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ตอนที่ 1
ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานงบประมาณรายจ่าย
1.1 ความหมาย
เมื่อกล่าวถึง “งบประมาณรายจ่าย” ความเข้าใจของบุคคลทั่วไปจะหมายถึงจานวนเงินและวิธีการ
ที่จะใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายหน่วยงาน นโยบาย
รัฐบาลแผนต่าง ๆ หรือยุทธศาสตร์ชาติ หากแต่มุมมองของกฎหมาย “งบประมาณรายจ่าย” เป็นกฎหมายฉบับ
หนึ่งที่ว่าด้วยการกาหนดจานวนเงินแผ่นดินที่ฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะผู้แทนของประชาชน อนุญาตให้ฝ่ายบริหาร
หรือรัฐบาลนาไปใช้จ่ ายในแต่ล ะปีงบประมาณ ภายในขอบเขตเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการใช้จ่า ยเงิน
แผ่นดินตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น
การจะทาความความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........ ได้อย่างชัดเจน นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึงความหมายของกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
1.1.1 ความหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติความหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ดังนี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณ นั้น
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มีกฎหมาย
อนุญาตให้สามรถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
1.1.2 กระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินผล

1. การจัดทางบประมาณ

2.การอนุมัติงบประมาณ

4.การติดตามประเมินผล

3. การบริหารงบประมาณ
ภาพที่ 1 กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กระบวนการงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี คื อ กระบวนการที่ เ ป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอน เกี่ ย วกั บ
การกาหนดแผน ความต้องการในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่การทบทวนผล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา การจัดทากรอบวงเงินในระดับมหาภาค การเสนอของบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปจนถึงขั้นที่รัฐบาลแถลงรายงานการรับจ่ายเงินประจาปีต่อรัฐสภาเพื่อเสนอรัฐ สภา
พิจารณาอนุมัติและตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศใช้เป็นกฎหมาย ใช้เป็นกรอบในการบริหารและติดตาม
ประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ
1. รมต./กระทรวง
ตรวจสอบการดาเนินนโยบายและการใช้จ่าย

2. ส่วนราชการ
ทบทวนผลการดาเนินงานและค่าใช้จ่าย

3. ข้อมูลเพื่อการบริหาร
การปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์

2. สานักงบประมาณ
กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนผล
และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบและจัดทาข้อเสนอ

3.ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน
• รายจ่ายประจาขั้นต่า
• ปรับปรุงประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้า

ภาพที่ 2 การจัดทางบประมาณ
การจัดทางบประมาณสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1) สานักงบประมาณจะน าเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อให้ คณะรัฐ มนตรีให้ความเห็ นชอบและ
แจ้งส่วนราชการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายงบประมาณ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
3) ส านั กงบประมาณ มีห นังสื อแจ้งแนวทางการดาเนิ นงานในการจัด ทางบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน
4) กระทรวงแจ้งปฏิทิน งบประมาณ และคู่มือจัดทาคาของบประมาณไปยังหน่ว ยงานในสั ง กัด
เพื่อจัดทาคาของบประมาณ
5) ส่วนราชการจัดทารายละเอียดคาขอและวงเงินงบประมาณเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
รายละเอียดคาของบประมาณและให้ความเห็นชอบส่งให้สานักงบประมาณ
6) คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
7) ส านั ก งบประมาณจั ด พิ ม พ์ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และน าเสนอต่ อ รั ฐ สภา ซึ่ ง เอกสารงบประมาณที่ น าเสนอต่ อ รั ฐ สภาตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 10
ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 กาหนดให้รัฐบาลเสนอคาแถลงของนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยต้อง
มีเอกสาร ประกอบดังนี้
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7.1) คาแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงินสาระสาคัญ
ของงบประมาณและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
7.2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
7.3) คาอธิบายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
7.4) คาชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
7.5) รายงานเกี่ย วกับ สถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
7.6) คาอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
7.7) ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
7.8) ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
1. คณะรัฐมนตรี
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

•
•
•

2. สภาผู้แทนราษฎร
วาระที่ 1
ขั้นกรรมาธิการฯ
วาระที่ 2 – 3
(อนุมัติภายใน 105 วัน)

5.ส่วนราชการ/สานักงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณ

4. พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

3. วุฒิสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ภายใน 20 วัน)

ภาพที่ 3 การอนุมัติงบประมาณ
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แผนผังกระบวนการอนุมัติงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี
เสนอร่างพระราชบัญญัติ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้
เสร็จภายใน 105 วัน

วาระที่ 1 รับหลักการ

ไม่รับหลักการ ตกไป
ถ้ารัฐบาลเห็นว่า
มีความจาเป็นต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ขอให้รัฐสภาประชุม
ร่วมกัน เพื่อมีมติ
อีกครั้งก็ได้

วาระที่ 2 คณะกรรมาธิการ
พิจารณาและสภาพิจารณา
เรียงมาตรา

วาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ ตกไป

เห็นชอบ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย

วุฒิสภาพิจารณาให้เสร็จ
ภายใน 20 วัน

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
นายกรัฐมนตรีนาขึน้ ทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน

วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ 154 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับ
หลักการร่างพระราชบัญญัติและรายงาน
ความเห็นภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัติการพิจารณาขั้น
คณะกรรมาธิการนี้ ไม่มีการแปรญัตติ

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ
- สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
เนื่องจากเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงิน
- สภาผู้แทนราษฎรยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ภาพที่ 4 แผนผังกรบวนการอนุมัติงบประมาณ
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การอนุ มัติงบประมาณ คือ การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
โดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่ าวมาถึงสภาผู้ แทนราษฎร ถ้าสภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นั้น ไม่แล้ ว เสร็จภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภาผู้ แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ
1.พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2. รัฐมนตรี
มอบหมาย/เห็นชอบ/กากับ
5.คณะรัฐมนตรี
- กากับการดาเนินงาน
- การใช้จ่ายและความสาเร็จ

6. ปรับกลยุทธ์
ตามสถานการณ์

3. ส่วนราชการ
จัดทาและดาเนินการ
- แผนปฏิบัติงานและ
- แผนการใช้จ่างบประมาณ
- จัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพัน
7.ปรับแผนกลางปี

สานักงบประมาณ
วิเคราะห์แผนและกาหนดกรอบจัดสรร
ให้สอดคล้องกับการจ่ายและระเบียบ

กรมบัญชีกลาง
เห็น/กากับแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ภาพที่ 5 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ คือ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกิจกรรม แผนงบประมาณ
โครงการหรื อรายการภายในปี งบประมาณนั้น ๆ เพื่อให้ ได้ ผ ลผลิ ต ผลลั พธ์และผลสั มฤทธิ์ที่ส อดคล้ องกับ
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามวงเงิ นที่ระบุในเอกสารงบประมาณและ
ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ก าหนดทั้ ง นี้ เมื่ อ ได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณเป็นกฎหมายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงบประมาณ โดยส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณและ
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารงบประมาณรายจ่ายจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน กระทรวง ผลผลิตหรือโครงการตามวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบร่ างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการกันเงิน
เหลื่อมปี การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
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ขั้นตอนที่ 4. การติดตามประเมินผล
1.คณะรัฐมนตรี

2. ส่วนราชการ
- ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน ความสาเร็จและ
จัดทารายงาน

การทบทวนงบประมาณ

บัญชีกลาง
-การเบิกจ่าย
งบประมาณ

สศช.
- ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จ
ระดับชาติ

3.สงป.
- ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จระดับ
กระทรวง
หน่วยงาน

จัดทารายงาน/ข้อเสนอรายไตรมาส/ประจาปี/ตามเวลา

4. คณะรัฐมนตรี
พิจารณาติดตามตรวจสอบเร่งรัด
ชะลอ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
นิติบัญญัติ/องค์กรอิสระ/ภาคประชาชน
ตรวจสอบการดาเนินนโยบายและการใช้จ่าย

ภาพที่ 6 การติดตามปนะเมินผล
กระบวนการในขั้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบงบประมาณ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การควบคุมงบประมาณ คือ การที่ห น่ว ยงานที่รับผิ ดชอบด้านงบประมาณดาเนิ นการควบคุ ม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นการตรวจก่อนจ่าย นั้นคือตรวจสอบการ
ขอใช้จ่ายเงินแล้วจึงอนุมัติให้ส่วนราชการเบิกจ่ายและใช้เงินงบประมาณต่อไปได้
- การตรวจสอบงบประมาณ คือ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุม
อย่างหนึ่ง โดยเป็นการควบคุมภายหลังจากได้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว มีลักษณะเป็นการตรวจหลังจ่าย
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1.2 การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.2.1 รายจ่ายของส่วนราชการ
1.2.2 รายจ่ายงบกลาง
1.2.1 รายจ่ายของส่วนราชการ
รายจ่ายของส่วนราชการ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละส่วนราชการโดยเฉพาะจาแนก
ออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่
1) งบบุคลากร
2) งบดาเนินงาน
3) งบลงทุน
4) งบเงินอุดหนุน
5) งบรายจ่ายอื่น
1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายใน
ลั ก ษณะเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว และค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ รวมถึ ง รายจ่ า ย
ที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
2) งบด าเนิ น งาน หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานประจ า ได้ แ ก่ รายจ่ าย
ที่จ่ ายในลั กษณะค่าตอบแทน ค่าใช้ส อย ค่าวัส ดุและค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
2.1) ค่ า ตอบแทน หมายถึ ง เงิ น ที่ จ่ า ยตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ท างราชการตาม
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้าน เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยประชุม
2.2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภคสื่อสาร
และการคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปั กเสาพาดสายภายนอกสถานที่ร าชการเพื่ อ ให้ ร าชการได้ ใช้บ ริ การไฟฟ้า รวมถึ ง
ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่ า จ้ า งเหมาเดิ น สายไฟฟ้ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้าประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
(6) ค่าเช่าทรั พย์ สิ น รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้ อมกับการเช่า ทรัพ ย์สิ น เช่น ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี
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(8) ค่าธรรมเนียม
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(11) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณี เป็ น การจ้ างเหมาทั้ ง ค่ า สิ่ ง ของและค่ า แรงงาน ให้ จ่ า ยจากค่ า ใช้ ส อย ส่ ว นกรณี ที่
ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
1. ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
2. ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในต่างประเทศ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ เป็นต้น
2. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ หรือพวงมาลา
4. ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน
2.3) ค่ า วั ส ดุ หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ่ ง ของโดยสภาพมี ลั ก ษณะ เมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ ม
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้การซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(4) รายจ่ายทีต่ ้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
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สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวั ส ดุ ค งทน ได้ แ ก่ สิ่ ง ของโดยสภาพที่ มี ลั ก ษณะคงทนแต่ ต ามปกติ มี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนามาใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า ตัวอย่าง เช่น
1. ไม้ต่าง ๆ
12. กรอบรูป
23. เทปวัดระยะ
2. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
13. มีด
24. ขวาน
3. เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
14. ค้อน
25. เคียว
4. เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
15. ไขควง
26. ประแจ
5. ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
16. คีม
27. หนังสือ
6. ไม้บรรทัดเหล็ก
17. ชะแลง
28. แปลงลบกระดานดา
7. กรรไกร
18. จอบ
29. ถัง
8. หม้อ
19. สิ่ว
30. ถาด
9. กระทะ
20. เสียม
31. แก้วน้า
10. กะละมัง
21. เลื่อย
32. เก้าอี้พลาสติก
11. ตะหลิว
22. กบไสไม้
ข. ประเภทวัสดุ สิ้น เปลื อง ได้แก่ สิ่ งของที่โ ดยสภาพมีลั กษณะเมื่ อใช้แล้ ว ย่ อมสิ้ นเปลื องหมดไป
แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสิ้นหรือไม่คงสภาพเดิม
1. กระดาษ
17. อาหารสัตว์
33. ตะปู
2. หมึก
18. พืชและสัตว์
34. เหล็กเส้น
3. ดินสอ
19. ปุ๋ย
35. น้าหมึกปรินท์
4. ปากกา
20. สาลี และผ้าพันแผล
36. ตลับผงหมึก
5. ยางลบ
21. เวชภัณฑ์
37. ยางรถยนต์
6. น้ายาลบคาผิด
22. แอลกอฮอล์
38. เทปพันสายไฟ
7. เทปกาว
23. ฟิล์มเอ็กซเรย์
39.สายไฟฟ้า
8. ซองเอกสาร
24. เคมีภัณฑ์
40. หลอดไฟฟ้า
9. ลวดเย็บกระดาษ
25. น้ามันทาไม้
41. พู่กัน
10. กาว
26. ทินเนอร์
42. ฟิวส์
11. ชอล์ค
27. สี
43. น้ามันเชื้อเพลิง
12. น้ามันเบรก
28. ปูนซีเมนต์
44. แก๊สหุงต้ม
13. ผงซักฟอก
29. ทราย
45. น๊อตและสกรู
14. สบู่
30. อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
46. หลอดไฟ
15. น้ายาดับกลิ่น
31. กระเบื้อง
47. สมุด
16. ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ 32. สังกะสี
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ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรั บ การซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ให้ ก ลั บ คื น สภาพดั ง เดิ ม ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การซ่ อ มบ ารุ ง ปกติ ห รื อ
ค่าซ่อมกลาง ตัวอย่าง เช่น
1. ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา
12. ครัช
2. ท่อต่างๆ
13. พวงมาลัย
3. ดอกลาโพง
14. สายพานใบพัด
4. หน่วยประมวลผล
15. หม้อน้า
5. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
16. หัวเทียน
6. ซีดีรอมไดรฟ์
17. แบตเตอรี่
7.แผงวงจร
18. จานจ่าย
8. เบาะรถยนต์
19. ล้อ
9. เครื่องยนต์
20. ถังน้ามัน
10. ชุดเกียร์รถยนต์
21. ไฟหน้า
11. เบรก
22. ไฟเบรก
2.4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายบริการสาธารณูปโภค สื่อ สารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้าบาดาล
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
3.1) ค่า ครุ ภัณ ฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ม าซึ่ งสิ่ ง ของที่ มีลั ก ษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือเมื่อชารุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้คงเดิม รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ ายเพื่อซ่อมแซมบารุ งรั กษาโครงสร้างของครุภัณ ฑ์ข นาดใหญ่ เช่น เครื่องบิ น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น
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1. รถยนต์นั่ง

ตัวอย่างครุภัณฑ์โดยสภาพเช่น
25. ชั้นเก็บเอกสาร

49. เครื่องให้ออกซิเจน

2. รถยนต์โดยสาร

26. เครื่องดูดฝุ่น

50. เครื่องเอ๊กซเรย์

3. รถเข็น

27. เครื่องขัดพื้น

51. เครื่องวัดความดันโลหิต

4. รถยกของ

28. เครื่องคานวณ

52. เครื่องตรวจเม็ดเลือด

5. รถปั้นจั่น

29. เครื่องชุมสายโทรศัพท์

53. โคมไฟฟ้า

6.รถบรรทุก

30. ตู้โทรศัพท์

54. กระดานดา

7. รถไถ

31. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

55. เคาน์เตอร์

8. รถแทรคเตอร์

32. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่

56. เครื่องพิมพ์ดีด

9. เครื่องทาลายเอกสาร

33. เตาไมโครเวฟ

57.เครื่องอัดสาเนา

10. เครื่องแสกนเนอร์

34. เครื่องกรอกอากาศ

58. เครื่องถ่ายเอกสาร

11. เครื่องคอมพิวเตอร์

35 โทรทัศน์

59. เครื่องเจียระไน

12. จอคอมพิวเตอร์

36. ลาโพง

60. เครื่องทอผ้า

13. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 37. เครื่องสัญญาณเตือนภัย 61. เครื่องตัดโลหะ
14. เครื่องสารองไฟ

38. จักรเย็บผ้า

62. เครื่องสูบน้า

15. กล้องส่องทางไกล

39. เครื่องพ่นสี

63. แท่นกลึง

16. โต๊ะ

40. เครื่องกลึง

64. เครื่องคว้าน

17. โต๊ะทางาน

41. เครื่องเจาะ

65.ถังเก็บเชื้อเพลิง

18. โต๊ะรับแขก

42. เครื่องผสมคอนกรีต

66.เครื่องปั๊มและตัดโลหะ

19.โต๊ะหมู่บูชา

43. ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์

67.แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ

20. เก้าอี้

44. เครื่องสีข้าวโพด

68. จักรอุตสาหกรรม

21. ตู้โชว์

45.เครื่องตัดวัชพืช

69.พัดลม

22. ตู้เก็บของ

46. เครื่องหว่านปุ๋ย

70. กล้องถ่ายรูป

23. ตู้เก็บเอกสาร

47. เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์

24. ตู้นิรภัย

48. เครื่องกรอฟัน
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3.2) ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้า ง
ซึ่งทาให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(3) รายจ่ า ยเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า หรื อ ระบบประปารวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมกัน หรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง
ครั้งแรกในสถานที่ราชการ
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
4) งบเงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง หรื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานหน่วยงานของรัฐ
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
4.1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น คาบารุง
สมาชิกองค์การ ค่าบารุงสมาชิกสหภาพ เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินบูชากัณฑ์เทศน์ เป็นต้น
4.2) เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ หมายถึง เงินที่กาหนดให้ จ่ายตามวั ต ถุป ระสงค์ ข องรายการและ
ตามรายละเอียดทีส่ านักงบประมาณกาหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่าย
ที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
5.1) เงินราชการลับ
5.2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
5.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
5.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
5.5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
5.6) รายจ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
5.7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
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1.2.2 รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ า ยงบกลาง หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ จั ด สรรให้ ส่ ว นราชการโดยทั่ ว ไปใช้ จ่ า ย
ตามรายการดังต่อไปนี้
1) เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตาย ในระหว่างรับราชการ
3) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
4) เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ คือ รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสารอง
เงินสมทบและเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
5) เงินสมทบลูกจ้างประจา คือ เงินสมทบ ที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
7) เงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
9) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
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ตอนที่ 2
คู่มือการจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถจัดทาคาขอได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
2.2 ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณประจาปีตั้งแต่ขั้น วางแผนการจัดทา
โครงการของเรือนจา/ทัณฑสถาน และกอง ทั้งประเภทงบรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน
2.3 คาจากัดความ
คาขอฯ : หมายถึงคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....
2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในคู่มือการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
1) กรณีหน่วยงานกอง
ผู้อานวยการ/หัวหน้ากลุ่ม
: เห็นชอบรายการ/โครงการ/คาของบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีจัดส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหาร : ตรวจสอบรายการ/โครงการ/ค าของบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาคาขอฯ
: รวบรวมรายการ/โครงการ จากส่วน/ฝ่าย/งานภายใน
หน่ว ยงานมาจัดทาคาขอฯ ของหน่ว ยงานและจัดทา
คาขอฯ ตามภารกิจ/นโยบาย
เจ้าหน้าที่ส่วน/ฝ่าย/งาน
: จัดส่งรายการ/โครงการ พร้อมข้อมูลประกอบของงาน
ในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าค าขอฯ
ในภาพรวมของหน่วยงาน
2) กรณีเรือนจา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง
ผู้อานวยการ/ผู้บัญชาการ
: เห็นชอบโครงการและอนุมัติคาของบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานส่งกรมฯ ประเภทงบลงทุนและงบประจา
ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหาร : ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคาขอตั้งงบประมาณ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาคาขอฯ
: รวบรวมโครงการ/รายการ ตามแผนปฏิบัติการ ที่ต้องการ
ใช้งบประมาณทั้งประเภทงบลงทุนและงบประจา
เจ้าหน้าที่ส่วน/ฝ่าย/งาน
: จัดส่งรายการ/โครงการ พร้อมข้อมูลประกอบของงาน
ในรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่จัดทาคาขอฯ ในภาพรวม
ของหน่วยงาน

2.5 ขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
2.5.1 ขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาหรับ กอง
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1

เตรียมจัดทาคาขอ งปม.
ประจาปี 2564

2

- จัดทำคำขอฯ งบประจำ
- จัดทำคำขอฯ งบลุงทุน

3
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
4

ตรวจสอบ/
เห็นชอบ

ข้อมูลครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
จัดทาคาขอภาพรวมตาม
ภารกิจ/นโยบาย

5
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบ/
เห็นชอบ

ข้อมูลครบถ้วน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้

- ทบทวนรายการ/วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
- ตรวจสอบโครงการ /รายการงบลงทุนที่ได้ขอรับจัดสรร
งบประมาณตามความต้ อ งการของหน่ วย งา น
เปรียบเทียบกับที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานแจ้งว่า
จะจัดสรรปีงบประมาณ 2563

- เจ้าหน้าที่จัดทาคาขอฯ
- บัญชีอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
- เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
แผนงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- ค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

- จัดทาคาขอฯ งบรายจ่ายประจา
(งบบุคลากร,งบดาเนินงาน,งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น)
- จัดทาคาขอฯ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

- เจ้าหน้าที่จัดทาคาขอฯ

- ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องของคาขอฯ
- ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.งาน
- พิจารณาเห็นชอบและจัดส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน - ผอ.กอง
(ภายใน 20 ก.ย. 2562)

- แบบฟอร์มคาขอฯ

( ครุ ภั ณฑ์ คอ มพิ วเตอร์ ส่ งภ ายใน
2 ก.ย. 2562)

- กองแผนงาน พิ จ ารณาวิ เ คราะห์ ค าขอฯ จั ด ส่ ง ให้ - เจ้าหน้าที่จัดทาคาขอฯ ของกอง - แบบฟอร์มคาขอฯ
หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณาจัดทาคาขอฯ ในภาพรวม ตามภารกิจ/นโยบาย
ตามภารกิจ/นโยบาย
- จัดทาแผนการจัดสรร/โครงการในภาพรวมตามภารกิจ
- กอง เจ้าภาพภารกิจ/นโยบาย ตรวจสอบความเหมาะสม - ผอ.ส่วน/หน่วยงาน
เห็นชอบและอนุมตั ิจัดส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน - ผอ.กอง
(ภายใน 31 ต.ค. 2562)
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ลาดับที่
6

ผังกระบวนการ
วิเครำะห์ควำมเหมำะสม จัดทำ
คำขอ งปม.
ในภำพรวมของกรม

7
ตรวจสอบ
พิจำรณำ
เอกสารไม่ครบถ้วน เห็นชอบ/อนุมัติ

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่ใช้
- กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน รวบรวมค าขอฯ - กลุ่มงานนโยบายและแผน - แบบฟอร์มของสานักงบประมาณ
จากกอง เจ้าภาพตามภารกิจ/นโยบาย วิเคราะห์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
และจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- กองยุทธศาสตร์และแผนงานนาคาของบประมาณ
ฯ พ.ศ.2564 เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคา
ของบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ห รื อ ผู้ บริห าร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ผู้บริหาร
- กองที่เกี่ยวข้อง
- ก อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แผนงาน

เอกสารครบถ้วน

8

คาขอ งปม. รายจ่าย
ประจาปี 2564

- จั ด ส่ ง ค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี - ก อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังกองยุทธศาสตร์ แผนงาน
และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติ ธ รรม
และสานักงบประมาณ
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2.5.2 ขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาหรับ เรือนจา/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง
ผังกระบวนการ

ลาดับที่
1

เตรียมจัดทาคาขอ งปม.
ประจาปี 2564

2

- จัดทาคาขอฯ พ.ศ.2562
(งบลงทุนและงบประจา)
3
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

4

ตรวจสอบ/
เห็นชอบ

ข้อมูลครบถ้วน

หน่วยงำนเจ้ำภำพพิจำรณำ
จัดทำคำขอภำพรวมตำม
ภำรกิจ/นโยบำย

รายละเอียดงาน
- ทบทวนรายการ/วงเงิน ที่ได้รับการจัดสรรเงิ น
งบประมาณจากกรมฯ ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ตรวจสอบรายการ/วงเงินงบประมาณที่คาดว่า จะ
ได้ รั บจั ดสรรในปี งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
พ.ศ. 2563 (รับแจ้งกรอบวงเงินจากกรมฯ)
- ตรวจสอบรายการและวงเงินตามรายการที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 จากแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562
ของหน่วยงาน
- จั ด ท าค าขอฯ งบรายจ่ า ยประจ า (งบบุ คลากร,
งบดาเนินงาน,งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอื่น)
- จั ด ท าค าขอฯ งบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่ใช้

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ - เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย จากกรมฯ ทุกประเภทงบ
ประจาปี
- คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
- เจ้าหน้าที่การเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2562
ของหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่จัดทาคาขอฯ

- ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องของคาขอฯ - ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย/หน.งาน
- พิ จ ารณาเห็ น ชอบและจั ด ส่ ง กรมราชทัณฑ์ - ผอ.กอง
(ภายใน 20 ก.ย. 2562)

- แบบฟอร์มคาขอฯ

(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งภายใน
2 ก.ย. 2562)

- กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน พิ จ ารณา - กลุ่มนโยบายและแผน
- แบบฟอร์มคาขอฯ
วิเคราะห์คาขอฯ จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
พิ จ ารณาจั ด ท าค าขอฯ ในภาพรวมตาม
ภารกิจ/นโยบาย
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ผังกระบวนการ

ลาดับที่
5

6

- พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำร/
รำยกำร
- จัดทำคำขอฯ แยกตำมประเภท
รำยกำร

เอกสารไม่ครบถ้วน

7

8

ตรวจสอบ
พิจำรณำ
เห็นชอบ/อนุมัติ

วิเครำะห์คำขอฯ ตำมนโยบำย
กำรจัดสรรงบประมำณ
สำนักงบประมำณ หลักเกณฑ์ต่ำงๆ
จัดทำข้อเสนองบประมำณเบื้องต้น

ตรวจสอบ
พิจำรณำ
เอกสารไม่ครบถ้วน เห็นชอบ/อนุมัติ
เอกสารครบถ้วน

9
คาขอ งปม. รายจ่าย
ประจาปี 2564

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่ใช้
- กอง เจ้ า ภาพภารกิ จ /นโยบาย รวบรวม - กอง เจ้าภาพตามภารกิจ/ - แบบฟอร์มคาขอฯ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของรายการ/โครงการ นโยบาย
- แบบฟอร์มโครงการ
แต่ละประเภทจัดทาแผนการจัดสรรและจัดทา
คาของบประมาณในภาพรวมของแต่ละรายการ
- กอง เจ้าภาพภารกิจ/นโยบาย ตรวจสอบความ - ผอ.ส่วน/หน.ฝ่าย
เหมาะสมของรายการและวงเงิน และพิจารณา - ผอ.กอง
ให้ความเห็นชอบจัดส่งคาขอฯ ไปยังกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ภายใน 31 ต.ค. 2562)
- กองแผนงานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของรายการ
คาขอฯ ตามกรอบของนโยบายจัดสรรงบประมาณ
นโยบายกรมฯ นโยบายกระทรวงยุติธรรม
- จั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- กองยุ ท ธ ศาสตร์ แ ละ แผนงานน า ค าขอ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ฯ พ . ศ . 2 5 6 4 เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาค าของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (พ.ย. 2562)
- จั ด ส่ ง ค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และสานักงบประมาณ

- กองยุ ท ธ ศ าสต ร์ แ ล ะ
แผนงาน

- ผู้บริหารกรมฯ
- ค าขอ งปม.รายจ่ า ยประจ าปี
- กองที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- กองยุ ท ธ ศ าสต ร์ แ ล ะ
แผนงาน
- กองยุ ท ธ ศ าสต ร์ แ ล ะ
แผนงาน
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2.6 อธิบายแนวทางการปฏิบัติงานตามผังกระบวนการ
2.6.1 สาหรับหน่วยงานกอง
ลาดับที่ 1 เตรียมจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) เตรียมข้อมูลรายการที่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารบัญชี
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี และการอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2) เตรียมข้อมูลรายการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบ
รายการและวงเงิน จากที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
3) สารวจความต้องการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างภายในหน่วยงาน
ลาดับที่ 2 จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบประจาและงบลงทุน)
1) ศึกษาแบบฟอร์ ม การจั ด ทาค าขอฯ ประเภทงบประจ าและงบลงทุน รายการค่าครุภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดแบบฟอร์มและคาอธิบายในภาคผนวก) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอฯ
จากเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์
2) จัดทาคาขอฯ โดยบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มตามคาชี้แจง พร้อมทั้งจัดทา/จัดหาเอกสาร
ประกอบของแต่ละรายการให้ครบถ้วน
2.1) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1 ล้านบาท และไม่ได้อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงบประมาณ ให้จัดทาร่างคุณลักษณะ (TOR) แนบเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ลาดับที่ 3 ตรวจสอบ/เห็นชอบ
ผู้ อ านวยการส่ วน หั วหน้ าฝ่ าย หั วหน้ างาน ตรวจสอบความถู กต้ องของรายการและวงเงิ นในคาขอฯ
ผู้ อ านวยการกอง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและจั ด ส่ ง ให้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ภายในวั น ที่
20 กันยายน 2562 ส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดส่งภายในวันที่ 2 กันยายน 2562
ลาดับที่ 4 หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณาจัดทาคาขอภาพรวมตามภารกิจ/นโยบาย
1) กองยุทธศาสตร์และแผนงานรวบรวมคาขอฯ ของกอง จัดส่งให้กองเจ้าภาพตามภารกิจ/นโยบาย
2) หน่วยงานเจ้าภาพวิเคราะห์คาขอฯ ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง วางแผนการขอสนับสนุน
งบประมาณ แล้วจัดทาคาของบประมาณในภาพรวมของแต่ละประเภทรายการ พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ
ลาดับที่ 5 ตรวจสอบ/เห็นชอบ
1) ผู้ อ านวยการส่ ว น/หั ว หน้ า ฝ่ า ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายการและวงเงิ น ในค าขอฯ
ตามภารกิจ/นโยบาย
2) ผู้ อ านวยการกอง พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบจั ดส่ งกองยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน ภายในวั น ที่
31 ตุลาคม 2562
ลาดับที่ 6 วิเคราะห์ความเหมาะสมจัดทาคาของบประมาณในภาพรวมของกรมฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงานนาข้อมูลคาขอฯ ตามภารกิจ/นโยบายของกอง วิเคราะห์ความเหมาะสม
ความสอดคล้องของนโยบายการจัดสรรงบประมาณ/นโยบายกรมฯ และจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของกรมฯ ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มของสานักงบประมาณ
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ลาดับที่ 7 ตรวจสอบ/พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงานนาคาของบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ลาดับที่ 8 คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) กรมราชทัณฑ์จัดส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่งสานักงบประมาณ
2.6.2 สาหรับเรือนจา/ทัณฑสถานและสถานกักขัง
ลาดับที่ 1 เตรียมจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) เรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถาน เตรี ย มข้ อ มู ล รายการที่ เ คยได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จากกรมฯ ทุกประเภทงบประมาณ
2) ตรวจสอบ รายการ/วงเงิน ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จากที่กรมฯ
แจ้งกรอบวงเงินเปรียบเทียบกับคาของบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการปฏิบัติการประจาปี ของหน่วยงาน
โดยนารายการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พิจารณาทบทวนและจัดทาคาขอฯ ปี 2564
ลาดับที่ 2 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประจา และงบ
ลงทุน)
1) ศึกษาแบบฟอร์ มการจั ดทาคาขอฯ ประเภทงบประจา และงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดแบบฟอร์มและคาอธิบายในภาคผนวก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคาขอฯ
จากเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์
2) จัดทาคาขอฯ โดยบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มตามคาชี้แจงพร้อมทั้งจัดทา/จัดหาเอกสาร
ประกอบในแต่ละรายการให้ครบถ้วน
2.1) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1 ล้านบาท และไม่ได้อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ มาตรฐาน
ของสานักงบประมาณให้จัดทาร่างคุณลักษณะ (TOR) แนบเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.2) รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้จัดทาร่างคุณลั กษณะ (TOR) แนบเป็น
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
ลาดับที่ 3 ตรวจสอบ/เห็นชอบ
1) ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและวงเงินในคาขอฯ
2) ผอ./ผบ. พิจารณาให้ความเห็น ชอบและจัดส่งให้กรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
ส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดส่งภายในวันที่ 2 กันยายน 2562
ลาดับที่ 4 พิจารณาความเหมาะสมจัดส่งกอง เจ้าภาพตามภารกิจ/นโยบาย
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานรวบรวมค าขอฯ จาก เรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถาน ทั้ ง หมด วิ เ คราะห์
ความเหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น คัดแยกและทาบัญชีส่งกอง หน่วยงานเจ้าภาพตามภารกิจและ
นโยบายที่รับผิดชอบ
ลาดับที่ 5 พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ/รายการและจัดทาคาขอฯ แยกตามประเภทรายการ
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หน่วยงานกอง เจ้าภาพวิเคราะห์คาขอฯ ตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้อง วางแผนการของบประมาณ
และจัดทาคาขอฯ งบประมาณในภาพรวมของแต่ละประเภทรายการ พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ
ลาดับที่ 6 ตรวจสอบ/พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) ผอ.ส่ ว น/หน.ฝ่ าย ของกอง เจ้าภาพตรวจสอบความถูกต้อ งของรายการและวงเงิน ในค าขอฯ
ตามภารกิจ/นโยบาย
2) ผอ.กอง เจ้ าภาพพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบและจัดส่ ง คาขอฯต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ลาดับที่ 7 วิเคราะห์คาขอฯ ตามนโยบายจัดสรรงบประมาณฯ และจัดทาคาของบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และแผนงานนาคาขอฯ ตามภารกิจ/นโยบายจากกอง มาวิเคราะห์ความเหมาะสม
ความสอดคล้องกับนโยบายจัดสรรงบประมาณ นโยบายกรมฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของกรมฯ ตามหลั กเกณฑ์และแบบฟอร์มของส านั ก
งบประมาณ
ลาดับที่ 8 ตรวจสอบ/พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงานนาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาคาของบประมาณประจาปี หรือผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ
ลาดับที่ 9 คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมราชทัณฑ์ จั ดส่ ง คาของบประมาณฯ พ.ศ. 2564 ให้ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และสานักงบประมาณ
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แนวปฏิบัติสำหรับกำรจัดทำ
คำของบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564

กรอบระยะเวลาการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
มีนาคม
เมษายน
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม
คาขอฯและมีหนังสือ
ให้จัดทาคาขอ
งบประมาณปี พ.ศ.
2564 พร้อม
แบบฟอร์มและชี้แจง
รายละเอียด

กอง
เจ้าภาพภารกิจ/นโยบาย

กอง/เรือนจา/ทัณฑสถาน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

- มิ.ย. – ก.ย. 62 ทบทวนรายการ/โครงการ และ
จัดทาคาของบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ตาม
ภารกิจภายในหน่วยงานตนเอง
- 2 ก.ย. 2562 ส่งคาของบประมาณพร้อม
เอกสารประกอบ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไปยังกรมราชทัณฑ์ /กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
- 20 ก.ย. 2562 ส่งคาของบประมาณพร้อม
เอกสารประกอบประเภทรายจ่ายประจาและ
รายจ่ายลงทุน ไปยังกรมราชทัณฑ์ /กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ต.ค.62 ยผ. จัดส่งคาขอของ กอง/
รจ./ทส.ให้ กองเจ้าภาพหลัก ตาม
ภารกิจ/นโยบาย
- พ.ย. 62 กองเจ้าภาพหลัก
รวบรวม และประมวล จัดทาคาขอ
ตามภารกิจ/นโยบาย ในภาพรวม
และจัดส่งให้ ยผ. 29 พ.ย. 62
-

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
ธันวาคม
มกราคม 63

- พ.ย. 62 - ม.ค. 63 จัดทาคา
ของบประมาณ พ.ศ.2564
จัดส่งกระทรวงยุติธรรม และ
สานักงบประมาณ
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แนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
1.ประเภทงบลงทุน (แผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น)
1.1 จัดทาข้อมูลและนาส่งคาของบประมาณประเภทงบลงทุน (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Excel และที่เป็นเอกสารพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด
ภายใน วันและเวลาตามที่กรมฯกาหนด โดย
1.1.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง ไม่เกิน 7 รายการ (ให้เรียงลาดับความสาคัญ)
1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 7 รายการ (ให้เรียงลาดับความสาคัญ)
1.1.3 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 รายการ (เรียงลาดับความสาคัญ ส่งก่อนข้อ 1.1.1, 1.1.2)
1.2 เอกสารแสดงความพร้อมเพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ฯ
ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสาร ข้อ 1 และดาเนินการจัดทารายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้
1) ค่าสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้าง หรือปรับปรุง) 1 รายการ ประกอบด้วย
- แบบ ขต.กส. (2)
- โครงการ
- ผังบริเวณระบุตาแหน่งพื้นที่ก่อสร้าง
- แบบรูปรายการที่มีผู้ลงนามรับรองแบบ (หากเป็นแบบมาตรฐานกรมฯ ไม่ต้องแนบแบบ
แต่หากเป็นแบบรูปที่จัดทาขึ้นเอง หรือจากหน่วยงานอื่น ให้จัดส่งมาด้วย)
- แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4, ปร.5) หรือแบบประมาณราคาวัสดุกรณีจัดทาเอง
ที่ได้จัดทาประมาณราคาในพื้นที่ ตลอดจนได้รวมค่าสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นแล้ว เช่น ท่อระบายน้า ถนนทางเข้า
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ค่ารื้อถอน ค่าถมดิน ฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องเป็นราคาที่สามารถก่อสร้างได้เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป 1 ปี (เริ่ม 1 ต.ค. 2563) ซึ่งมีผู้มีวุฒิการศึกษาทางก่อสร้าง (ปวช./ปวส.) วิศวกร หรือ หน่วยงานวิชาชีพ
เช่น อบต. เทศบาล อบจ. โยธาจังหวัด ฯ เป็นผู้ประมาณราคาให้ (ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่ งก่อสร้าง) ทั้งนี้หาก
หน่วยงานวิชาชีพเป็นผู้ประมาณราคาให้ ไม่ต้องแนบในเสนอราคา
- ภาพถ่ายประกอบ เช่น อาคารที่ต้องรื้อถอน บริเวณที่จะก่อสร้าง อาคารที่จะปรับปรุง เป็นต้น
- เอกสารอื่นๆ ที่แสดงความพร้อม หรือความจาเป็น เช่น ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
หรือความเห็นของผู้ตรวจราชการ / ร่างคุณลักษณะ (TOR) กรณีรายการก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท เป็นต้น
2) ค่าครุภัณฑ์ 1 รายการ ประกอบด้วย
- แบบ ขต.คร.(3) หรือ แบบ ขต.คร.(3IT)
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 กรณี
(1) กรณีเป็ น รายการครุภัณฑ์มาตรฐานหรือบัญชีนวัตกรรมของส านักงบประมาณหรื อ
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบ คุณลักษณะและราคาตามครุภัณฑ์มาตรฐาน โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคา
(2) กรณีนอกบัญชีรายการครุภัณฑ์มาตรฐาน ให้แนบ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ และใบเสนอ
ราคา 2 ราย และหากมีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท ให้แนบร่างกาหนดคุณลักษณะ (TOR)
- กรณีขอตั้งทดแทน ให้แนบ ภาพถ่ายสภาพครุภัณฑ์/สาเนาบัญชีคุมครุภัณฑ์เดิม และ/หรือ
เอกสารที่แสดงถึงความไม่คุ้มค่าหากซ่อม
- เอกสารอื่นๆ เพื่อแสดงถึงเหตุผลความจาเป็น
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2.ประเภทงบรายจ่ายประจา
2.1 จั ด ทาข้อมูลและน าส่งค าของบประมาณประเภทงบรายจ่า ยประจา (งบดาเนิน งาน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Excel และเอกสารพร้อมเอกสาร
ประกอบทั้งหมด ในวันและเวลาตามที่กรมราชทัณฑ์กาหนด โดย
2.1.1 ระบุวงเงินที่ได้รับและที่ขอตั้งแต่ละรายการให้ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่หน่วยงาน
จาเป็นต้องใช้งบประมาณ
2.1.2 สามารถจัดทารายละเอียดเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของแต่ละรายการได้ กรณี
รายการที่ของบประมาณเพิ่มเติม
2.1.3 กรณีขอตั้งรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมลวดหนามหีบเพลง ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้าประปา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาเป็นรายละเอียดโครงการ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- กรณีจัดซ่อมเอง ให้แนบแบบประมาณราคาวัสดุที่จัดทาโดยหน่วยงาน พร้อมแนบ
ใบเสนอราคา 2 ราย
- กรณีจ้างเหมา ให้แนบแบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 หรือแบบรูปรายการ ที่มีผู้มีวุฒิ
ทางก่อสร้าง เช่น ปวช. ปวส. วิศวกร หรือหน่วยงานวิชาชีพ เช่น อบต. เทศบาล อบจ. โยธาจังหวัด เป็นต้น
เป็ น ผู้ ป ระมาณราคาให้ (กรณี ห น่ ว ยงานวิ ช าชี พ ไม่ ต้ อ งแนบใบเสนอราคา) และ/หรื อ มี ใ บเสนอราคา
จากผู้ประกอบการของเอกชน 2 ราย หรือไปเสนอราคาของการไฟฟ้า/การประปา
(2) ภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง/ระบบไฟฟ้า/ประปา/ลวดหนามหีบเพลงเดิม
(3) เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงความจาเป็นต้องซ่อมแซม (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้ ว พบว่ารายการที่ห น่ว ยงานจั ดท าค าขอมีรายละเอี ยดไม่ ครบถ้ว นตามข้ อ 1 และ 2
จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว
สอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มงานนโยบายและแผน โทร 02 967 3581 หรือ 02 967 2222 ต่อ 622, 623
โทรสาร 02 967 3580 ไลน์กลุ่ม “ขอตั้งงบประจาปี รท.”
แบบฟอร์มคาขอ (คุณพลศักดิ์ บุญเกิด)
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หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ตามกรอบของสานักงบประมาณ)
เกณฑ์ทั่วไป
1. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับแผน/นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์
2. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมีแผนการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
3. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องไม่สร้างภาระรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น
4. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนต้องมีการจัดทารายละเอียดรายการและ
แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งระบุพื้นที่ดาเนินการอย่างชัดเจนและพร้อมดาเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ
เกณฑ์เฉพาะ
ก. ค่าสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างและปรับปรุง)
1) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพต้องแสดงสภาพการใช้งานของ
สิ่ งก่อสร้ างเดิม ความจ าเป็ น ที่ต้องก่ อสร้ างใหม่ ทดแทนการปรับปรุ งของเดิ ม และคาดการณ์ผู้ ใช้งาน/ผู้ ใ ช้
ประโยชน์ ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้น
2) การก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริ มาณงานที่เ พิ่ม มากขึ้นหรื อการปรั บปรุงสิ่ ง ก่อสร้ า งเดิ ม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่ม
ปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน
3) หน่วยงานมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
มีสถานที่/พื้นที่ พร้อมดาเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสม และดาเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข. ค่าครุภัณฑ์
1) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม
และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ภายหลังจากการจัดหาเสร็จสิ้น
2) การปรับปรุง/พัฒนา/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
หรื อการจั ดหาครุ ภัณฑ์เพิ่ มเติม เพื่ อรองรั บปริม าณงานที่ เพิ่ มมากขึ้น ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่ม ปริ ม าณ
กลุ่มเป้าหมาย หรือปริมาณงานอย่างชัดเจน
3) หน่วยงานมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคา และ
มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
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หลักเกณฑ์พิจารณาแผนความพร้อมงบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดิน
3. ค่าสิ่งก่อสร้าง
แนวทางการพิจารณาความพร้อมงบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
(1) มีความพร้อมในการจัดหา มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคา หรือผลการสอบราคา
(2) มีความพร้อมของสถานที่หรือพื้นที่รองรับ
(3) มีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว
(4) มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
(5) จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
2. ค่าที่ดิน
(1) มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหรือมีมติคณะรัฐมนตรี
(2) มีการสารวจประเมินค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว
(3) มีความพร้อมในการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในปีงบประมาณ
(4) กรณีซื้อที่ดิน
1) รายละเอียดของที่ดิน เนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
2) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
3) การซื้อขายของที่ดินใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
3. ค่าสิ่งก่อสร้าง
(1) มีความพร้อมด้านสถานที่ มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือหนังสือยินยอม/รับรองการใช้ที่ดิน
(2) มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคาที่แล้วเสร็จ
(3) มีการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว
(4) จัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
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หลักเกณฑ์การพิจารณาความพร้อมในการดาเนินงานงบลงทุน
1. ความพร้อมระดับสูง
- ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะเฉพาะหรือเป็นลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือบัญชี
นวัตกรรมของสานักงบประมาณ มีผลการสอบราคาหรือใบเสนอราคาหรือราคาที่จัดซื้อไม่เกิน 1 ปี มีความพร้อม
ของพื้นที่ มีการดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- สิ่งก่อสร้ า ง มีความพร้ อมของพื้น ที่ มีแบบรูปรายการพร้อมดาเนินการจัด ซื้อจั ดจ้าง หรือแบบ
มาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสานักงบประมาณ มีประมาณราคา ปร.4/ปร.5 และหรือมีการ
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ค่าที่ดิน มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือประชาชนยอมรับค่าชดเชยค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างตามที่ได้เจรจากับส่วนราชการ มีการสารวจประเมินค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้ว กรณีซื้อ
ที่ดิน มีรายละเอียดของที่ดิน เนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นหรือการซื้อ
ขายของที่ดินใกล้เคีย งบริ เวณที่จ ะซื้อครั้งหลั งสุดประมาณ 3 ราย มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
- มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ อยู่ในแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติ
(กรณีไม่มีเป็นไปตามแผนงบลงทุน)
2. ความพร้อมระดับกลาง
- ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีป ระมาณราคาเบื้องต้นหรือราคาที่เคยจัดซื้อเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
มีความพร้อมของพื้นที่ มีการดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- สิ่งก่อสร้าง มีความพร้อมของพื้นที่ มีแบบรูปรายการ หรือแบบมาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
สิ่งก่อสร้างของสานักงบประมาณที่ต้องแบบเพิ่มเติม มีประมาณราคาเบื้องต้น (ไม่มีประมาณราคา ปร.4/ปร.5)
และหรือมีการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ค่าที่ดิน มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือประชาชนยอมรับค่าชดเชยค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างตามที่ได้เจรจากับส่ วนราชการ มีการสารวจประเมินค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้ว กรณีซื้อ
ที่ดิน มีรายละเอียดของที่ดิน เนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้นหรือการซื้อ
ขายของที่ดินใกล้เคีย งบริ เวณที่จ ะซื้อครั้งหลั งสุดประมาณ 3 ราย มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
- มีแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัด ซื้อจัดจ้ างได้ภ ายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ อยู่ในแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติ
(กรณีไม่มีเป็นไปตามแผนงบลงทุน)
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3. ระดับความพร้อมต่า
- ครุภัณฑ์ ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาเบื้องต้น มีหรือไม่มีความพร้อมของพื้นที่ ยังไม่มี
การดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- สิ่งก่อสร้าง ไม่มีความพร้ อมของพื้นที่ มีหรือไม่มีแบบรูปรายการ (มีเพียง Conceptual Design)
มีประมาณราคาเบื้องต้น และหรือไม่มีการดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ค่าที่ดิน มีมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน กรณีซื้อที่ดิน ไม่มีรายละเอียด
ของที่ดิน เนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น หรือการซื้อขายที่ดินใกล้เคียง
บริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
- มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่สามหรือสี่
ของปีงบประมาณ อยู่ในแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นที่คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติ
(กรณีไม่มีเป็นไปตามแผนงบลงทุน)
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ตอนที่ 3
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์มีความเข้าใจขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในระหว่างปีงบประมาณ และสามารถจัดทาโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ

3.2 ขอบเขต
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านนี้ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอนการจั ด ท าโครงการเพื่ อ ขอรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณ ทั้ ง เงิ น
งบประมาณประจาปีและเงินนอกงบประมาณที่เรือนจา/ทัณฑสถาน ขอรับในระหว่างปีงบประมาณ

3.3 คาจากัดความ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
อรท.
รอง อรท.
กพน.
กทว.
กพ.

: หมายถึงเงินงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรจาก พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
: หมายถึงเงินที่จัดสรรหรือขออนุมัติ ใช้จากเงินผลพลอยได้ประเภท
เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยและหรือเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
:
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
:
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
:
กองพัฒนาพฤตินิสัย
:
กองทัณฑวิทยา
:
กองบริการทางการแพทย์

3.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในคู่ มื อ การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในระหว่ า ง
ปีงบประมาณ
ผู้อานวยการ/ผู้บัญชาการ : เห็นชอบโครงการจัดส่งกรมฯตามประเภทแหล่งงบประมาณที่ขอ
สนับสนุน
ผู้อานวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย : ตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เจ้าหน้าที่จัดทาโครงการ
: จัดทาโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบ

3.5 ผังขั้นตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ
2. จัดทาโครงการตามประเภท
แหล่งงบประมาณ

1.

เงินงบประมาณ
- ศึกษาแบบฟอร์มโครงการ
- จั ด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ด
ประกอบให้ครบถ้วน
- ระบุ แ หล่ ง งบประม า ณ ที่
ต้องการขอสนับสนุน/อนุมัติ
ให้ชัดเจน ทั้งในโครงการและ
หนังสือนาส่งกรมฯ
- ศึ ก ษากฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เงินนอกงบประมาณ

3. การพิจารณา

4. อนุมัติ

2.1 งบฯ รอง อรท.

รอง อรท.พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งให้
กองยุทธศาสตร์และแผนงานนาเสนอ อรท.

2.2 งบฯ ผู้ตรวจราชการกรมฯ

ผู้ตรวจฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งให้
กองบริหารการคลังนาเสนอ อรท.

2.3 งบฯ รักษามาตรฐาน 5 ด้าน

กพ.พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ/
วงเงินงบประมาณเสนอ อรท.

2.4 งบฯ กรณี ฉุ ก เฉิ น จ าเป็ น
หรือนโยบายเร่งด่วน

กองยุทธศาสตร์และแผนงานพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการ/วงเงินและส่งให้
กองทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นแล้ว
นาเสนอ อรท.

2.5 เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน
พัฒนาพฤตินิสัย 4 ส่วน
(ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง)

กพน.พิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ/วงเงิน เสนอ อรท.

2.6 เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน
พัฒนาพฤตินิสัย 6 ส่วน
(สวัสดิการผู้ต้องขัง)

กพน.พิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ/วงเงิน เสนอ อรท.

2.7 เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กรณี
เกินอานาจเรือนจา/ทัณฑสถาน

กพน.พิจารณาความครบถ้วนของ
โครงการ เสนอ อรท.
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3.6 แนวทางปฏิบัติงานตามผังขั้นตอนการรับงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ
1) เตรียมจัดทาโครงการและรายละเอียดประกอบ
1.1) เตรียมข้อมูลและศึกษาแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ภาคผนวก)
1.2) ศึกษาระเบียบหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งงบประมาณที่จะขอสนับสนุน หรือ
พิจารณาอนุมัติ
2) จัดทาโครงการตามประเภทแหล่งงบประมาณ

เงินงบประมาณ
2.1) งบประมาณรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
มีรายละเอียดคือ เป็นรายการที่ รอง อรท. ไปตรวจราชการเรือนจา/ทัณฑสถาน แล้วเห็นปัญหา
ของเรื อนจ า/ทัณฑสถาน จ าเป็ น ต้องใช้งบประมาณเพื่ อแก้ปัญหาดังกล่ าวจึง มีด าริ ให้ เรื อนจา/ทั ณฑสถาน
ขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ท่านรับผิดชอบ หรือเป็นกรณีที่เรือนจา/ทั ณฑสถาน มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง
แล้ ว น าเรี ย น ท่านรอง อรท. โดย รอง อรท. มีดาริให้ ขอสนับสนุนงบประมาณมาในส่ ว นที่ ท่านรั บผิ ด ชอบ
ทั้งนี้เรือนจา/ทัณฑสถาน ต้องจัดทาโครงการพร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วมีหนัง สือนาส่งกรมฯ โดยระบุ
ขอสนับสนุนงบประมาณจาก รอง อรท. ด้านใดให้ชัดเจน ซึ่งเมื่อ รอง อรท. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ
ก็จะส่งเอกสารโครงการดังกล่าวให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานตรวจสอบวงเงินคงเหลือและนาเสนอ อรท./
รอง อรท. ปฏิบัติหน้าที่ แทน อรท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่งเรื่องให้
กองบริหารการคลัง ดาเนินการด้านงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน ต่อไป
2.2) งบประมาณผู้ตรวจราชการกรมฯ
เรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถาน สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากผู้ ต รวจราชการกรมฯ
มีรายละเอียด 2 กรณี คือ 1) กรณีสานักผู้ตรวจฯ มีหนังสือแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศที่ประสงค์จะขอ
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ จั ด ท าโครงการส่ ง มายั ง ส านั ก ผู้ ต รวจ หรื อ 2) กรณี ที่ ผู้ ต รวจฯ ไปตรวจราชการ
เรือนจา/ทัณฑสถาน แล้วแจ้งให้เรือนจา/ทัณฑสถาน จัดทาโครงการมาขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ผู้ ตรวจฯ
ท่านนั้นรับผิดชอบ ซึ่งเรือนจา/ทัณฑสถาน สามารถทาโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบให้ครบถ้วนและระบุ
ในหนังสือนาส่งกรมฯ ว่าขอสนับสนุนงบประมาณจากผู้ตรวจราชการกรมฯ ท่านใด ทั้งนี้เมื่อสานักผู้ตรวจฯ
ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการและวงเงิ นงบประมาณแล้ ว ก็ จะส่ ง เรื่ อ งไปยัง กองบริ ห ารการคลั ง
เพื่ อรวบรวมน าเสนอ อรท. ให้ ความเห็ น ชอบและอนุ มัติ หลั ง จากนั้น กองบริห ารการคลั ง จะโอนจั ดสรร
งบประมาณและแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน
2.3) งบประมาณรักษามาตรฐาน 5 ด้าน (กองบริการทางการแพทย์)
เรือนจา/ทัณฑสถาน สามารถขอสนับสนุนงบประมาณประเภทงบดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ สิ่ งจ าเป็ น ขั้น พื้ น ฐานในการด ารงชีวิ ตผู้ ต้ อ งขั ง มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านที่นอน 2) ด้านสู ทกรรม
3) ด้านโรงเลี้ยง 4) ด้านสถานพยาบาล และ 5) ด้านการจากัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยระบุในหนังสือนาส่งกรมฯ
ว่า “ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรักษามาตรฐาน 5 ด้าน” ซึ่งเมื่อกองบริการทางการแพทย์ได้วิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณแล้ว ก็จะนาเสนอ อรท. เพื่อพิจารณาอนุมัติและนาส่งกองบริหารการ
คลังดาเนินการด้านงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน
33 | กลุ่มงานนโยบายและแผน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.4) งบประมาณกรณีฉุกเฉินจาเป็นหรือนโยบายเร่งด่วน
เรือนจา/ทัณฑสถาน สามารถขอสนับสนุนงบประมาณกรณีฉุกเฉินจาเป็นหรือนโยบายเร่งด่วน ดังนี้
- ได้รั บ ความเสี ย หายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย พายุฤดูร้อน หรือ
ผู้ต้องขังก่อเหตุจลาจล เป็นต้น
- เป็นโครงการที่หากไม่ดาเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายกับเรือนจา/ทัณฑสถาน ในด้านต่าง ๆ
- ไม่เป็นโครงการที่สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดทาเป็นคาของบประมาณประจาปีได้
- เป็ น โครงการที่กรมฯ มีนโยบายให้ เรือนจา/ทัณฑสถาน จัดทาโครงการเพื่อขอสนับสนุน
ระหว่างปี เช่น สวัสดิการซ่อมแซมบ้านพัก,ลวดหนามหีบเพลง หรืออื่นๆ โดยกรมฯ จะมีหนังสือแจ้งหรือสารวจ
อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้เมื่อ เรือนจา/ทัณฑสถาน ส่งโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โดยระบุว่าเป็นกรณี
ฉุกเฉินจาเป็นหรือนโยบายเร่งด่วนเรื่องอะไรแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะวิเคราะห์ความเหมาะสมความ
พร้อมของโครงการ และวงเงินงบประมาณ และบางกรณีจะส่งไปยังกองที่เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาให้ความเห็น
จากนั้นกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะรวบรวมนาเสนอ อรท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งให้กองบริหาร
การคลังดาเนินการด้านงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน

เงินนอกงบประมาณ
2.5) งบประมาณจากเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย (เงิน 4 ส่วน)
เรือนจา/ทัณฑสถาน สามารถขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกรมฯ ในส่วนที่เป็น
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยจัดทาเป็นโครงการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องระบุในหนังสือนาส่งกรมฯ
“ขอสนับสนุนงบประมาณจากเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย (4 ส่วน) โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย
ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลเงิน 4 ส่วน จะวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการและวงเงินงบประมาณ นาเสนอ
อรท. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและดาเนินการด้านงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน
2.6) งบประมาณจากเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัด สวัสดิการผู้ต้องขัง
(เงิน 6 ส่วน)
เรือนจา/ทัณฑสถาน สามารถขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณในส่วนของโครงการที่เป็น
สวัสดิการผู้ต้องขัง เช่น พัดลม โทรทัศน์ เครื่องทาน้าเย็น เครื่องทาน้าร้อน เครื่องเสียง หรืออื่น ๆ ที่ไม่ขัดกับ
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจั ดสวัสดิการ
ผู้ต้องขัง โดยจัดทาเป็นโครงการและระบุว่า “ขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเป็นสวัสดิการ
ผู้ต้องขัง ซึ่งกองพัฒนาพฤตินิสัยจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการและวงเงินงบประมาณและนาเสนอ
อรท. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ หลังจากนั้นจะดาเนินการด้านงบประมาณและแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถาน
2.7) งบประมาณจากเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กรณีเกินอานาจเรือนจา/ทัณฑสถาน
เรือนจา/ทัณฑสถานสามารถจัดทาโครงการขอใช้งบประมาณจากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กรณี
วงเงินของโครงการ เกินอานาจอนุมัติของผู้ อานวยการ/ผู้บัญชาการ โดยจัดทาโครงการพร้อมรายละเอี ยด
ให้ครบถ้วน จัดส่งโครงการมายังกรมฯ โดยระบุว่า “ขออนุมัติโครงการ.....โดยใช้งบประมาณจากร้านสงเคราะห์
ผู้ ต้ อ งขั ง ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยร้ า นสงเคราะห์ ผู้ ต้ อ งขั ง และระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กรมฯ
โดยกองพัฒนาพฤตินิสัยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโครงการและนาเสนอ อรท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และจัดส่งให้เรือนจา/ทัณฑสถาน ดาเนินการต่อไป
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35 | กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบฟอร์ม คำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 และคำอธิบำย

คำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ประเภทงบลงทุน (รำยกำรค่ำครุภัณฑ์)
หน่วยงำน....................................................

งบลงทุนเบื้องต้น 64

ขต.คร. (1)

แบบจัดทำแผนควำมต้องกำรงบลงทุนเบื้องต้น (ค่ำครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กรมรำชทัณฑ์
หน่วยงำน............................................................
 ส่วนกลำงกรมฯ  เขต.........................
ที่อยู.่ .................................................................................................................................โทร. ...............................
วงเงินคำของบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564 รวม

0 บำท

ส่วนที่ 1 เป้ำหมำยผู้ใช้งำนครุภัณฑ์
เป้ำหมำยผู้ใช้งำนครุภัณฑ์
1. จำนวนผูต้ อ้ งขังชำย ทั้งหมด (ที่ใช้)
2. จำนวนผูต้ อ้ งขังหญิง ทั้งหมด (ที่ใช้)
3. จำนวนบุคลำกรของหน่วยงำน ทั้งหมด (ที่ใช้)
4. จำนวนบุคลำกรอื่นๆ (ที่ใช้)
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

ปีงบประมำณ
2564
(แผนประมำณกำร)

คน
คน
คน
คน
คน

38 กลุม่ งำนนโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

งบลงทุนเบื้องต้น 64

ขต.คร. (2)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์
หน่วยงาน ............................................................................................................ ส่วนกลางกรมฯ  เขต................
ส่วนที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่เกิน 7 รายการ และให้เรียงลาดับความสาคัญ)
หน่วย : บาท
ที่

ชื่อรายการครุภัณฑ์

(1)
หน่วยนับ
จานวน

(2)
ราคา
ต่อหน่วย

วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ (✓)

(1) x (2) รวม
งบประมาณ ทดแทน*

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

รวมจานวนทั้งสิ้น
* กรณีทดแทน ให้แนบสาเนาบัญชีคมุ ครุภัณฑ์ ภาพถ่าย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-

เพิ่ม
เป้าหมาย

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบุเอกสารประกอบการแสดงความพร้อม

บาท

ระบุชื่อ
.................................................................ผูจ้ ัดทำข้อมูล (พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่ำนั้น)
ตำแหน่ง. ....................................................................................................

ระบุชื่อ

E-mail
...................................................................................................
โทรศัพท์ .....................................................................................

E-mail

.........................................................................................

วันที.่

...........

.......................................................รับรองข้อมูล (พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่ำนั้น)

ตำแหน่ง ..........................................................................................
เดือน

..................

พ.ศ ..................

39 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบลงทุนเบื้องต้น 64

ขต.คร. (3)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมราชทัณฑ์
หน่วยงาน............................................................
ส่วนที่ 3 แบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาชี้แจง 1. ให้หน่วยงานจัดทาแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ 1 ชุด ต่อ 1 รายการครุภัณฑ์
2. การจัดทาข้อมูลรายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ ตามข้อ 1 ให้หน่วยงาน ระบุชื่อครุภัณฑ์ และอายุการใช้งาน
3. การจัดทาข้อมูลรายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ ตามข้อ 2 ถึง 9 ให้หน่วยงานเลือกความพร้อมและความต้องการในแต่ละข้อได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น

รายละเอียดความต้องการและความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์

ทาเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่เลือก

1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อครุภัณฑ์ : …...........................................................
1.2 อายุการใช้งาน : เริ่มต้น พ.ศ. 2563... สิ้นสุด พ.ศ. ........................
2 ประเภทของครุภัณฑ์
2.1 ประเภทครุภัณฑ์.................................................
3 วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์
3.1 ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (* ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม บัญชีคุม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน)
3.2 เพิ่มปริมาณเป้าหมาย (* ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน)
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ (* ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณงานอย่างชัดเจน)
4 หน่วยงานมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
4.1 มีความจาเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ............ คน (* ต้องระบุปริมาณผู้ใช้งานให้ชัดเจน)
4.3 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
5 หน่วยงานลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1 มีความจาเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 ครุภัณฑ์สอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
6 หน่วยงานลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ และสอดคล้องกับความต้องการหรือสภาพปัญหา
6.1 เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องนโยบายกรมราชทัณฑ์
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างชัดเจน
6.2 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
7 หน่วยงานมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
7.1 ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)
7.2 ใช้งานพอสมควร (70% - 90%)
7.3 ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ากว่า 70%)
7.4 ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับครุภัณฑ์ที่ของบประมาณ
8 หน่วยงานมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็นหรือไม่
8.1 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาฯ สูงกว่าที่เคยได้รับ
8.2 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาฯ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
8.3 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาฯ ต่ากว่าที่เคยได้รับ
9 หน่วยงานมีความพร้อมในการดาเนินงาน
9.1 จัดทาร่าง TOR/ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เกิน 1 ล้านบาท)
40กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบลงทุนเบื้องต้น 64

ขต.คร. (3)

9.2 มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา
9.3 มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์
9.4 มีการตรวสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
10 หน่วยงานได้จัดส่งเอกสารประกอบรายการครุภัณฑ์ เพื่อแสดงความพร้อม ดังนี้
10.1 ................................................................................................................................................
10.2 ................................................................................................................................................
10.3 ................................................................................................................................................
10.4 ................................................................................................................................................
10.5 ................................................................................................................................................
11 คาชี้แจงเพิ่มเติม (เหตุผลว่าทาไมต้องซื้อครุภัณฑ์นี้)

12

ผู้จัดทำข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ผอ./ผบ.

(.............................................................)
ตำแหน่ง. .........................................................
ว./ด./ป. ................................................
โทรศัพท์ ......................................................

(............................................................)
ตำแหน่ง. ................................................................
ว./ด./ป. ................................................
โทรศัพท์ ......................................................

41กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบลงทุนเบือ
้ งต ้น 64
ขต.คร.(2IT)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์
หน่วยงาน ............................................................................................................ ส่วนกลางกรมฯ  เขต................
ส่วนที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่เกิน 5 รายการ และให้เรียงลาดับความสาคัญ)
หน่วย : บาท
ที่

ชื่อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1)
หน่วยนับ
จานวน

(2)
ราคา
ต่อหน่วย

วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ (✓)

(1) x (2) รวม
งบประมาณ ทดแทน*

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

รวมจานวนทั้งสิ้น
* กรณีทดแทน ให้แนบสาเนาบัญชีคมุ ครุภัณฑ์ ภาพถ่าย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบุชื่อ

.................................................................ผูจ้ ัดทำข้อมูล (พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่ำนั้น)

-

ระบุชื่อ

เพิ่ม
เป้าหมาย

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบุเอกสารประกอบการแสดงความพร้อม

บาท

.......................................................รับรองข้อมูล (พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่ำนั้น)

ตำแหน่ง. ....................................................................................................

ตำแหน่ง ..........................................................................................

E-mail

E-mail

.........................................................................................

วันที.่

...........

...................................................................................................

โทรศัพท์ .....................................................................................

เดือน

..................

พ.ศ ..................

42 กลุ่มงานนโยบายแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบลงทุนเบือ
้ งต ้น 63
ขต.คร. (3IT)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
หน่วยงาน............................................................
ส่วนที่ 3 แบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาชี้แจง 1. ให้หน่วยงานจัดทาแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ 1 ชุด ต่อ 1 รายการครุภัณฑ์
2. การจัดทาข้อมูลรายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ ตามข้อ 1 ให้หน่วยงาน ระบุชื่อครุภัณฑ์ และอายุการใช้งาน
3. การจัดทาข้อมูลรายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ ตามข้อ 2 ถึง 9 ให้หน่วยงานเลือกความพร้อมและความต้องการในแต่ละข้อได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น

ทาเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่เลือก

รายละเอียดความต้องการและความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อครุภัณฑ์ : …...........................................................
1.2 อายุการใช้งาน : เริ่มต้น พ.ศ. 2563... สิ้นสุด พ.ศ. ........................
2 ประเภทของครุภัณฑ์
2.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์
3.1 ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (* ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม บัญชีคุม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน)
3.2 เพิ่มปริมาณเป้าหมาย (* ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน)
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ (* ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณงานอย่างชัดเจน)
4 หน่วยงานมีแผนการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
4.1 มีความจาเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ปริมาณผู้ใช้งานครุภัณฑ์ ............ คน (* ต้องระบุปริมาณผู้ใช้งานให้ชัดเจน)
4.3 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
5 หน่วยงานลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1 มีความจาเป็นต้องมีครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 ครุภัณฑ์สอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
6 หน่วยงานลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ และสอดคล้องกับความต้องการหรือสภาพปัญหา
6.1 เป็นครุภัณฑ์ที่รองรับเป้าหมายการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องนโยบายกรมราชทัณฑ์
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ โดยต้องระบุความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างชัดเจน
6.2 เป็นครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
7 หน่วยงานมีข้อมูลระดับการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
7.1 ใช้งานเต็มศักยภาพ (90% - 100%)
7.2 ใช้งานพอสมควร (70% - 90%)
7.3 ใช้งานไม่เต็มที่ (ต่ากว่า 70%)
7.4 ไม่มีครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับครุภัณฑ์ที่ของบประมาณ
8 หน่วยงานมีแผนและประมาณการงบประมาณสาหรับการบารุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็นหรือไม่
8.1 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาฯ สูงกว่าที่เคยได้รับ
8.2 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาฯ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
8.3 จะเกิดภาระงบประมาณในการบารุงรักษาฯ ต่ากว่าที่เคยได้รับ
9 หน่วยงานมีความพร้อมในการดาเนินงาน
9.1 จัดทาร่าง TOR/ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เกิน 1 ล้านบาท)

43 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบลงทุนเบือ
้ งต ้น 63
ขต.คร. (3IT)

9.2 มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา
9.3 มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์
9.4 มีการตรวสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
10 หน่วยงานได้จัดส่งเอกสารประกอบรายการครุภัณฑ์ เพื่อแสดงความพร้อม ดังนี้
10.1 ................................................................................................................................................
10.2 ................................................................................................................................................
10.3 ................................................................................................................................................
10.4 ................................................................................................................................................
10.5 ................................................................................................................................................
11 คาชี้แจงเพิ่มเติม (เหตุผลว่าทาไมต้องซื้อครุภัณฑ์นี้)

12

ผู้จัดทำข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

ผอ./ผบ.

(.............................................................)
ตำแหน่ง. .........................................................
ว./ด./ป. ................................................
โทรศัพท์ ......................................................

(............................................................)
ตำแหน่ง. ................................................................
ว./ด./ป. ................................................
โทรศัพท์ ......................................................

44 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ประเภทงบลงทุน (รำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำง)
หน่วยงำน....................................................

งบลงทุนเบื้องต้น 64
ขต.กส. (1)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมราชทัณฑ์
หน่วยงาน ............................................................................................................ ส่วนกลางกรมฯ  เขต................
ส่วนที่ 1 แบบแสดงรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่เกิน 7 รายการ และให้เรียงลาดับความสาคัญ)
รายการ/โครงการ สิ่งก่อสร้าง
ลาดับ

(ไม่เกิน 7 รายการ และให้เรียงลาดับความสาคัญ)

จานวนที่ขอตั้ง
(1)
จำนวน

หน่วยนับ

(2)

รวม (1) x (2)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
บาท

วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง ( / )
ทดแทน* เพิ่มเป้าหมาย

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบุเอกสารประกอบการแสดงความพร้อม

1
2
3
4
5
6
7
รวมทั้งสิ้น
* กรณีก่อสร้ำงทดแทน ให้แนบภำพถ่ำยอำคำรเดิม และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบุชื่อ
...................................................ผู้จัดทำข้อมูล (พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่ำนั้น)
ตำแหน่ง. ....................................................................................................
E-mail
...................................................................................................
หมำยเลขติดต่อกลับ .....................................................................................

-

ระบุชื่อ
ตำแหน่ง
E-mail
วันที่.

.......................................................รับรองข้อมูล(พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่ำนั้น)
..........................................................................................
.........................................................................................
........... เดือน .................. พ.ศ ..................

46 กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

งบลงทุนเบื้องต้น 64
ขต.กส. (2)

แบบจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมราชทัณฑ์
หน่วยงาน ............................................................................................................ ส่วนกลางกรมฯ  เขต................
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามจริงและใส่เครื่องหมาย
1

✓ หน้าข้อความที่กาหนด

เป้าหมายผู้ใช้สิ่งก่อสร้าง
เป้าหมายผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง
1. จานวนผู้ต้องขังชายทั้งหมด
2. จานวนผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด
3. จานวนบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
4. จานวนบุคลากรอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

2562
(ผล)*

ปีงบประมาณ
2563
(แผน)

2564
(แผน)

คน
คน
คน
คน

2 รายละเอียดรายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ชื่อรายการที่ขอ :
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง :
วงเงิน :
สิ่งก่อสร้าง (ราคาต่อหน่วย)
เริ่มต้น ว/ด/ป
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1)

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
....................... บาท
ที่ตั้งของรายการ : .......................................................................................................
ต่่ากว่า 10 ล้านบาท
สูงกว่า 10 ล้านบาท
1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด ว/ด/ป ..................................
รวม.................. เดือน
สิ่งก่อสร้าง

1) การทาประชาพิจารณ์
พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
2) ความพร้อมสถานที่ดาเนินการ/การเวนคืนที่ดิน
พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
3) สารวจออกแบบ
พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
4) รายละเอียดแบบรูปรายการ
พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
5) การประมาณราคากลาง

ไม่ต้องด่าเนินการ
ไม่ต้องด่าเนินการ
ไม่ต้องด่าเนินการ
ไม่ต้องด่าเนินการ

พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
6) การตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องด่าเนินการ

พร้อม
7) การสารวจด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........

ไม่ต้องด่าเนินการ

พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
8) ความพร้อมของ TOR
พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........
9) ความพร้อมในการดาเนินการก่อสร้าง
พร้อม
ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ..........

ไม่ต้องด่าเนินการ
ไม่ต้องด่าเนินการ
ไม่ต้องด่าเนินการ

47 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบลงทุนเบื้องต้น 64
ขต.กส. (2)

3 วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง
ทดแทนของเดิม (* ต้องแสดงภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน)
เพิ่มปริมาณเป้าหมาย (* ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน)
เพิ่มประสิทธิภาพ (* ต้องมีแผนการขยายหรือเพิ่มปริมาณงานอย่างชัดเจน)
4 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม (สิ่งก่อสร้าง)
1) หน่วยงานมีแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
มีความจ่าเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
ปริมาณผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง (คน)
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
2) หน่วยงานลงทุนในการจัดหาสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความจ่าเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการด่าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ่งก่อสร้างมีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
3) หน่วยงานลงทุนในสิ่งก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นสิ่งก่อสร้างที่รองรับเป้าหมายการด่าเนินภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ
เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
4) หน่วยงานมีข้อมูลระดับการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ใช้งานเต็มทุกพื้นที่ (90% - 100%)
ใช้งานไม่เต็มที่ (70% - 90%)
ใช้งานน้อยหรือบางแห่งไม่ได้ใช้งาน
ไม่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ของบประมาณ
5) หน่วยงานมีแผนและประมาณการงบประมาณส่าหรับการบ่ารุงรักษา ตลอดอายุการใช้งานของสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดย
ไม่จ่าเป็นหรือไม่
จะเกิดภาระงานงบประมาณในการบ่ารุงรักษาฯ สูงกว่าที่เคยได้รับ
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ่ารุงรักษาฯ เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
จะเกิดภาระงบประมาณในการบ่ารุงรักษาฯ ต่่ากว่าที่เคยได้รับ
6) หน่วยงาน สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
ใช้ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้
7) หน่วยงานมีความพร้อมในการด่าเนินงาน
มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
มีสถานที/่ พื้นที่พร้อมที่จะด่าเนินการ
มีการตรวจสอบและด่าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
ได้ส่งเอกสารแสดงความพร้อม (โครงการ แบบรูปรายการ แบบประมาณราคา ภาพถ่าย ฯ)
5. คาชี้แจงเพิ่มเติม (เหตุผลที่ต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยย่อ)

6 ผู้จัดท่าข้อมูล : ……………………………………………………………………………….…
(..................................................................................)
ต่าแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :

โทร :

ผู้รับรอง : …………………………………………………...……………ผู้บัญชาการ/ผู้อ่านวยการ
(..........................................................................)
ต่าแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี :
โทร :

48 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ประเภทงบรำยจ่ำยประจำ
หน่วยงำน....................................................
 ส่วนกลำงกรมฯ  เขต.........................

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

แบบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบรายจ่ายประจา)
 ส่วนกลางกรมฯ  เขต...............

1. หน่วยงาน ................................................................................

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564

รวมเงินทั้งสิ้น
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./
ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ประเภทงบบุคลากร

-

-

-

2. ประเภทงบดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

1.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
1. ประเภทงบบุคลากร

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

50 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564
2. ประเภทงบดาเนินงาน

ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

-

-

-

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

2

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./

แผนงานพืน้ ฐาน

แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคง
2.1
2.1.1 แผนงานรองป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด
1. ผลผลิต : เรือนจาปลอดยาเสพติด ผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล
1. ประเภทงบดาเนินงาน

2.2 แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
2.2.1 แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
1. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

51 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564
1. ประเภทงบดาเนินงาน

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./
ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

-

-

-

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

2. ประเภทงบเงินอุดหนุน

-

-

-

3. ประเภทงบรายจ่ายอื่น

-

-

-

2. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟืน้ ฟู และพัฒนาพฤติ
นิสัย

-

-

-

-

-

-

1. ประเภทงบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

52 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./
ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

2. ประเภทงบเงินอุดหนุน

-

-

-

3. ประเภทงบรายจ่ายอื่น

-

-

-

3 แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

-

-

-

-

-

-

3.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

-

-

-

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพือ่ คืนคนดีสู่สังคม

-

-

-

1. ประเภทงบดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

3.1.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. โครงการพัฒนาจิตใจเพือ่ สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ผู้ต้องขัง

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

53 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564
1. ประเภทงบดาเนินงาน

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./
ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

-

-

-

3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

-

-

-

3.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจาเพือ่ เสริมความ
มั่นคงในการควบคุม
1. ประเภทงบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

3.2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพือ่ เชื่อมโยงใน
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
1. ประเภทงบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

54 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./
ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

4 แผนงานบูรณาการ
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

-

-

-

2. ประเภทงบรายจ่ายอื่น

-

-

-

1.โครงการแก้ไขฟืน้ ฟูผู้ต้องขังและผู้เคยกระทาผิดในคดี
ความมั่นคง
1. ประเภทงบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด
1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เรือนจา
1. ประเภทงบดาเนินงาน

55 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบรายจ่ายประจา 64
ขต.ปจ.(1)

ที่

รายการใหม่ที่ขอเพิม่ ปี 2564

คาอธิบาย / กิจกรรม / งบประมาณที่ใช้และขอเพิ่ม

งบประมาณ

ประเภทงบ/ผลผลิต/รายการที่ได้รับจัดสรร งปม./
ได้รับ ปี 2562*

จ่ายจริงปี 62*

ขอตั้งปี 64

2. โครงการเรือนจาปลอดยาเสพติด

-

-

-

1. ประเภทงบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

-

-

-

3. โครงการบาบัดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

-

-

-

1. ประเภทงบดาเนินงาน

-

-

-

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

(แจกแจงตัวคูณ โดยละเอียด ตามค่าใช้จ่ายในโครงการที่แนบ )

* วงเงินและรายการต้องตรงกับข้อมูลในระบบ GFMIS
ระบุชื่อ..............................................................ผู้จัดทาข้อมูล (พิมพ์ชื่อ - สกุลเท่านั้น)
ตาแหน่ง.......................................................
เบอร์โทรติดต่อ..........................................
E-mail.........................................................................

ระบุชื่อ...........................................ผู้รับรองข้อมูล (พิมพ์ชื่อ-สกุลเท่านั้น)
ตาแหน่ง.......................................................
เบอร์โทรติดต่อ..........................................
E-mail.........................................................................

56 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชี้แจงแบบฟอร์มคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
1. แบบคำของบประมำณประเภทงบลงทุน
1.1 ค่ำครุภัณฑ์
1.1.1 แบบ ขต.คร.(1)
- วงเงินคำของบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564 : ให้ระบุวงเงินรวมของค่าครุภัณฑ์ที่ขอ
ตั้งประจาปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด
- ส่วนที่ 1 เป้ำหมำยผู้ใช้งำนครุภัณฑ์ : ให้ระบุจานวนรวมของผู้ที่ใช้งานครุภัณฑ์ทุกรายการ
โดยแสดงเป็นยอดประมาณการล่วงหน้าตามสถิติการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสถิติย้อนหลัง 3 ปี
1.1.2 แบบ ขต.คร.(2)
- ส่วนที่ 2 แบบแสดงรำยละเอียดรำยกำรครุภัณฑ์ : สามารถขอตั้ง งบประมาณได้ไม่เกิน 7 รายการ
- ชื่ อ รำยกำรครุ ภั ณ ฑ์ : ให้ ร ะบุ ชื่ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ข อตั้ ง ให้ ต รงตำมชื่ อ รำยกำรในครุ ภั ณ ฑ์
มำตรฐำน/บัญชีนวัตกรรม ของสานักงบประมาณ หรือที่ใช้เรียกเป็นทางการหากนอกรายการครุภัณฑ์มาตรฐาน
- จำนวน : ให้ระบุจานวนของครุภัณฑ์ที่ขอ
- หน่วยนับ : ให้ระบุหน่วยนับ เช่น อัน เครื่อง ตัว ชุด เป็นต้น
- รำคำต่อหน่วย : ให้ระบุราคาของครุภัณฑ์ต่อ 1 หน่วย (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นหลักร้อย)
- รวมงบประมำณ : ให้ระบุราคารวมทั้งหมดของรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ (จานวน x ราคาต่อ
หน่วย) (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นหลักร้อย)
- วัตถุประสงค์ของรำยกำรครุภัณฑ์ : ให้ทาเครื่องหมาย (✓) ตามรายละเอียดของครุภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ทดแทน : เป็ น การลงทุนเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่ อมสภาพ เพื่อให้ ส่ ว นราชการ
สามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ตามปกติ
2) เพิ่มเป้ำ หมำย : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการ
เพิ่มขึ้นตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
3) เพิ่มประสิทธิภำพ : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/
มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกาหนด รวมถึงนโยบาย/ยุทธศาสตร์
กรมราชทัณฑ์
- ระบุเอกสำรประกอบกำรแสดงควำมพร้อม : ให้ระบุเอกสารที่แนบมากับรายการครุภัณฑ์ที่
ขอตั้ง เพื่อแสดงความพร้อม เช่น ภาพถ่าย สาเนาบัญชีคุมครุภัณฑ์กรณีตั้งทดแทน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา
บัญชีนวัตกรรมของสานักงบประมาณ ใบเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 2 ราย กรณีเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
- รวมจำนวนทั้งสิ้น : ให้ระบุวงเงินรวมของทุกรายการ
1.1.3 แบบ ขต.คร.(3) (ครุภัณฑ์ 1 รายการ จากข้อ 1.1.2 ต่อเอกสาร ขต.คร.(3) 1 ชุด)
- ข้อ 1.1 : ระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ตรงกับรายการใน ขต.คร.(2)
- ข้อ 1.2 : ระบุอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่ขอตั้งตามลักษณะของครุภัณฑ์
- ข้อ 2.1 : ระบุ ป ระเภทครุภัณฑ์ตามลั กษณะของครุภัณฑ์ที่ ขอตั้ง โดยอ้างอิงชื่อประเภท
ครุภัณฑ์จากมาตรฐานครุภัณฑ์/บัญชีนวัตกรรมของสานักงบประมาณ คือ 1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2) ครุภัณฑ์การเกษตร
3) ครุภัณฑ์การแพทย์ 4) ครุภัณฑ์การศึกษา 5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7) ครุ ภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิ ทยุ 8) ครุ ภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง 9) ครุภัณฑ์โ รงงาน 10) ครุภัณฑ์ ส านั ก งาน
11) ครุภัณฑ์สารวจ 12) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ13) ครุภัณฑ์อื่น ๆ
- ข้อ 3.1 – 9.4 : ให้ทาเครื่องหมาย (✓) ตามรายละเอียดของแต่ละรายการครุภัณฑ์
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- ข้อ 10 : ให้ระบุเอกสารประกอบรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้ง เพื่อแสดงความพร้อมว่าสามารถ
จัดซื้อได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
- ข้ อ 11 ค ำชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม : ให้ ส รุ ป เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งขอตั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ร ายการนี้
พอสังเขปและเข้าใจง่าย
- ข้อ 12 ผู้จัดทำข้อมูล/ผู้รับรอง : ให้ระบุรายชื่อและลงนามรับรอง
1.1.4 แบบ ขต.คร.(2IT)
- ส่วนที่ 2 แบบแสดงรำยละเอียดรำยกำรครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ : สามารถขอตั้งงบประมาณ
ได้ไม่เกิน 5 รายการ
- ชื่อรำยกำรครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิวเตอร์ : ให้ ระบุชื่อครุภัณฑ์ที่ขอตั้ง ให้ตรงตำมชื่อรำยกำรใน
ครุภัณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือที่ใช้เรียกเป็นทางการหากนอกรายการ
ครุภัณฑ์มาตรฐาน
- จำนวน : ให้ระบุจานวนของครุภัณฑ์ที่ขอ
- หน่วยนับ : ให้ระบุหน่วยนับ เช่น อัน เครื่อง ตัว ชุด เป็นต้น
- รำคำต่อหน่วย : ให้ระบุราคาของครุภัณฑ์ต่อ 1 หน่วย (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นหลักร้อย)
- รวมงบประมำณ : ให้ระบุราคารวมทั้งหมดของรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ (จานวน x ราคาต่อ
หน่วย) (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้นเป็นหลักร้อย)
- วัตถุประสงค์ของรำยกำรครุภัณฑ์ : ให้ทาเครื่องหมาย (✓) ตามรายละเอียดของครุภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ทดแทน : เป็ น การลงทุนเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่ อมสภาพ เพื่อให้ ส่ ว นราชการ
สามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ตามปกติ
2) เพิ่มเป้ำ หมำย : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการ
เพิ่มขึ้นตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ : เป็นจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/
มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกาหนด รวมถึงนโยบาย/ยุทธศาสตร์กรม
ราชทัณฑ์
- ระบุเอกสำรประกอบกำรแสดงควำมพร้อม : ให้ระบุเอกสารที่แนบมากับรายการครุภัณฑ์ที่
ขอตั้ง เพื่อแสดงความพร้อม เช่น ภาพถ่าย สาเนาบัญชีคุมครุภัณฑ์กรณีตั้งทดแทน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือใบ
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า 2 ราย กรณีเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
- รวมจำนวนทั้งสิ้น : ให้ระบุวงเงินรวมของทุกรายการ
1.1.5 แบบ ขต.คร.(3IT) (ครุภัณฑ์ 1 รายการ จากข้อ 1.1.2 ต่อเอกสาร ขต.คร.(3) 1 ชุด)
- ข้อ 1.1 : ระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ตรงกับรายการใน ขต.คร.(2IT)
- ข้อ 1.2 : ระบุอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่ขอตั้งตามลักษณะของครุภัณฑ์
- ข้อ 2.1 : ระบุประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ข้อ 3.1 – 9.4 : ให้ทาเครื่องหมาย (✓) ตามรายละเอียดของแต่ละรายการครุภัณฑ์
- ข้อ 10 : ให้ระบุเอกสารประกอบรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้ง เพื่อแสดงความพร้อมว่าสามารถ
จัดซื้อได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
- ข้อ 11 คำชี้แจงเพิ่มเติม : ให้สรุปเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอตั้งครุภัณฑ์รายการนี้ พอ
สังเขปและเข้าใจง่าย
- ข้อ 12 ผู้จัดทำข้อมูล/ผู้รับรอง : ให้ระบุรายชื่อและลงนามรับรอง
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1.2 ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
1.2.1 แบบ ขต.กส.(1)
- แสดงรำยละเอียดรำยกำรก่อสร้ำง : สามารถขอตั้ง งบประมาณได้ไม่เกิน 5 โครงการ
- รำยกำร : ให้ระบุชื่อรายการ/โครงการที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง เช่น ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หลังคาโค้ง ปรับปรุงอาคารเรือนนอน ปรับปรุงอาคารสูทกรรม เป็นต้น
- จำนวนที่ขอตั้ง : ให้ระบุจานวนและหน่วยนับ เช่น 2 หลัง 1 แห่ง 3 อาคาร เป็นต้น
- รำคำต่อหน่วย : ให้ระบุราคาต่อ 1 หน่วย เช่น 3,500,000 บาท, 50,000 บาท (ถ้ามีเศษให้ปัด
เป็นหลักร้อย)
- รวมจำนวนวงเงิน : ให้ระบุวงเงินรวมของแต่ละรายการ
- วัต ถุประสงค์ของสิ่งก่ อสร้ ำ ง : ให้ ทาเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่ตรงกับวัตถุประสงค์ข อง
รายการ/โครงการ โดยมีรายละเอียดคือ
1) ทดแทน : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้
หน่วยงานสามารถดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ตามปกติ
2) เพิ่มเป้ำหมำย : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้ างเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการ
เพิ่มขึ้นตามนโยบาย หรือยุทธศาสตร์กรมฯ หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
เช่นผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
3) เพิ่มประสิท ธิ ภ ำพ: เป็นการลงทุนในสิ่ งก่ อสร้า งเพื่ อการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพ/ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกาหนด รวมถึงนโยบาย/
ยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์
- ระบุเอกสำรประกอบกำรแสดงควำมพร้อม : ให้ระบุเอกสารที่แนบมากับรายการสิ่งก่อสร้าง
ที่ขอตั้ง เพื่อแสดงความพร้อม เช่น ภาพถ่าย ผัง บริเวณ แบบรูป แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ใบเสนอราคา
ไม่น้อยกว่า 2 ราย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
- รวมทั้งสิ้น : ให้ระบุวงเงินรวมทั้งหมดของทุกโครงการที่ขอตั้ง
1.2.2 แบบ ขต.กส.(2) ( 1 ชุดต่อ 1 โครงการ )
ข้อ 1 เป้ำหมำยผู้ใช้สิ่งก่อสร้ำง : ให้ระบุจานวนผู้ที่ใช้สิ่งก่อสร้างตามโครงการ
1) ปี 2562 : ให้ระบุจานวนคน ณ ปัจจุบัน
2) ปี 2563, 2564 : ให้ระบุจานวนคนที่คาดว่าจะใช้งานสิ่งก่อสร้างโดยประมาณการ
ข้อ 2 รายละเอียดรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง
2.1 ชื่อรำยกำรที่ขอ : ให้ระบุชื่อรายการตามชื่อของโครงการ
2.2 ประเภทสิ่งก่อสร้ำง : ให้ระบุประเภทของสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารที่พักอาศัย ระบบ
สาธารณูปโภค อาคารการศึกษา หรืออาคารอื่นๆ
2.3 วงเงิน : ให้ระบุวงเงินรวมของโครงการ ที่สามารถก่อสร้างได้เมื่อได้รับงบประมาณ
ณ 1 ตุลาคม 2563 และระบุที่ตั้งของโครงการ (ภายใน/ภายนอก หน่วยงาน)
2.4 สิ่งก่อสร้ำง (รำคำต่อหน่วย) : เลือกตามวงเงินของโครงการ
2.5 เริ่มต้น/สิ้นสุด : ระบุตามระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้าง
2.6 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน : ให้ระบุ/เลือกตามรายละเอียดของโครงการ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้ำง : ให้ระบุ/เลือกตามรายละเอียดของโครงการ
ข้อ 4 วิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมพร้อม : ระบุ/เลือกตามรายละเอียดของโครงการ
ข้อ 5 คำชี้แจงเพิ่มเติม : ให้ระบุข้อสรุปใจความสาคัญถึงที่มา ปัญหา ความจาเป็นที่ต้องดาเนิน
โครงการมาพอสังเขปและเข้าใจง่าย
ข้อ 6 ระบุชื่อและลงนามผู้จัดทาข้อมูลและผู้รับรองโดยหัวหน้าหน่วยงาน
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2. แบบคำของบรำยจ่ำยประจำ
2.1 แบบ ขต.ปจ.(1)
- ประเภทงบ/ผลผลิต/รำยกำรที่ได้รับจัดสรร งปม./รำยกำรใหม่ที่ขอเพิ่ม ปี 2564 : ให้ระบุรายการ
ตามประเภทงบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่กรมฯจัดสรรให้ หรือรายการที่เคย
เบิกจ่าย ในปี พ.ศ. 2562 และ/หรือรายการใหม่ที่ต้องการขอตั้งในปี พ.ศ. 2564
- ได้รับ ปี 2562 : ให้ระบุวงเงินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของรายการนั้น ๆ
- จ่ำยจริง ปี 2562 : ให้ระบุวงเงินที่จ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของรายการนั้น ๆ
- ขอตั้ง ปี 64 : ให้ระบุวงเงินที่ขอตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 ของรายการนั้น ๆ
- คำอธิบำย/กิจกรรม/งบประมำณที่ใช้และขอเพิ่ม : ให้อธิบายเหตุผลความจาเป็นของการใช้จ่าย
ในรายการที่ขอตั้ง โดยแจกแจงรายการใช้จ่าย หรือรายการย่อย ในกิจกรรมอย่างละเอียด (จานวน ตัวคูณ)
ซึ่งรวมวงเงินแล้วเท่ากับวงเงินที่ขอตั้ง ปี 2564 ของแต่ละรายการ และให้แนบเอกสารประกอบ เช่น คาชี้แจง
หรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินในลักษณะงบประจา
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ตัวอย่ำงหนังสือนำส่ง
ที่ ……………………

ขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชื่อหน่วยงาน.............
สถานที่ ...............
จังหวัด.................. 00๐๐๐
กันยายน 2562

เรื่อง จัดส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์
อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วน ที่ ยธ 0710.1/................. ลงวันที่ ..................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเอกสาร
ประกอบ จานวน ......ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมราชทัณฑ์กาหนดให้หน่วยงานในสังกัด จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และให้หน่วยงานส่งเอกสารคาขอดังกล่าว
ข้างต้น ภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
(ชื่อหน่วยงาน)
ขอเรียนว่า ได้ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ตามแบบฟอร์มที่กาหนดพร้อมรายละเอียดประกอบ
ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ส่วน/ฝ่าย..............
งาน.............
โทร. ..............
โทรสาร ................
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ตัวอย่ำงหนังสือนำส่งคำขอฯ
ที่ ……………………

ชื่อหน่วยงาน.............
สถานที่ ...............
จังหวัด.................. 00๐๐๐
กันยายน 2562

เรื่อง จัดส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายประจา และรายจ่ายลงทุน)
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์
อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วน ที่ ยธ 0710.1/................. ลงวันที่ ..................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ พ.ศ. 2564 พร้อมเอกสารประกอบ จานวน ......ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมราชทัณฑ์กาหนดให้หน่วยงานในสังกัด จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทรายจ่ า ยประจ าและประเภทรายจ่า ยลงทุ น โดยให้ ห น่ว ยงาน
ส่งเอกสารคาขอดังกล่าวข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
(ชื่อหน่วยงาน)
ขอเรียนว่า ได้ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทรายจ่ า ยประจ าและประเภทรายจ่ า ยลงทุ น ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด
พร้อมรายละเอียดประกอบครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ส่วน/ฝ่าย..............
งาน.............
โทร. ..............
โทรสาร ................
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

โครงการ ยผ.

โครงการ………………………………………………..
1. ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................................
2. หน่วยงาน ............................................................. ส่วน...............................................ฝ่าย............................................
3. แหล่งงบประมาณที่ขอสนับสนุน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.  คาขอตั้งงบประมาณประจาปี
2.  คาขอระหว่างปีงบประมาณ
 งบรองอธิบดี..(ระบุชื่อ............................  งบฯผู้ตรวจราชการกรม  งบตามนโยบาย  อื่น ๆ ระบุ..
3.  คาขอเงินนอกงบประมาณ
 เงินทุนฝึกวิชาชีพ 4 ส่วน  สวัสดิการผู้ต้องขัง 6 ส่วน  โครงการใช้งบร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

4. ความสาคัญของโครงการ ลาดับที่...........ของหน่วยงาน
5. ระยะเวลาดาเนินการ ..........................เดือน/ปี ตั้งแต่....................................................................................................
6. ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน/แผนงาน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ ของกรมราชทัณฑ์
7. หลักการและเหตุผล
8. วัตถุประสงค์
9. เป้าหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
10. พื้นที่ดาเนินการ
11. ประเภทงบรายจ่าย
 งบดาเนินงาน

 งบลงทุน

12. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น....................................บาท (แนบรายละเอียดประมาณราคา)
13. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม / รายการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส3

ไตรมาส 4

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

13.1 วิธีดาเนินการ
 จ้างเหมา

 ใช้แรงงานผู้ต้องขัง ระบุ  กันเงินหรือ  ไม่กันเงินเป็นค่าแรงผู้ต้องขัง
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15. ตัวชี้ความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

: .…………………………………………………………………………………………………………
: ......................................................................................................................................

16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะทาให้โครงการไม่สาเร็จ และวิธีการแก้ไข
17. รายละเอียดประกอบโครงการ (ได้แนบเอกสารประกอบโครงการดังนี้)
1) .......
2)........
3) ............
4) ..........
5) ...ฯ.......

ผู้เขียนโครงการ

ผู้ตรวจสอบ/เสนอโครงการ (หัวหน้าฝ่าย/ผอ.ส่วน )

(ลงชื่อ) ........................................................
(....................................................)

(ลงชื่อ) .....................................................
(..................................................)

ตาแหน่ง .....................................................

ตาแหน่ง ..................................................

ผู้เห็นชอบโครงการ (ผอ./ผบ.)

ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(ลงชื่อ) ........................................................
(....................................................)

(ลงชื่อ) .....................................................
(..................................................)

ตาแหน่ง .....................................................

ตาแหน่ง ..................................................

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ .......................................................... นามสกุล .......................................................
ตาแหน่ง .................................................................ส่วน.............................................ฝ่าย...............................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..................................................................................................................................................

คาชีแ้ จงแบบฟอร์มการเขียนโครงการประกอบคาของบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : คือส่วนที่บอกให้ทราบว่าจะทาสิ่งใด โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสาระ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 แสดงให้เห็น “ลักษณะวิธี”
ส่วนที่ 2 แสดงให้เห็น “สิ่งที่จะปฏิบัติ”
2. หน่วยงาน : คือหน่วยงานที่จัดทาโครงการ
3. แหล่งงบประมาณที่ขอสนับสนุน : คือเลือกแหล่งงบประมาณ ตามที่ต้องการขอรับสนับสนุน
4. ความส าคั ญ ของโครงการล าดั บ ที่ : คื อ ส่ ว นที่ บ อกให้ ท ราบว่ า โครงการนี้ เป็ น โครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ มี
ความสาคัญอยู่ในระดับใดของหน่วยงาน
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5. ระยะเวลาดาเนินการ : คือระยะเวลาที่ใช้ ในการดาเนินงานตั้งแต่การจัดหาจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยอาจเป็น
โครงการปีเดียวหรือเป็นโครงการผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปีก็ได้
6. ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน/แผนงาน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
6.1 นโยบาย คือ นโยบายของกรมราชทัณฑ์
6..2 แผน แผนงาน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ คือรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
7. หลักการและเหตุผล : คือส่วนที่บ อกให้ทราบถึงเหตุผลความจาเป็นต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น ควรเรียบเรียงให้ มี
เนื้อหาครบ 3 ประเด็น คือ หลักการ/ทฤษฎี/นโยบาย/ที่มา สภาพปัญหาปัจจุบันโดยมีข้อมูลประกอบและความต้องการ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
8. วัตถุประสงค์ : คือส่วนที่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะทาอะไร หรือเมื่อดาเนินการตามโครงการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หรือผลงานที่ต้องการเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดหรือแล้วเสร็จ (เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านใด)
9. เป้าหมาย : คือส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลงานขั้นสุดท้ายหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่กาหนดในระหว่าง
ดาเนินโครงการในแง่จานวนหรือภาพของความสาเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
10. พื้นที่ดาเนินการ : คือตาแหน่งสถานที่ พื้นที่ หรือจุดที่มีการดาเนินโครงการ
11. ประเภทงบรายจ่าย : คือให้เลือกประเภทงบประมาณที่ใช้ ในโครงการตามลักษณะของการใช้งบประมาณ
12. วงเงินงบประมาณ : คือระบุวงเงินรวมทั้งหมดของโครงการ (ตรงตามที่แนบแบบประมาณราคา)
13. แผนการดาเนินงาน : คือส่วนที่บอกให้ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลา ที่ดาเนินการใน
แต่ละขั้นตอน และระบุวิธีการดาเนินโครงการ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุถึงผลต่อเนื่องหรือผลกระทบที่จะได้หลังจากโครงการสิ้นสุด
15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ : คือจานวนผลงาน หรือผลผลิตที่ได้จากการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสามารถวัดได้
เชิงคุณภาพ : คุณภาพของสิ่งของหรือบริการที่หน่วยงานผลิต เช่น ความถูกต้อง ความพึงพอใจ
ความสมบูรณ์ ความสามารถเข้าถึงบริการ ลดความเสี่ยง เป็นต้น
16. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะทาให้โครงการไม่สาเร็จ และวิธีการแก้ไข : ระบุความเสี่ยง และวิธีแก้ไขความเสี่ยงนั้น
17. รายละเอียดประกอบโครงการ : คือให้ระบุเอกสารประกอบที่แนบมากับโครงการเพิ่มเติมทั้งหมด (สาคัญมาก)
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แบบฟอร์มเอกสารประกอบ
โครงการ

ภาพถ่ายประกอบโครงการ/รายการ.......................................................................................................
หน่วยงาน........................................................................................

บรรยาย.....................................................................................................................................................

บรรยาย.....................................................................................................................................................

บรรยาย.....................................................................................................................................................
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แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่า.....................................................
ส่วนราชการ..............................................................................................................................................
ประเภทงาน........................................................................................................................
เจ้าของ ......................................................................
สถานที่ก่อสร้าง..........................................................................................
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..................................
แบบเลขที่..........................................
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
จานวน....................แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ .................................................
ลาดับที่

สรุป

รายการ

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ค่าดาเนินการทั้งหมด
FACTOR F
หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท)
รวมเป็นเงิน (บาท)

ภาษี 7 %
ประมาณการล่วงหน้า 1 ปี เพิ่ม 10 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษเป็นหลักร้อยหรือสิบ)
ตัวอักษร (.............................................................................................)
ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด................................................................ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ .............................................บาท/............................
ประมาณราคาโดย...................................................................
(....................................................................)
ตรวจ

...................................................................... ตาแหน่ง............................................................
(....................................................................)

เห็นชอบ

...................................................................... ตาแหน่ง............................................................
(....................................................................)

69 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แบบประมาณราคา : รายการ.......................................
สถานที่
หน่วยงาน
ประมาณราคาโดย
ลาดับ

รายการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่........
แบบเลขที่
กรมราชทัณฑ์
เมื่อวันที่
จานวน

หน่วย

รายการเลขที่
กระทรวงยุติธรรม

ค่าวัสดุ
หน่วยละ
รวม

ค่าแรง
หน่วยละ
รวม

ค่าวัสดุและค่าแรง

หมายเหตุ

รวม
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แบบประมาณราคา
รายการ..........................................................................................
หน่วยงาน ..เรือนจำ/ทัณสถำน....................................................................
เขต….............
ประมาณราคาโดย …..................................................................
ฝ่าย ...............................................
เมื่อวันที่ .......................................
รายการ

จานวน หน่วย หน่วยละ

รวมราคา

(แบบฟอร์มกรณี จัดซื้อวัสดุ มำก่อสร้ำง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมเอง โดยใช้หรือไม่ใช้แรงงำนผู้ต้องขัง)

-

รวมค่ำวัสดุ
ค่ำแรงงำนผู้ต้อขัง 10 % ของค่ำวัสดุ
รวมค่ำวัสดุและค่ำแรง
รวมวงเงินปัดเศษเป็นหลักร้อย
(

-

ที่

หมายเหตุ

0
)

* แนบใบเสนอรำคำ 2 รำย*

ลงชื่อ
ผู้ประมำณรำคำ
(..................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
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ใบเสนอราคา
รายการ/โครงการ......................................................................................................
เสนอหน่วยงาน ..เรือนจำ/ทัณฑสถำน.........................................................โทร................................โทรสำร.............................
เสนอราคาโดย ร้ำน/บริษัท…...................................................................................................................................................
ที่อยู่..............................................................................................................................................................................................
ที่

รายการ

จานวน หน่วย หน่วยละ รวมราคา

ยี่ห้อ/รุ่น/หมายเหตุ

(ใช้แบบฟอร์มกรณีหน่วยงำนทำรำยกำรให้ร้ำนเสนอรำคำแล้วลงนำมพร้อมประทับตรำร้ำน)

รวมวงเงิน
(

)

ประทับตรำร้ำน/บริษัท

ลงชื่อ
ผู้เสนอรำคำ
(...........................................................)
............./......................./.........................

72 กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

บทความ
“เขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ”

เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับงบประมาณ
พลศักดิ์ บุญเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์

การเขียนโครงการเป็นสิ่งส าคัญลาดับแรก ที่จะแสดงให้รู้ว่าผู้เขียนมีความคิดหรือจัดล าดับความคิด
อย่างไรในการนาเสนอให้ผู้บริหารอ่านแล้วพิจารณาอนุมัติโครงการ กล่าวคือทุกคนอ่านแล้วมีความเข้าใจในทุกขั้นตอน
ของการดาเนินงานโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นความเป็นไปได้ของโครงการ มีเหตุและผลที่สอดคล้องกันและ
ที่สาคัญไม่มีประเด็นสงสัยในตัวโครงการ ผู้เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ และให้ความเห็นสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติ
โครงการได้ ต้องทาให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนของโครงการ ซึง่ เมื่อนาโครงการไปปฏิบัติแล้วจะเกิดปัญหาน้อยที่สุด
ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลอื่นมาดาเนินงานแทนก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการได้เช่นกัน ทั้งนี้การ
เขียนโครงการที่ดีนั้นผู้รับผิดชอบควรศึกษาในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาการเขียนโครงการ
การเขียนโครงการมีความยุ่งยากเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานอย่างอื่น ซึ่งความยุ่งยากดังกล่าวบางครั้ง
สามารถแก้ไขได้ง่าย แต่บางกรณีแก้ไขได้ยากมาก หรืออาจจะสร้างปัญหาจนไม่สามารถแก้ไขได้เลย ถ้าเป็นเช่นนี้
การปฏิบัติงานคงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ หรือหากปฏิบัติงานได้ ผลงานที่เกิดขึ้นย่อมขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างแน่นอน โครงการที่ดีนั้นย่อมหมายถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้
เขียน อ่าน และวิเคราะห์โครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติมาพอสมควรพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของแต่ละโครงการ
เมื่อเขีย นขึ้น มาแล้ ว มี ร ายละเอีย ดไม่ชัดเจน วิเคราะห์ แล้ ว เห็ นว่า ไม่ส มเหตุส มผล นาไปปฏิบัติ ไม่ได้ หรือไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทาให้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในที่สุด ทั้งที่จริงแล้ว บางครั้งเป็นโครงการที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน ซึง่ พอจะสรุปสาเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) หน่วยงานขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ กล่าวคือ มีจานวนโครงการ
ไม่น้อยทีเ่ กิดจากการมอบหมายให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์น้อยเป็นผู้จัดทาหรือเป็นผู้เขียน โครงการจึงขาด
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ขาดความสอดคล้อง หรือขาดข้อมูลประกอบที่จะต้องใช้พิจารณา ทาให้ ยากที่จะสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้นาไปปฏิบัติ หรือผู้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งของการเขียน
โครงการ
2) การเขียนโครงการมีเวลาน้อยหรือมีเวลาจากัด กล่าวคือ ผู้ที่รับผิดชอบเขียนโครงการอย่างรีบด่วน
จึงไม่ได้ศึกษาข้อมูล อย่างละเอีย ดรอบด้าน ข้อมูลที่ได้บางส่วนยังขาดการวิเคราะห์ที่ดี ดังนั้นเมื่อเขียนโครงการ
ขึ้นมาแล้วจึงขาดความชัดเจนของข้อมูล ทาให้เป็นปัญหายุ่งยากในการนาเอาโครงการไปปฏิบัติ ภายหลังจากที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
3) โครงการมีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ทาให้ไม่ทราบว่าจะทาอะไร ยากต่อการตรวจสอบ การควบคุมและ
ติดตามผลการดาเนิ น งาน ซึ่ง วัตถุป ระสงค์ที่ไม่ชัดเจนมีผ ลต่อการประเมินโครงการ เพราะการประเมินผลหรือผู้
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณไม่สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการได้
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4) เนื่องจากโครงการเป็นเรื่องของอนาคตที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากตัวแปรต่าง ๆ
ที่ผู้เขียนโครงการไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เช่น ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นภัยที่ไม่สามารถจะคาดคะเนได้ หรือ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน เช่น การก่อเหตุจลาจล การปฏิวัติรัฐประหาร การเปลี่ยนนโยบาย และอื่น ๆ สิ่ง
ดังกล่าวล้วนเป็นเงื่อนไขภายนอกโครงการทั้งสิ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างปัญหาให้กับโครงการที่ได้กาหนดไว้อย่าง
มาก กล่าวได้ว่าเงื่อนไขที่นอกเหนือการควบคุมเป็นปัญหาสาคัญของโครงการเช่นกัน
นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น อานาจของผู้บริหารหน่วยงาน การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ทั้งหมดในภาพรวม การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ ที่เกี่ยวข้องและการขาดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ เป็นปัญหาสาคัญของโครงการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้โครงการแม้จะเขียนขึ้นอย่างถูกต้องมีเหตุมีผลเป็น
อย่างมาก หากผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญ ย่อมเป็นโครงการที่ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ หรือเป็นโครงการที่เขียนขึ้น
ในแผ่นกระดาษเท่านัน้

2. การวิเคราะห์และพิจารณาโครงการ
การวิเคราะห์โครงการเป็นขั้นตอนที่สาคัญ เพราะหากโครงการไม่ได้รับการพิจารณาหรือวิเคราะห์อย่างดี
แล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการเขียนและการบริหารโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การวิเคราะห์โครงการ หมายถึง
กระบวนการในการศึกษาขั้น ตอนภายในโครงการอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้ ได้โ ครงการที่ส ามารถดาเนินการได้
และเป็นประโยชน์ต่อแผนงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง
2.1 การวิเคราะห์โครงการโดยองค์ประกอบ
การวิเคราะห์โครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1) การวิเคราะห์องค์ประกอบภายนอกโครงการ
องค์ ป ระกอบภายนอกโครงการหมายถึ ง สภาพแวดล้ อ ม ที่ ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ โครงการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทางสังคม รวมไปถึงสภาพดินฟ้าอากาศ
ในขณะที่จะต้องดาเนินงานโครงการนั้นด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้วิเคราะห์
และเขียนโครงการจะต้องทา และจะต้องกระทาด้วยความรอบคอบเป็นอย่างมาก เพราะองค์ป ระกอบชนิดนี้มีอิทธิพล
เหนือความสามารถที่ผู้บริหารโครงการจะแก้ไขได้ หากมีผลกระทบอย่างรุนแรงอาจทาให้โครงการถูกระงับหรือยกเลิก
โดยกะทันหัน หรือโครงการไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการได้
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในโครงการ
เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของตัวโครงการซึ่งจะพิจารณาได้จาก 3 ลักษณะหลักของโครงการคือ
2.1) ความสอดคล้องสมบูรณ์ของโครงการ พิจารณาจากส่วนประกอบของโครงการในเรื่อง
- การเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย แผน แผนงาน ยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ
ราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- วิธีการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่าย
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2.2) ความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ พิจารณาจากส่วนประกอบของโครงการในเรื่อง
- เหตุผลความจาเป็น
- ระยะเวลาการดาเนินงาน
- ความสมประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- ความสอดคล้องระหว่างรายจ่ายกับผลตอบแทน
2.3) ความเป็นไปได้ของโครงการ พิจารณาจากส่วนประกอบของโครงการในเรื่อง
- ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
- ฐานะทางการเงินของโครงการ
- ความสามารถของผู้ดาเนินงานและหน่วยงาน
- ความพร้อมทางด้านเทคนิคและทางวิศวกรรม
- ข้อจากัดต่าง ๆ
ในข้อจากัดของโครงการหนึ่ง ๆ ผู้เขียนโครงการจะต้องตอบคาถาม 6 ประการ ดังนี้
What (จะทาอะไร)
: จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ว่ า โครงการนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายชั ด เจน
หรือไม่ วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผน แผนงาน หรือแผนยุทธศาสตร์ มากน้อยเพียงใด
Why (จะทาไปทาไม) : จะต้องวิเคราะห์ ว่าโครงการนั้น มีเ หตุ ผ ลอย่ างไรที่ จ ะต้ อ งท า มีความ
จาเป็นอย่างไรจึงต้องทาโครงการนี้
When (จะทาเมื่อใด) : จะต้องวิเคราะห์ว่าโครงการนั้นจะเริ่มดาเนินการและสิ้ นสุ ดแล้ว เสร็จ
เมื่อใด ระยะเวลาและช่วงการดาเนินการเหมาะสมหรือไม่
Where (จะทาที่ไหน) : จะต้องวิเคราะห์ว่าสถานที่ของการปฏิบัติงานโครงการอยู่ที่ใด เป็นแหล่ง
หรือสถานที่ที่เหมาะสมหรือไม่
Who, Whom (ใครทาและทาเพื่อใคร) : จะต้องวิเคราะห์ว่าใครเป็นผู้ทาโครงการนั้น เป็นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมหรือไม่ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเป็นผู้ที่เหมาะสมหรือไม่ เป็นคนส่วน
ใหญ่หรือส่วนน้อย เป็นต้น
How (ทาอย่างไร)
: จะต้องวิเคราะห์วิธีการดาเนินงานหรือบริห ารโครงการอย่างไร จึงจะ
บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
การวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของโครงการจะต้องดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ และจะต้อง
ทาให้แต่ละองค์ประกอบ มีจุดเด่นที่เห็นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้โครงการที่กาหนดขึ้นง่ายต่อการพิจารณา และมีเหตุผล
ควรแก่การอนุมัติดาเนินการ กล่าวคือ
• วัตถุประสงค์ต้องเฉพาะเจาะจงและชัดเจน
• โครงการต้องมีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่วนรวม
• ช่วงเวลาการดาเนินงานมีความเหมาะสมเพียงพอ
• มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถดาเนินการและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
อย่างแท้จริง
• มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
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หากผู้วิเคราะห์หรือผู้เขียนโครงการของหน่วยงานใดสามารถวิเคราะห์คาถามทั้ง 6 ประการอย่าง
ละเอียดและได้คาตอบทุกคาถามด้วยความพึงพอใจ ย่อมถือได้ว่าโครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นโครงการที่
สามารถดาเนินการได้ หรือเป็นโครงการที่ควรสนับสนุนงบประมาณ
๒.๒ การจัดความสาคัญของโครงการ
ปัญหาอย่างอีกหนึ่งของหน่วยงาน คือ การตัดสินใจที่จะกระทาสิ่งใดก่อนหรือหลัง เพื่อให้ภารกิจ
ของงานบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ เพราะภารกิจหนึ่ง ๆ อาจต้องประกอบด้วยโครงการหลาย ๆ โครงการ
ซึ่งแต่ละโครงการที่กาหนดขึ้นบางโครงการมีความสาคัญที่จะต้องดาเนินการก่อน บางโครงการแม้มีความส าคั ญ
แต่อาจดาเนินการได้ในภายหลัง และการที่ผู้บริหารจะเลือกทาโครงการใดโครงการหนึ่งก่อนหลังเป็นความหนักใจ
ในการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่ไม่น้อย เพราะมีข้อจากัดหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อัตรากาลัง งบประมาณ เวลาและ
ทรัพยากรในรูปแบบอื่น ๆ
อย่ างไรก็ตามมีห ลั กเกณฑ์ห ลายประการที่ผู้ บริหารจะต้องคานึงถึงและยึดถือเพื่อคัดเลื อกและ
จัดลาดับความสาคัญโครงการที่จะต้องทา หรือเป็นหลักเกณฑ์ที่จะขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ซึง่ มีดังต่อไปนี้
1) หลักการตอบสนองนโยบาย หรือหลักการเสริมสร้างคุณค่า หมายถึง โครงการที่ได้รับการเลือก
จะต้องเป็ น โครงการที่เป็ น ไปตามนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงหรือของกรมราชทัณฑ์อย่างแท้จริง โครงการใด
ที่ ส ามารถให้ ป ระโยชน์ ต่ อ นโยบายของสั ง คม หรื อ ของหน่ ว ยงานมากที่ สุ ด โครงการนั้ น ควรได้ รั บ การพิ จ ารณา
ดาเนินการก่อน หรือเป็นโครงการที่จัดลาดับไว้ต้น ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน
2) หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit Analysis) หมายความว่า โครงการ
ใดที่มีต้นทุนในการดาเนินงาน (Cost) ต่ากว่าผลประโยชน์ (Benefit) ที่คาดว่าจะได้รับ กล่าวคือ โครงการใดที่ให้
ผลประโยชน์มากที่สุดโครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาไว้เป็นลาดับต้นๆ
3) หลักการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Cost-effectiveness Analysis) หมายความว่า โครงการใดที่
แม้ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู งแต่ ใ ห้ ผ ลงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง หรื อ ท าให้ โ ครงการนั้น บรรลุ ถึ ง วั ต ถุ ประสงค์ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ หรือถ้าทั้งเสียค่าใช้จ่ายต่าแต่ให้ประสิทธิภาพสูง โครงการนั้นควรได้รับการพิจารณาก่อน
4) หลักการพิจารณาผลผลิต (Marginal Productivity Approach) เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาโครงการ
คาดการณ์จากผลผลิตของโครงการแต่ละโครงการแล้วเปรียบเทียบผลผลิตแต่ละโครงการเหล่านั้น โครงการใดให้
ผลผลิตสูงสุด โครงการนั้นจะได้รับการพิจารณาดาเนินการก่อน หรือเป็นโครงการที่มีความสาคัญลาดับต้นๆ
5) หลักการวิเคราะห์การนาผลทีไ่ ด้ไปใช้ (Cost-utility Analysis) คือ โครงการใดที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถนาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ประชาชน หรือหน่วยงานโดยส่วนรวม โครงการนั้นควรเป็นโครงการ
ที่สาคัญในระดับสูง
เกณฑ์ในการจัดลาดับความสาคัญของโครงการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ละเกณฑ์มีทั้งข้อดีและ
ข้อจากัดอยู่ ฉะนั้นการที่จ ะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นหลั กตายตัว ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดลาดับความส าคั ญของ
โครงการอาจทาได้แต่ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ ดังนั้นการจัดลาดับโครงการอาจต้ องใช้หลายเกณฑ์ผสมผสานกันไป และ
จาเป็นต้องมีบุคคลหลายฝ่ายให้ความเห็น ด้วย จึงจะทาให้การจัดลาดับ ความสาคัญโครงการมีความแน่นอนในเชิง
ปฏิบัติได้จริง
2.3 ลักษณะของโครงการที่ดี
โครงการที่ดี หมายถึง ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและผลตอบแทนที่หน่วยงานจะได้รับอย่าง
คุ้มค่า อันจะนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานในที่สุด ดังนั้นโครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
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1. สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้
2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถดาเนินงานได้ หรือมีความเป็นไปได้สูง
3. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน กล่าวคือวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับ
ปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
4. สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์
5. รายละเอียดของโครงการย่อมต้องสามารถเข้าใจง่าย และสามารถดาเนินตามโครงการได้
6. เป็นโครงการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับแผนงานหลักของหน่วยงาน และสามารถ
ติดตามประเมินผลได้
7. โครงการต้องกาหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบแล้ว
8. โครงการต้องระบุการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสม
9. โครงการจะต้องมีระยะเวลาในการดาเนินงาน กล่าวคือจะต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และวัน
เวลาที่แล้วเสร็จที่แน่ชัด

3. การเริ่มเขียนโครงการ
การปฏิบั ติงานทุกชนิ ด ย่ อมผ่ านการคิด ด้ว ยเหตุผ ลและมีแนวทางในการดาเนินงานโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะกระทาหรือปฏิบัติงานนั้น ความคิดที่ถ่ายทอดออกมาโดยการเขียนก่อนลงมือปฏิบัติงาน
จริงนั้น สิ่งที่เขียนขึ้นเรียกว่า “โครงการ” ซึ่งการเขียนโครงการนั้น แต่ละหน่วยงานอาจจะมี รูปแบบที่แตกต่างกัน ไป
ตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ แต่ก็ยังคงมีกรอบหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. เป้าหมาย
6. วิธีดาเนินการ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
8. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
9. การประเมินโครงการ
10.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจงเป็นที่เข้าใจง่าย แก่ผู้ที่นาโครงการไปใช้
หรือผู้ที่พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ ซึง่ ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะกระทาสิ่งใด ทาอะไร หรือต้องให้รู้ว่าจะ
ดาเนินงานเรื่องอะไรกับใครและสถานที่ใด โดยปกติชื่อโครงการจะแสดงหรือบอกชัดเจนในลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
และแสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหา จัดซื้อ รณรงค์ป้องกัน เพิม่ ประสิทธิภาพ
เป็นต้น
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2) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานใด หรือบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอและดาเนินงานโครงการ เพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัดว่า
- โครงการที่จะทาขึ้นเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริงหรือไม่
- ผู้รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
3) หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลเป็นส่วนที่แสดงถึง ปัญหาความจาเป็นหรือความเป็นไปได้ที่จะต้องมี โครงการ
โดยจะต้องระบุถึงที่มา ปัญหา เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนให้ปรากฏโดยชัดเจน นอกจากนั้นอาจต้องแสดงให้เห็นว่า
โครงการที่เขียนขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนหรื อนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงาน และเป็นการเตรียมการไปสู่ส ภาพ
ที่ต้องการในอนาคตของหน่วยงาน
4) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เป็นข้อความที่แสดงของความต้องการที่กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏขึ้น เป็นข้อความ
ที่ชัดเจนไม่คลุมเครือและสามารถประเมินผลและวัดผลได้ โครงการอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ การเขียน
วัตถุประสงค์ควรจะต้องคานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ (SMART) ดังนี้
S = Sensible (เป็นไปได้)
: มีความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ
M = Measurable (วัดได้)
: สามารถวัดและประเมินผลได้
A = Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ)
: ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด
R = Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล)
: มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน
T = Time (เวลา)
: มีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน
5) เป้าหมาย
เป้าหมายเป็นการแสดงถึงความต้องการหรือ ทิศทางในการปฏิบัติงานที่ระบุทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
6) วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินการเป็นงานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการ
ดาเนินงานมักจาแนกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ โดยจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการว่ามีกิจ กรรมใด
ที่จะต้องทาเมื่อใด ผู้ใดรับผิดชอบ และจะทาอย่างไร โดยปกติวิธีการดาเนินงานจะมีปฏิทินปฏิบัติงานหรือเขียนใน
ลักษณะ Gant Chart โดยอาจจะระบุเป็น วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี เป็นต้น
7) ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ เป็นการระบุระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลา
เสร็จสิ้นโครงการว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด
8) งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้
งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ เป็นการระบุถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ จานวนเงินค่าใช้จ่าย
รายการต่าง ๆ ในงบประมาณหมวดงบดาเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และในหมวด
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งบลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือหมวดอื่น ๆ ตลอดจนระบุจานวนบุคคล และทรัพยากรปัจจัยอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการหนึ่งๆ
การก าหนดงบประมาณและทรั พ ยากรในการด าเนิ น งานโครงการ จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก ส าคั ญ
4 ประการ ได้แก่
- ความประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณโครงการจะต้องเป็นไปโดยมีความประหยัด
กล่าวคือ ใช้ทุนหรือทรัพยากรตามสมควร แต่ผลการดาเนินงานต้องมีคุณภาพ
- ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ และทุกคนมีความพึงพอใจ
ในผลงานที่เกิดขึ้น
- ความมีประสิทธิ ผล (Effectiveness) โครงการจะต้องดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
- ความยุติธรรม (Equity) การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด หรือการใช้จ่ายทรัพยากรจะต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
การระบุยอดเงินและทรั พยากรอื่น ๆ ต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การพิจ ารณา
สนับสนุนและอนุมัติโครงการเป็นไปโดยง่าย
9) การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกากับและการประเมินผลโครงการ
โดยจะแสดงให้ทราบว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนแล้ว จะมีวิธีการในการควบคุมอย่างไร เพื่อให้โครงการ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะเรียกใช้ตอนนี้ว่า “การบริหารโครงการ”
การประเมินโครงการจะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ และจะต้องระบุวิธีหรือ
เครื่องมือที่ใช้ประเมินไว้ด้วย การประเมินจะบอกระยะเวลาในการประเมินด้วย เช่น ประเมินก่อนการดาเนินการ
ขณะดาเนินการ หรือหลังการดาเนินการ หรือระบุว่าจะประเมินทุกระยะ 3 เดือน เป็นต้น
10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จะแสดงถึงผลประโยชน์ที่พึงจะได้ จากความสาเร็จของโครงการเมื่อโครงการได้สิ้นสุดลง ซึ่งจะ
หมายถึงผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดได้โ ดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้จะระบุไว้ชัดเจนว่าใครจะได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบนั้นในลักษณะอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นอกจากส่วนประกอบทั้ง 10 รายการ การเขียนโครงการแบบนี้อาจมีองค์ประกอบอื่น เช่น
1) หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือประสานงาน เพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2) ข้อเสนอแนะ หมายถึง คาแนะนาของผู้รับผิดชอบโครงการที่อาจเห็นและทราบปัญหาของการ
ดาเนินโครงการต่อหน่วยงานให้สนับสนุนการดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยดี ข้อเสนอแนะอาจเป็นการแจ้งให้เห็นถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขเพื่อการดาเนินการโครงการต่อไป หรือในโครงการอื่นต่อไป
3) ความเสี่ยงและวิธีแก้ไข หมายถึง การวิเคราะห์ว่าโครงการมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทาให้ไม่
ประสบผลสาเร็จหรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีแนวทางการแก้ไขปัจจัยดังกล่าวอย่างไร
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4. สรุป
การเขียนโครงการ มีความสาคัญและมีความจาเป็นเพื่อทาให้ผู้ตัดสินใจอนุมัติได้เข้าใจในโครงการ ทาให้
เกิดความเชื่อมั่นว่าโครงการนั้นสามารถดาเนินการได้ การเขียนโครงการเป็นการสื่อความหมายกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
อย่างมีระบบ มีการกาหนดงบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลาในการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน ภาษาที่เขียนได้มา
จากการประมวลความคิด เรียงลาดับความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะรูปแบบของโครงการนั้นต้องสามารถตอบคาถามดังต่อไปนี้ได้ กล่าวคือ
1) โครงการอะไร
2) ใครทา
3) ทาไมต้องทาโครงการนี้
4) ทาเพื่ออะไร
5) ทาในปริมาณเท่าใด
6) ทาอย่างไร
7) ทาเมื่อใดและนานแค่ไหน
8) ใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใด และได้จากไหน
9) ต้องทากับใคร
10) ทาแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่
11) เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
12) มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่
หากผู้ เขีย นโครงการสามารถตอบคาถามข้างต้น ได้ จะถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสมบูรณ์ใน
รูปแบบ และหากการตอบคาถามเป็นไปด้วยความมีเหตุผลและมีหลักการ ภายใต้ข้อเท็จจริงย่อมถือได้ว่า โครงการที่
เขียนขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยง่ายแล้ว ผลของการดาเนินงานโครงการ มักจะมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่องค์กรหรือหน่วยงานด้วยอย่างแน่นอน

ตัวอย่างโครงการ (แบบฟอร์มของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์)
สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมและตามลักษณะของโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเรือนจา..xxx.................
๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเรือนจา....................
๒. หน่วยงาน เรือนจา........................
๓. แหล่งงบประมาณที่ขอสนับสนุน

 ขอตั้งงบประมาณประจาปี
 ขอระหว่างปีงบประมาณ
 งบตามนโยบาย 
✓จาเป็นเร่งด่วน
 ขอเงินนอกงบประมาณ
 ตามนโยบาย  สวัสดิการผู้ต้องขัง  เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
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๔. ความสาคัญของโครงการ ลาดับที่.....๑.....ของหน่วยงาน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ ....-...ปี........๔.......เดือน ภายหลังได้รับงบประมาณ
๖. ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
๖.๑ แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ดังนี้
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล
๖.๒ ตัวชีว้ ัดในการดาเนินงานตามมาตรฐานเรือนจา ๑๐ ด้าน
- มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจา/ทัณฑสถาน ข้อที่ ๒๔ อาคาร
สถานที่ สิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกเรือนจา/ทัณฑสถาน ต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง มีสภาพที่ดี หรือพร้อมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. หลักการและเหตุผล
เรือนจา...................เป็นเรือนจาที่ก่อสร้างมานาน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ชารุดและเสียหายไป
ตามอายุการใช้งาน ทาให้เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ เช่น สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานและระบบไฟฟ้าไม่
เสถียร กล่าวคือตอนกลางวันและตอนเย็น แรงดันไฟฟ้าตกเหลือ ประมาณ 180 – 190 โวล์ท (ระบบที่ดี ต้อง 220 –
250 โวล์ท) ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องใช้สานักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามภารกิจและการบริหารงานองค์กร การใช้ไฟ
มากขึ้นของประชาชนใกล้เรือนจาที่ใช้ไฟจากสายส่งแรงต่าเดียวกัน และหน่วยงานยังไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของ
ตนเอง จึงทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผลกระทบที่ได้รับจากแรงดันไฟฟ้าตก มีดังนี้คือ
๑) การควบคุมผู้ต้องขังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะไฟฟ้าจะดับบ่อย
๒) เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลง
๓) เรือนจาต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จาเป็นบ่อยครั้ง
๔) คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาทางาน และระบบฐานข้อมูล ต่าง ๆ เสียหาย
๕) การบันทึกภาพย้อนหลังของระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีปัญหาเนื่องจากไฟตก (ระบบสารองไฟ (UPS)
แก้ปัญหาไฟดับไม่ได้แก้ปัญหาไฟตก)
๖) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) มีปัญหา เพราะไม่ต่อเนื่อง
๗) มีอัตราเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดอายุการใช้งาน
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปั ญหา และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายใน
เรือนจาและบ้านพัก และสถานที่ราชการ ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0711/2294 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548
และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0711/988 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2548 ทางเรือนจา......................... ได้ประสานงาน
กับสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ให้มาสารวจและชี้แนะวิธีการแก้ไข ซึ่งสรุปวิธีการแก้ไขได้ ๒ ประเด็น คือ
1. ให้จัดหาหม้อแปลงและเปลี่ยนการจัดเฟสระบบจ่ายไฟของเรือนจาเป็นระบบ 3 เฟส สมดุล
2. ให้เปลี่ยนขนาดและระบบสายไฟและอุปกรณ์ภายในอาคารที่หมดอายุการใช้งานโดยด่วน
เพราะจะทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไปมากกว่านี้
ดังนั้นเรือนจา......................จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเรือนจาขึ้น เพื่อให้เรือนจามีระบบไฟฟ้า
ที่สมบูรณ์ อีกทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารงานองค์กร และการนา
เทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนโครงการนี้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ์ ๔ ปี
พ.ศ. 25๕9 – 2562 อีกด้วย
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๘. วัตถุประสงค์
๘.๑ เพื่อปรับปรุงการปรับเฟสระบบไฟฟ้าเป็น 3 เฟส 4 สาย
๘.๒ เพื่อเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
๘.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านควบคุมผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘.๔ เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในเรือนจา
๙. เป้าหมาย
๙.๑ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของเรือนจามีความสมบูรณ์ จานวน 1 ระบบ
๙.๒ ระบบไฟฟ้าย่อยภายในอาคารอาคารสานักงานและฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์มีประสิทธิภาพ
๙.๓ การบริหารงานองค์กรด้านความมั่นคงของเรือนจาและการสนับสนุนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐. พื้นที่ดาเนินการ
เรือนจา...........................
๑๑. วงเงินงบประมาณ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ ประเภทงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .............
เป็นวงเงินทั้งหมด 1,5000,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณราคา ปร.
๔/ปร.๕ ที่แนบ
๑๒. วิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

ประสานงานสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ
ส ารวจระบบไฟฟ้า และประมาณการค่ าใช้ จ่ายใน
การก่อสร้างระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่า
ทั้งหมด
ออกแบบและประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยของระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารเรือนจา
จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2
3
4

ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5

ดาเนินการตามโครงการ

6

รายงานผลโครงการ

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

หมายเหตุ

4 เดือนหลังได้รับ งปม.
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๑๓. รายละเอียดประกอบโครงการ (ต้องแนบมาพร้อมโครงการ)
๑๓.๑ กรณี ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างในเรือนจา

✓ แผนผัง (แสดงรายละเอียดพื้นที่/บริเวณที่จะทาการก่อสร้าง/ปรับปรุง)

✓ แบบรูปรายการ (กรณีการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง และลงนามรับรอง)

✓ ประมาณการค่าจ่าย (แสดงจานวนรายการ ปริมาณวัสดุต่อหน่วย ราคาค่าแรง ค่า Factor F
ตามแบบ ปร.๔/ปร.๕)

✓ ใบเสนอราคา (กรณีจ้างดาเนินการ หรือจัดซื้อวัสดุ โดยมีรายละเอียดใบเสนอราคาวัสดุ ไม่น้อยกว่า ๒
ราย)
 ราคามาตรฐาน (กรณีก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานของกรมฯ จะต้องประสานขอราคาจากกรมฯ
หรือแนบแบบรูปรายการ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕) แนบโครงการ หรือถ้าเป็นของหน่วยงานอื่น
จะต้องมีผู้ลงนามรับรองแบบ )
 ภาพถ่าย
✓
๑๓.๒ วิธีดาเนินการ

 ใช้แรงงานผู้ต้องขัง  กัน  ไม่กัน เงินเป็นค่าแรงผู้ต้องขัง
✓ จ้างเหมา
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการควบคุม ป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจามีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๔.๒ เรือนจามีระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่สมบูรณ์
๑๔.๓ อาคารสานักงาน และอาคารฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์มีสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานของ ก.ฟ.ภ.
๑๔.๔ ลดปัญหากรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียเร็ว (อายุการใช้งานสั้น) และเป็นการ
ประหยัดพลังงานและงบประมาณในระยะยาว
๑๕. ตัวชี้ความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
: ระบบไฟฟ้าเรือนจา จานวน ๑ ระบบ
เชิงคุณภาพ
: เครื่องใช้ไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชิงเวลา
: ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง ๔ เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย : ใช้งบประมาณในการปรับปรุง จานวน 1,500,000 บาท และประหยัดงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภครายเดือน
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ผู้เขียนโครงการ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(ลงชื่อ) ........................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง ..................................................

(ลงชื่อ) .....................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง ......................................................

ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ) ........................................................
(...............................................)
ผู้บัญชาการเรือนจา...............................
ผู้อนุมัติโครงการ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ ……………………….นามสกุล .........................................
ตาแหน่ง...................................................................... ส่วน/ฝ่าย.........................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ …………………………………………………………………………………….
บรรณานุกรม
เชาว์ อินโย (2553) การประเมินโครงการ กรุงเทพมหานคร วีพรินท์
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2553) การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ กรุงเทพมหานคร ธีระฟิล์มและไซ
เท็กซ์
เทียนฉาย กีระนันท์ (๒๕๓๐) แผน โครงการและงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บุบผา สุดสวัสดิ์ (2535) การเขียนโครงการ กรุงเทพมหานคร พิทักษ์อักษร
ประชุมรอด ประเสริฐ (2542) การบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร เนติกุลการพิมพ์
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (๒๕๒๗) การวิเคราะห์และประเมินโครงการ กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์
รัตน บัวสนธ์ (2540) การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน กรุงเทพมหานคร คอมแพคท์พรินท์
สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ (๒๕๓๙) การบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร ซีเอ็ดยูเคชั่น
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ตัวอย่างโครงการ
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ประวัตผิ จู้ ัดทำ
นำยพลศักดิ์ บุญเกิด
ตำแหน่งปัจจุบนั
ประวัติกำรศึกษำ

ประวัติกำรทำงำน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมรำชทัณฑ์
ปทส.(ครูเทคนิคไฟฟ้ำกำลัง) วิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำช
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ศบ.บ.(บริหำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
รปม.(รัฐประศำสนศำตร์) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
2542 อำจำรย์พิเศษแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
วิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมรำช
2547 เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ำ จ.พังงำ
2552 เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์เรือนจำกลำงนครศรีธรรมรำช
2553 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
2556 นักจัดกำรงำนทั่วไปเรือนจำอำเภอปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช
2557 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

นำงสำวจิรำพร แสงทอง
ตำแหน่งปัจจุบนั
ประวัติกำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

เจ้ำพนักงำนอบรมและฝึกวิชำชีพปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมรำชทัณฑ์
ปวส.(กำรบัญชี) วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล
2560 เจ้ำพนักงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

