕๙p๐๐๑] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงานของรายการ [บันทึกทีละหลายรายการ]      

                [เลือก          ] 

                                                                                               ประกอบดวย 
 

๑. การเลือกประเภทงาน    งานจางเหมา [B.๑]      งานดําเนินการเอง [B.๒] 

                       นิยาม 

                       งานจางเหมา [B.๑]  คือ หนวยงานของรัฐดําเนินการจางบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใหปฏิบัติงาน

ของรัฐโดยดําเนินการจางหรือดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยผานกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุภายใตเง่ือนไข

และสัญญา  เชน  การจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  งานบํารุงถนนตามกําหนดเวลา  เปนตน  

                       งานดําเนนิการเอง [B.๒]  คือ การดําเนินงานโครงการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีหนวยรับงบประมาณ

รับผิดชอบในการดําเนินการจัดหา  ควบคุมและดําเนินโครงการ  โดยใชเครื่องจักร–เครื่องมือและบุคลากร                        

ของหนวยงานท้ังหมดหรือบางสวน  เพ่ือใหการดําเนินงานแลวเสร็จตามวัตถุประสงค  เชน  งานซอมฉุกเฉิน  เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. กระบวนการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
A = ยังไมดําเนินการ 

B.๑.๑ = จางเหมา >> สํารวจออกแบบ  / กําหนดคุณลักษณะ spec 

B.๑.๒ = จางเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แลวเสร็จ /กําหนดราคากลาง 

B.๑.๓ = จางเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซ้ือจัดจาง 

B.๑.๔ = จางเหมา >>  เปดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding  

B.๑.๕ = จางเหมา >> อนุมัติ ผลการจดัซ้ือ จัดจาง  (รอลงนามสัญญา) 

B.๑.๖ = จางเหมา >> ลงนามสัญญา 

B.๒.๑ =  งานดําเนินการเอง >>  กําลังสํารวจออกแบบ /กาํหนดแผนดําเนินการ 

B.๒.๒ = งานดําเนินการเอง >>  มีแผนดําเนินการแลว 

C. =  เร่ิมกอสราง /เร่ิมดําเนินการ 

D.๑.๑ = ยกเลิก-โอน >> โอนปล่ียนแปลง สรก. 

D.๑.๒ = ยกเลิก-โอน >>  โอนเปล่ียนแปลง สงป. 

D.๑.๓ = ยกเลิก-โอน >>  ยกเลิก 

D.๒ = เหลือจาย - D.๒.๑ = เหลือจาย-โอน >> โอนเปล่ียนแปลง สรก. 

                     - D.๒.๒ = เหลือจาย-โอน >> โอนเปล่ียนแปลง สงป. 

 

กรณีรายงานผล                                                                          

เมื่อเลือก C แลว ใหเลือก Progress ความกาวหนาการดําเนินงาน 

- ยังไมดําเนินงาน 

- ดําเนินงาน   ๑ – ๒๕ % 

- ดําเนินงาน ๒๖ – ๕๐ % 

- ดําเนินงาน ๕๑ – ๗๕ % 

- ดําเนินงาน ๗๖ – ๙๙ % 

- ดําเนินงาน ๑๐๐ % 

  ๔.๒.๒ การจัดทําแผนสถานะการดําเนินงานของรายการ  
   

๑ 
๒ 

๓ 

๑ 

๒ 

๑ 

๒ 

การบันทึกสถานะการดําเนินงานรายการ 
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          [ev๕๙b๐๐๒]  โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงานของรายการ (ทีละรายการ) 

๑) เลือก : ป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม/หนวยปฏิบัติ/กิจกรรม/

หมวดรายจาย (หลัก) หมวดรายจาย (ยอย (ถามี)) 

๒) เลือก : เง่ือนไขเพ่ิมเติมกรณีตองการระบุรายการ  ไดแก จังหวัด/ตปท. ดําเนินการ  เงินงบประมาณ        

คําคน  ชื่อ/รหัสรายการ   

๓) กด : คนหา 

๔) เลือก : รายการงบลงทุนท่ีตองการบันทึกสถานะดําเนินงาน   

๕) แสดง : หนาจอขอมูลบันทึกกระบวนการทํางาน 

๖) กด : คนหา 

๗) เลือก : ประเภทงาน  งานจางเหมา หรือ  งานดําเนินการเอง  

๘) เลือก : กระบวนการดําเนินงาน  ในชองแผนรายไตรมาส/รายเดือน  

๙) บันทึก : เหตุผลคําชี้แจง 

๑๐) กด : บันทึก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       >> กรณีในชองเดือนเดียวกันมีผลการดําเนินการหลายสถานะ  ใหเลือก สถานะสูงสุดของรายการนั้น           

 เชน  [B.๑.๕] อนุมัติ ผลการจัดซ้ือ จัดจาง (รอลงนามสัญญา) และ [B.๑.๖] ลงนามสัญญา ใหเลือก [B.๑.๖]  

 หรือ [B.๑.๖] ลงนามสัญญา และสัญญากําหนดเริ่มกอสราง/เริ่มดําเนินงาน [C] ในเดือนเดียวกัน ใหเลือก [C]     

                         >> เม่ือบันทึกกระบวนการดําเนินงานตางๆ จนถึง เริ่มกอสราง/เริ่มดําเนินการ [สถานะข้ัน C] แลว 

 ระบบจะแสดงชองใหบันทึกผลความกาวหนาในการดําเนินงาน  โดยสามารถเลือกเปอรเซ็นตการดําเนินงานได         

                         >> กรณีท่ีเปนรายการผูกพันท่ีมีสัญญาในปงบประมาณกอนหนา  ใหเลือก เริ่มกอสราง/เริ่ม 

 ดําเนินการ [สถานะข้ัน C] และบันทึกผลความกาวหนาในการดําเนินงานตอไป 

                       >> เม่ือเลือกสถานะเปนข้ัน C แลวระบบจะเปดใหบันทึกความกาวหนาในการดําเนินงาน                   

 เม่ือเริ่มกอสราง/เริ่มดําเนินการ [สถานะข้ัน C]  ใหใสตัวเลข % ความกาวหนาของรายการดวย    

 

5 

 

5 

๑) 

๒) 

๓) 

๔) 

๕) 

๖) 
๗) 

๘) 

๙) 
๑๐) 
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        [ev๕๙p๐๐๑]  โปรแกรมบันทึกสถานะและการดําเนินงานของรายการ [บันทึกทีละหลายรายการ]  

             ใชกรณีในกิจกรรมท่ีเลือก  มีสถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน  ท่ีมีสถานะเดียวกัน  เชน B.๑.๖ 

จํานวนหลายรายการ  ใหเลือกใชโปรแกรมนี้    

๑)  เลือก : ป ๖๕/แผนป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม/หนวยปฏิบตัิ/     

         กิจกรรม/หมวดรายจาย (หลัก) หมวดรายจาย (ยอย (ถามี)) 

๒)  เลือก :  จังหวัด/ตางประเทศ  กรณีเลือก ทุกจังหวัด  ระบบจะแสดงรายการทุกรายการภายใตกิจกรรม  

๓)  กด : คนหา   

๔)  แสดงขอมูลรายการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

๕)  เลือก : ประเภทงาน   งานจางเหมา หรือ  งานดําเนินการเอง  

๖)  เลือก :  ทีละรายการ หรือ ท้ังหมด  

๗)  เลือก : กระบวนการดําเนินงาน  ในชองแผนรายไตรมาส/รายเดือน  

๘)  กด  บันทึก   

 หมายเหตุ : ระบบจะบันทึกสถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุนของทุกรายการท่ีเลือกไว 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 62 62 

  

 

                                      

๑) 
5 5 

๒) 

๓) 

๔) 

๕) 

๖) 

๗) 

๘) 
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๑. เลือก >> ระบบบันทึกเหตุผลคําช้ีแจง 

               [ev๕๗exp๐๐๑]   โปรแกรมบันทึกเหตุผลคําช้ีแจง/ปญหาและอุปสรรคของหนวยงาน 

๑) เลือก : ป ๖๕/ข้ัน ๕D.๑ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม   

๒) กด : คนหา   

๓) ใส : ชื่อผูรายงาน/ตําแหนง/เบอรโทรศัพท 

๔) ใส : คําชี้แจงเพ่ิมเติม/ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

๕) ใส : ปญหาอุปสรรคดานการใชจายงบประมาณ 

๖) ใส : ปญหาอุปสรรคดานการดําเนินงาน 

๗) ใส : คําชี้แจงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

๘) กด : บันทึก 

กรณีหนวยรับงบประมาณ  ท่ีมีแผนงานบูรณาการใหบันทึกท่ีกลอง  ผูรายงาน (IP) ดวย 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓ บันทึกเหตุผลคําช้ีแจง/ปญหาและอุปสรรคของหนวยงาน 
 

 

 

 

หนวยรับงบประมาณ ท่ีไมมีแผนงานบูรณาการ 

หนวยรับงบประมาณ  ท่ีมีแผนงานบูรณาการ 

 

๑) 
๒) 

๓) 

๔) 
๕) 
๖) 
๗) 

๘) 
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๑. เลือก : ระบบรายงาน > รายงานตามแบบ สงป.[ตั้งแตป ๒๕๖๔] โดยเลือกรายงานตามเง่ือนไขในตาราง 

 

รายงานตามแบบ (๑)                  
หนวยรบังบประมาณ 

(กรม)                
กรณีไมมแีผนงาน

บูรณาการ 

(๒)                                              
หนวยรบังบประมาณ                   

(กรม)                                          
กรณีมแีผนงานปกตแิละ

แผนงานบูรณาการ 

(๓)                      
หนวยรบั

งบประมาณ 
(จังหวดั) 

(๔)                           
หนวย                          

รับงบประมาณ 
(เจาภาพแผนงาน  

บูรณาการ) 

(๕)                           
หนวย                          

รับงบประมาณ 
(กระทรวง) 

(๑) รายงานตามแบบ สงป. [ต้ังแตป ๒๕๖๔] 

(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ 
     

(๒) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒ 
     

(๓) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒/๑, ๓๐๒/๒, 
๓๐๒/๓ (แสดงสถานะรายการ) 

     

(๒) รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) ต้ังแตป [๒๕๖๔] [ถามี] 

(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ (บูรณาการ)  
    

(๒) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒ (บูรณาการ)  
    

(๓) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๒/๑, ๓๐๒/๒, 
๓๐๒/๓ (บูรณาการ:แสดงสถานะ) 

 
    

(๓) รายงานตามแบบ [หนวยงานเจาภาพ] 

(๑) รายงานตามแบบ สงป. (แผนบูรณาการ) ต้ังแตป [๒๕๖๔] 
(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ (ภาพรวม
บูรณาการ) [หนวยงานเจาภาพ] 

 
    

(๔) รายงานตรวจสอบ [กระทรวง] สําหรับตรวจสอบการบันทึกคาเปาหมายตัวชี้วัด  ระดับกระทรวง 

(๑) รายงานตามแบบ สงป. [ต้ังแตป ๒๕๖๔] 
(๑) รายงานตามแบบ สงป.๓๐๑ ระดับ
กระทรวง [เชือ่มโยง-Auto] 

 
    

(๒) รายงานตรวจสอบ  

(๑) ตรวจสอบแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

(๑) รายงานตรวจสอบแผน/ผล ตัวชี้วัดระดับ
เปาหมายการใหบริการกระทรวง 

 
    

 

 

 

 

 

๔.๔ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากระบบรายงาน 
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๑. เลือก : ระบบการนําสงขอมูล (SIGN OFF) ใหสํานักงบประมาณเห็นชอบแผน   
 [ev๕๗s๐๐๑] นําสงขอมูล (Sign Off) 
๑) เลือก : ป ๖๕ /ข้ัน ๕D.๑  แผน Ev >> กรมเสนอ/กระทรวง/กรม 
๒) กด : คนหา 
๓) กด :  ท่ีชองเลือก 
๔) กด :  
๕) แสดง : ชื่อผูนําสงขอมูล/วันท่ี/เวลา 

     **สําหรับหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการไมตองนําสงขอมูล** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
๑. เจาหนาท่ีกองจัดทํางบประมาณพิจารณาแผนปฏิบัติงาน  แผนการใชจายงบประมาณ  และสถานะ

ดําเนินการของรายการงบลงทุน   
๒. เม่ือถูกตองใหนําสงขอมูล (Sign Off) ข้ัน 5D.2 แผน Ev >> สงป.เห็นชอบ 

 

 

๑. หนวยรับงบประมาณรายงานผลไตรมาส ๑-๔ ตามหัวขอ ๔. เมนูระบบงานและข้ันตอนการบันทึกแผน/ผล
การปฏิบัติงานและแผน/ผลการใชจายงบประมาณ ในชอง “ผล”  

๒. เรียกรายงานตรวจสอบแตละไตรมาส  ตามหัวขอ ๔.๔ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากระบบรายงาน 

๓. นําสงขอมูล (Sign Off)  เม่ือสิ้นสุดการทํางานแตละรอบไตรมาส (ขอมูลครบถวนท้ัง  ผลดําเนนิงาน/ผลการใชจาย
งบประมาณ/ผลสถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน)    

             ๑) รายงานผลไตรมาส ๑ [เลือก : ข้ัน ๕D.๔ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> ข้ันรายงานผลไตรมาส ๑]  [Sign Off]                                                                                                                               

            ๒) รายงานผลไตรมาส ๒ [เลือก : ข้ัน ๕D.๕ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> ข้ันรายงานผลไตรมาส ๒]  [Sign Off]                                                                                                                            

            ๓) รายงานผลไตรมาส ๓ [เลือก : ข้ัน ๕D.๖ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> ข้ันรายงานผลไตรมาส ๓]  [Sign Off]                                                                                                                      

            ๔) รายงานผลไตรมาส ๔ [เลือก : ข้ัน ๕D.๗ ข้ันแผน Ev เริ่มตน >> ข้ันรายงานผลไตรมาส ๔]  [Sign Off]  

๔.๕ นําสงขอมูล (Sign Off)   
 

 

 9 9 

๑) 

๒) 

๓) 

๔) 

๕) 

๔.๖ เจาหนาท่ีกองจัดทํางบประมาณพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใชงบประมาณ 
 

๔.๗ หนวยรับงบประมาณรายงานผลดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณ/สถานะการดําเนินงานของรายการงบลงทุน   
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