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การจดัทาํคาํขอตั-งงบประมาณของ  ตร.
วทิยากรผู้บรรยาย
กองงบประมาณ
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วงจรงบประมาณ(Budget Cycle)

การอนุมตัิ
งบประมาณ

การบริหารงบประมาณ
(รวมการรายงานและตดิตามผล)

การจดัเตรียมงบประมาณ
(งบประมาณรายรับ-รายจ่าย)
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การจดัเตรียมงบประมาณ
} ความรู้ทั6วไปเกี6ยวกบังบประมาณ

} นโยบายและวงเงนิงบประมาณ

} กระบวนการจัดทาํงบประมาณ

} โครงสร้างงบประมาณของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ

3
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ความรู้ทั*วไปเกี*ยวกบังบประมาณ

4
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แบบแสดงรายการ
Line Items

พ.ศ. ./0. - ./.2

แบบแสดงแผนงาน
Program Budgeting

พ.ศ. ././ - ./2/

แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร์
Strategic Performance 

Based Budgeting
พ.ศ. ./2? - ปัจจบุนั

พฒันาการของระบบงบประมาณไทย
BO

B
Ro

ad
 Ma

p

ปี 2540
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แนวคดิเกี*ยวกบัระบบงบประมาณปัจจุบัน
ระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเนน้ผลงานตามยุทธศาสตร ์
( Strategic Performance-Based Budgeting : SPBB )

มุ่งเนน้การดาํเนินงานและผลสาํเรจ็
ของผลผลิต / ผลลพัธ์
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• การประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)

• เนน้หลกัการธรรมาภิบาล

• การแบ่งหนา้ที5และความ

รับผดิชอบในแต่ละระดบั

• มีระบบการติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการ

ดาํเนินงานที5โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้

SPBB : องค์ประกอบที7สําคญั
§ มุ่งเน้นผลสําเร็จของงานตาม
ผลผลติ ผลลพัธ์

• เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

ระดบัชาติ

• เป้าหมายการใหบ้ริการระดบั

กระทรวง

• ผลผลิตและตวัชีJวดั

§ การมอบอาํนาจการบริหาร
จัดการงบประมาณ

• เนน้ใหก้ระทรวงมีอาํนาจใน

การบริหารจดัการงบประมาณ

เพื5อใหบ้รรลุผลสาํเร็จมากกวา่

เนน้กฎระเบียบ

• การเพิ7มขอบเขต
ความครอบคลมุ
ของงบประมาณ

7
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ผลงาน  = ผลผลติ + ผลลพัธ์

ระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์
Strategic Performance Based Budgeting

SPBB
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ผลผลติ ( Outputs ) 

สิ#งของหรือบริการ ที#เป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ 
จดัทาํโดยหน่วยงานของรัฐเพื#อให้บุคคลภายนอก
ได้ใช้ประโยชน์
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ผลที%เกดิขึ,น  ผลกระทบ หรือผลต่อเนื%องจากผลผลติ
ที%มต่ีอชุมชนและสิ%งแวดล้อม  หรือผลตามวตัถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายที%ตั,งเป้าหมายไว้

ผลลพัธ์ ( Outcomes) 



ตวัชี&วดัระดบัผลผลิต

• ตวัชี&วดัความสาํเร็จระดบัผลผลิตที7บรรลุเป้าหมายมี > มิติ

?.ตวัชี&วดัเชิงปริมาณ
C.ตวัชี&วดัเชิงคุณภาพ
F.ตวัชี&วดิเชิงเวลา
>.ตวัชี&วดัเชิงตน้ทุน

11
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งบประมาณ

12

คาํแถลงนโยบายของรฐับาล

แผนบริหารราชการแผน่ดิน(เป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ)

ตวัชี.วดั
ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ยุทธศาสตร์

ระดบั
กระทรวง

ยุทธศาสตร์การจดัสรร

วตัถุประสงค์
ตวัชี.วดั
เป้าหมาย เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระดบั
ชาติ

แนวทางการจดัสรรงบประมาณ

แผนงาน

ตวัชี.วดั
ค่าเป้าหมาย

ตวัชี.วดั
ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน

วตัถุประสงค์ระดบั
หน่วยงาน

ตวัชี.วดั
ค่าเป้าหมาย

ผลผลติ/งาน/โครงการ

กจิกรรมหลกั

กจิกรรมย่อย กจิกรรมรอง/สนับสนุน

รฐัธรรมนูญGHHI แผนพฒันาฯแห่งชาติ กฎกระทรวง ความต้องการของประชาชน

► กระบวนการจดัทาํงบประมาณ
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นโยบายงบประมาณ ม ี3 แบบ

13

รายไดแ้ละรายจา่ยของรฐับาลมีจาํนวนเทา่กนั

รายไดข้องรฐับาลมีมากกว่ารายจา่ย 

รายไดข้องรฐับาลมีนอ้ยกว่ารายจา่ย 

งบประมาณสมดลุ 

(Balanced Budget) 

งบประมาณเกินดลุ 

(Surplus Budget) 

งบประมาณขาดดลุ 

(Deficit Budget)
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การจดัเตรยีมงบประมาณ(ระดบัรฐับาล)
งบประมาณโดยสงัเขปประจาํปีงบประมาณพ.ศ.<==>

?.สาระสาํคญัของงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ.<==>

<.ประมาณการรายรบั

E.งบประมาณรายจา่ย

F.การคลงัของรฐับาล
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สาระสําคญัของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีพ.ศ.2557
1.ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2557

2.นโยบายงบประมาณปี 2557

3.โครงสร้างงบประมาณปี2557

!.ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยปี9::;

5.การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
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1.ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2557



!.นโยบายงบประมาณปี  !001
1. ดาํเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดลุภายใตก้รอบความยั Dงยนื
ทางการคลงั  และความจาํเป็นของการใชจ้า่ยภาครฐั เพืDอขบัเคลืDอนเศรษฐกิจ
และเขา้สูง่บประมาณสมดลุในอนาคต
2. เพิDมประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของหน่วยควบคู่กบั
การพิจารณาแหลง่เงินอืDน ทบทวนเพืDอลดเป้าหมายการดาํเนินงานของหน่วยทีDมี
ความสาํคญัลดลง หรอืหมดความจาํเป็นหรอืไม่สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลและ
การบูรณาการในระดบัพืV นทีDเพืDอลดความซํVาซอ้น
3. เนน้นโยบายเรง่ดว่น YZขอ้ และนโยบายสาํคญั [ ขอ้และการ
ดาํเนินงานทีDมีผลในการกระตุน้เศรษฐกิจและเพิDมศกัยภาพการแข่งขนัของ
ประเทศ
4.สง่เสรมิศกัยภาพทางการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน
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!.นโยบายงบประมาณปีพ.ศ.!112
รฐับาลประมาณการรายไดสุ้ทธิ !,!#$,%%% ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7#.!ของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)

กาํหนดวงเงินงบประมาณรายจา่ย !,$!$,%%% ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ7F.7
ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP)

กาํหนดวงเงินกูเ้พืHอชดเชยการขาดดลุงบประมาณ !$%,%%% ลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.F ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  ซึKงการขาดดุลงบประมาณจาํนวน
ดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัทีKไมส่่งผลกระทบต่อวนัิยและฐานะการคลงัของประเทศในระยะยาว
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งบประมาณรายจา่ยประจาํปี (ลา้นบาท)
ปีงบประมาณ งบประมาณรายจา่ย ประมาณการรายได้ ดลุงบประมาณ

2549 1,360,000.0 1,360,000.0 -
2550 1,566,200.0 1,420,000.0 - 146,200.0
2551 1,660,000.0 1,495,000.0 - 165,000.0
2552 1,951,700.0 1,510,640.0 - 441,060.0
2553 1,700,000.0 1,350,000.0 - 350,000.0
2554 2,070,000.0 1,650,000.0 - 420,000.0
2555 2,380,000.0 1,980,000.0 - 400,000.0
2556
2557

2,400,000.0
2,525,000.0

2,100,000.0
2,275,000.0

-300,000.0
-250,000.019

19
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วงเงนิงบประมาณ ปี 2557

รายได้  กู้ขาดดุล วงเงนิ งปม.
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3.โครงสร้างงบประมาณปี2557
3.1งบประมาณรายจ่าย2,525,000 ล้านบาทเพิ<มขึ?น125,000ล้านบาทคดิเป็น 19.1 

ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP)

3.2รายจ่ายประจํา 2,017,244 ล้านบาทคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.9 ของวงเงนิ
งบประมาณ

3.3 รายจ่ายลงทุน 441,510.4 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.5ของวงเงนิ
งบประมาณ

3.4 รายจ่ายชําระคืนต้นเงนิกู้ 52,821. 9 ล้านบาทคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1ของ
วงเงนิงบประมาณ

3.5 รายจ่ายเพื<อชดใช้เงนิคงคลงั 13,423.7 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของ
วงเงนิงบประมาณ
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หน่วย : ล้านบาท

4 .ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณปี 2557
งบประมาณ

จาํนวน
ร้อย

ละ

รวมทั3งสิ3น 2,525,000.0 100.0

<.ยทุธศาสตร์เร่งรัดการพฒันาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีNยน 145,006.9 5.7

S.ยทุธศาสตร์ความมัNนคงแห่งรัฐ 210,783.5 8.4

X.ยทุธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพและยงัยนื 343,746.7 13.6

_.ยทุธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกนัในสงัคม 849,861.9 33.7

c.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิNงแวดลอ้ม 112,288.5 4.4

d.ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม 21,323.8 0.8

e.ยทุธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 9,004.5 0.4

f.ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีNดี 351,339.9 13.9

g.รายการค่าดาํเนินการภาครัฐ 481,644.3 19.122



การจดัสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556-2557

งบรายจ่าย ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557     เทยีบกบั            ปีงบประมาณ 
2556

2556 2557 จาํนวน ร้อยละ
1. งบบุคลากร 575,325.3 606,128.1 30,802.8 5.3 

2. งบดาํเนินงาน 230,160.6 233,103.1 2,942.5 0.2 

3. งบลงทุน 287,754.2 302,859.7 15,105.5 5.3 

4. งบเงินอดุหนุน 654,853.8 705,940.9 51,087.1 7.8 

5. งบรายจ่ายอืDน 651,906.1 676,968.2 25,062.1 3.8 

รวม 2,400,000.0 2,525,000.0 125,000.0 5.2 

หมายเหตุ
งบบุคลากร รายจ่ายเพื)อการบริหารบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าจา้งชั)วคราว

ค่าตอบแทนพนกังานราชการ
งบดาํเนินการ รายจ่ายเพื)อการบริหารและดาํเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และสาธารณูปโภค
งบลงทุน รายจ่ายเพื)อการลงทุน เช่น ค่าครุภณัฑ ์ที)ดิน สิ)งก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวเนื)อง
งบเงนิอดุหนุน รายจ่ายเพื)อช่วยเหลือ สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น องคก์ร

เอกชน และนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ) งจาํแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดาํเนินงาน และงบลงทุน
งบรายจ่ายอืDน รายจ่ายที)ไม่เขา้ลกัษณะงบรายจ่ายใด หรือสาํนกังบประมาณกาํหนดใหใ้ชจ่้ายจากงบรายจ่ายนีT

ซึ) งจาํแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดาํเนินงาน และงบลงทุน



งบประมาณรายจ+ายป, 2557 จำแนกตามกระทรวง

กระทรวง
งบประมาณ

จำนวน ( ล:านบาท) ร:อยละ

รวมท้ังส้ิน 2,525,000.0 100.0 

1. งบกลาง 345,549.0 13.7 

2. สำนักนายกรัฐมนตรี 31,742.8 1.2 

3. กระทรวงกลาโหม 184,737.5 7.5 

4. กระทรวงการคลัง 229,355.6 9.1

5. กระทรวงการต+างประเทศ 8,610.4 0.3 

6. กระทรวงการท+องเท่ียวและกีฬา 9,363.9 0.4 

7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยX 10,384.9 0.4 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณX 77,276.4 3.1 

9. กระทรวงคมนาคม 99,389.8 3.9 

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล:อม 31,836.7 1.3 

11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9,658.3 0.4 

12. กระทรวงพลังงาน 2,098.3 0.1 

13. กระทรวงพาณิชยX 7,788.0 0.3 

14. กระทรวงมหาดไทย 328,755.4 13.0 

15. กระทรวงยุติธรรม 19,843.4 0.8 

16. กระทรวงแรงงาน 33,489.7 1.3 

17. กระทรวงวัฒนธรรม 6,892.1 0.3 

18. กระทรวงวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 9,246.3 0.4 



งบประมาณรายจ+ายป,2557นกตามกระทรวง (ต+อ)

กระทรวง
งบประมาณ

จำนวน (ล;านบาท) ร;อยละ

รวมท้ังส้ิน 2,525000.0 100.0 

19. กระทรวงศึกษาธิการ 481,337.8 19.1

20. กระทรวงสาธารณสุข 106,436.3 4.2 

21. กระทรวงอุตสาหกรรม 6,774.8 0.3 

22.. ส+วนราชการไม+สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง หรือทบวง 101,923.7 4.8 

23. หน+วยงานของรัฐสภา 8,958.3 0.3 

24. หน+วยงานของศาล 16,827.2 0.7 

25. หน+วยงานขององคXกรตามรัฐธรรมนูญและ

หน+วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 14,132.0 0.6 

26. จังหวัดและกลุ+มจังหวัด 18,170.0 0.7 

27. รัฐวิสาหกิจ 150,745.9 6.0 

28. สภากาชาดไทย 5,110.8 0.2 

29. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 155,231.0 6.1 

30. รายจ+ายเพื่อชดใช;เงินคงคลัง 13,423.7 0.5
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กระบวนการจดัทาํงบประมาณปี 57

26

การทบทวน
(ต.ค.,,-ม.ค.,/

การอนุมตัิ
4(พ.ค.-(ก.ย.,/

การวางแผน
9ต.ค.,,-;4ก.พ.,/

การจดัทาํ
)ม.ค.-..ก.พ.01

กระบวนการจดัทาํ
งบประมาณ
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การจดัทาํงบประมาณปี !""# ตามปฏิทินงบประมาณ

27

! ต.ค. &&

! ต.ค.&&-(ม.ค.&*

+ม.ค.&*

,-ก.พ.&*

การจดัทาํแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื8องตน้

ครม.เห็นชอบปฏิทนิงบประมาณ

ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร

ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงนิ โครงสร้างงบประมาณ  
รายจ่ายขัEนตํFาทีFจาํเป็นและรายจ่ายตามข้อผูกพนั
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การจดัทาํงบประมาณปี !""# ตามปฏิทินงบประมาณ

28

!!ก.พ.%&

'เม.ย.%&

+, เม.ย.%&

./พ.ค.%&

ครม.ใหค้วามเห็นชอบรายละเอียดงบพร้อมหลกัเกณฑก์ารปรับปรุง

ส่วนราชการฯส่งคาํขอและประมาณการรายได้ประจาํปี

ครม.ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณฯ

ครม. ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฯและเอกสารประกอบงบประมาณ
เพืDอเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
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!"-$% พ.ค. *+

,--,* ส.ค. *+

! ก.ย. *+

" ก.ย. *+

สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระที: 1

สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระที: 2-3

วุฒสิภา พจิารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

สลค.นําร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ                 
ขึBนทูลเกล้าฯ

การจดัทาํงบประมาณปี !""# ตามปฏิทินงบประมาณ
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แนวทางการจดัทาํงบประมาณปี2557
1.ให้ความสําคญักบัการจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ทั:งมตินิโยบายสําคญัของรัฐบาล 
และมติขิองพื:นทีF เพืFอให้ประสานสอดคล้องกนั

2.จดัทาํแผนความต้องการงบลงทุนเบื:องต้น ในขั:นตอนการวางแผนงบประมาณ
3.กาํหนดปฎทินิเพืFอกาํหนดแผนและขั:นตอนการปฎบิัตงิานตามกรอบระยะเวลาทีFกฎหมาย
กาํหนดไว้ 4 กระบวนการ
3.1 กระบวนการทบทวนงบประมาณ( 9ต.ค.55- ม.ค.56)
3.2 กระบวนการวางแผนงบประมาณ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

- การจดัทาํแผนความต้องการงบลงทุนเบื:องต้น ปี 57 (9ต.ค.-29พ.ย.55)
-เห็นชอบยุทธศาสตร์การจดัสรร  นโยบายงบประมาณ วงเงนิ โครงสร้างงบประมาณ

รายจ่ายขั:นตํFาทีFจาํเป็นและรายจ่ายตามข้อผูกพนั นโยบายการจดัทาํงบประมาณ ปี 57
(   ตั:งแต่ 8ม.ค.-12 ก.พ. 56)
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การกาํหนดวงเงนิงบประมาณและโครงสร้างรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

1. ประมาณการรายไดสุ้ทธิ
2. งบประมาณรายจ่าย

5.7  รายจ่ายประจาํ
5.5  รายจ่ายเพื=อชดใชเ้งินคงคลงั
5.E  รายจ่ายลงทุน
5.F  รายจ่ายชาํระคืนเงินกู้

31
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งบประมาณแผ่นดนิ

งบประมาณรายรับ   

งบประมาณรายจ่าย   - รายได้
- เงนิกู้
- เงนิคงคลงั - งบกลาง

- งบสําหรับส่วนราชการและ
รัฐวสิาหกจิ
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งบประมาณรายรับ
1. รายได้

Ø ภาษอีากร

Ø รายได้อื-น ๆ 

Ø รัฐพาณชิย์
Ø การขายสิ-งของและบริการ
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2. เงนิกู้
Ø ธนาคารแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายรับ
ต่อ

Ø ธนาคารออมสิน
Ø ธนาคารพาณชิย์
Ø สถาบันทางการเงนิ สมาคม มูลนิธิ และ 
เอกชน
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3. เงนิคงคลงั คือ เงนิที-เกบ็อยู่ในคลงั

Ø จากงบประมาณเหลือจ่าย

งบประมาณรายรับ
ต่อ

Ø จากการรับชําระหนี@คืน
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งบส่วนราชการจาํแนกตามประเภท
รายจ่ายไดเ้ป็น  ;  งบรายจ่าย

36
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งบกลางงบส่วนราชการ
รัฐวสิาหกจิ

งบประมาณรายจ่าย

บุคลากร ดาํเนินงาน ลงทุน อดุหนุน รายจ่ายอื>น

37
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1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิ  
หมายถึง รายจ่ายซึ-งกาํหนดไวส้าํหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ        
มี 5 ประเภทงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร
2. งบดาํเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงนิอดุหนุน

5. งบรายจ่ายอื=น
38



3939

• งบบุคลากร หมายถึงรายจ่ายที3กาํหนดใหจ่้ายเพื3อการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ ไดแ้ก่เงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าจา้งชั3วคราว ค่าตอบแทน

พนกังานราชการ  งบบุคลากร เพิ3มเติม

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรับขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ

- เงินช่วยเหลือการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้

- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ(ลูกจา้งประจาํ)

- เงินเพิ3มอื3นที3จ่ายควบกบัค่าจา้งชั3วคราว

- ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

Q.งบบุคลากร

39
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• งบดาํเนินงาน
หมายถึง  รายจ่ายที.กาํหนดใหจ่้ายเพื.อการบริหารงานประจาํ

เป็นรายจ่ายที.จ่ายในลกัษณะ      

- ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ

- และค่าสาธารณูปโภค

N. งบดาํเนินงาน

40
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• ค่าตอบแทน 
หมายถงึ เงนิที3จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที3ปฏบิัตงิานให้ราชการตามที3  

กระทรวงการคลงักาํหนด ได้แก่                                                
- ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ เงนิรางวลักรรมการสอบ     
ค่าเบีFยประชุมฯ    
ค่าตอบแทนเพิ3มเตมิ

- เงนิตอบแทนพเิศษของข้าราชการผู้ได้รับเงนิเดือนขัFนสูงของอนัดบั
- เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจ้างประจาํผู้ได้รับค่าจ้างขัFนสูงของตาํแหน่ง
- เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง
- เงนิตอบแทนพเิศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏบิัตงิานในเขตพืFนที3พเิศษ

!.งบดาํเนินงาน(ต่อ)

41
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2. งบดาํเนินงาน(ต่อ)
ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื/อใหไ้ดม้าซึ/งบริการ(ยกเวน้ บริการ

สาธารณูปโภค สื/อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที/เกี/ยวกบัการ

รับรองและพิธีการ และรายจ่ายที/เกี/ยวเนื/องกบัการปฏิบติัราชการ

ที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอื/นๆ เช่น                                                   

- ค่าเช่าทรัพยสิ์น     ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา         

ทรัพยสิ์น                                                                                                          

- ค่ารับรอง    ค่ารับรองประเภทเครื/องดื/ม                                                       

- ค่าเบีUยเลีUยง ค่าเช่าที/พกั ค่าพาหนะ                                                                    
42
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• ค่าวสัดุ 
หมายถงึ รายจ่ายเพื4อจดัหาสิ4งของซึ4งโดยสภาพมลีกัษณะเมื4อใช้แล้วย่อมสิEนเปลือง
หมดไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดมิ    หรือสิ4งของมลีกัษณะคงทนถาวรแต่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกนิ 5,000 บาท 

- รายจ่ายจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที4มรีาคาต่อหน่วยไม่เกนิ 20,000 บาท
- ค่าปรับปรุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ไม่เกนิ 5,000 บาท
- ค่าปรับปรุงครุภณัฑ์วงเงนิไม่เกนิ 5,000 บาท 
- ค่าปรับปรุงที4ดนิและสิ4งก่อสร้าง วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท

!. งบดาํเนินงาน(ต่อ)

43
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• ค่าสาธารณูปโภค
หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื8อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใชจ่้ายที8ตอ้งชาํระพร้อมกนั ไดแ้ก่ ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นตน้  
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํNาประปา  ค่าโทรศพัท ์ ค่าไปรษณียโ์ทรเลข  

ค่าสาธารณูปโภคเพิ8มเติม

- ค่าโทรศพัทพ์ืNนฐาน/เคลื8อนที8

- ค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้าซึ8งบริการสื8อสารและโทรคมนาคม เช่นค่า
อินเทอร์เน็ต ค่าสื8อสารผา่นดาวเทียม

- ค่าเคเบิNลทีว ีค่าเช่าช่องสญัญาณดาวเทียม

X.งบดาํเนินงาน(ต่อ)

44



4545

• งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที.กาํหนดใหจ่้ายเพื.อการลงทุน ไดแ้ก่

• ค่าครุภัณฑ์ คือรายจ่ายเพื.อจดัหาสิ.งของที.มีลกัษณะคงทนถาวร ราคาต่อ

หน่วยหรือต่อชุดเกินกวา่ 5,000 บาท รวมถึงการประกอบขึMนใหม่  

ดดัแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณัฑ ์วงเงินเกินกวา่ 5,000 บาท /จดัหา

โปรแกรมคอมฯราคาต่อหน่วยเกินกวา่ 20,000 บาท /ซ่อมแซมครุภณัฑ์

ขนาดใหญ่ /ค่าจา้งที.ปรึกษาจดัหาปรับปรุงครุภณัฑ์

• ค่าที1ดินและสิ1งก่อสร้าง คือรายจ่ายเพื.อให้ไดม้าซี.งที.ดินและสิ.งก่อสร้าง 

รวมถึงสิ.งต่าง ๆ ที.ติดตรึงกบัที.ดินหรือสิ.งก่อสร้าง รวมค่าติดตัMงระบบ

ไฟฟ้าประปา ปรับปรุงที.ดินสิ.งก่อสร้างวงเงินเกินกวา่ 50,000 บาท 

ค่าจา้งออกแบบ ควบคุมงาน  ค่าเวนคืน ค่าชดเชย

Y. งบลงทุน

45
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4. งบเงนิอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน หมายถึง  รายจ่ายที5กาํหนดใหจ่้ายเป็นค่าบาํรุงหรือเพื5อ

ช่วยเหลือ สนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ5 งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน หน่วยงานในกาํกบัของรัฐ องคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ5น สภาตาํบล องคก์ารระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการ
อนัเป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษตัริย ์เงินอุดหนุน
การศาสนาและรายจ่ายที5 สงป. กาํหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายนีU

46
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• งบเงนิอดุหนุน มี $ ประเภท

1. เงนิอดุหนุนทั-วไป
จ่ายตามวตัถุประสงคเ์ช่น เงินอุดหนุนเพื@อแกไ้ขปัญหายาเสพติด

2. เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 
จ่ายตามรายการกาํหนด เช่น เงินอุดหนุนในการใหบ้ริการป้องกนั

ดูแลและรักษาโรคเอดส์

N.งบเงินอุดหนุน(ต่อ)
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• งบรายจ่ายอื*น
หมายถึง  รายจ่ายที.ไม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใด หรือรายจ่าย

ที.สาํนกังบประมาณกาํหนด  ใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายนีD

เช่น เงินราชการลบั ค่าจา้งที.ปรึกษาเพื.อศึกษา วจิยั ประเมินผล 

พฒันาระบบ  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั.วคราว ค่าใชจ่้ายสาํหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวยีน ค่าใชจ่้าย

สาํหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

R.งบรายจ่ายอื.น
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งบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 2556ในความควบคุมของ กค.และสงป.
! .  ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ขา้ราชการ ลูกจา้และพนกังานของรัฐ

;.   ค่าใชจ่้ายตามโครงการอนัเนืAองมาจากพระราชดาํริ

E.   ค่าใชจ่้ายเกีAยวกบัการเสดจ็พระราชดาํเนินและตอ้นรับประมุขต่างประเทศ

N.   เงินชดเชยค่างานสิAงก่อสร้าง

5.   เงินสาํรองจ่ายเพืAอกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น

S.   เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผูไ้ดรั้บผลกระทบ

ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีAของรัฐ

V.   เงินเบีWยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ

Y.   เงินช่วยเหลือขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังานของรัฐ

Z.   เงินเลืAอนเงินเดือนและเงินปรับวฒิุขา้ราชการ

!\. เงินสาํรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขา้ราชการ

!!. เงินสมทบของลูกจา้งประจาํ

!;. ค่าใชจ่้ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 49
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2 .  รายจ่ายงบกลาง 
หมายถงึ รายจ่ายที1ตั4งไว้เพื1อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิ
โดยทั1วไปใช้จ่าย ตามรายการดงัต่อไปนี4  
(1)    เงนิเบี4ยหวดับําเหน็จบํานาญ
(2)    เงนิช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
(3)    เงนิเลื1อนขั4นเลื1อนอนัดบัเงนิเดือนและเงนิปรับวุฒข้ิาราชการ
(4)    เงนิสํารองเงนิสมทบและเงนิชดเชยของข้าราชการ
(5)    เงนิสมทบลูกจ้างประจํา
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2 . รายจ่ายงบกลาง (ต่อ)
(6) ค่าใช้จ่ายเกี3ยวกบัการเสดจ็พระราชดาํเนินและต้อนรับประมุข 
ต่างประเทศ

(7) เงนิสํารองจ่ายเพื3อกรณฉุีกเฉินหรือจําเป็น
(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนัเนื3องมาจากพระราชดาํริ
(9) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
อนึ3ง  รายการข้างต้นเป็นรายการหลกั ในแต่ละปีพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายอาจตัQงรายจ่ายรายการอื3นๆไว้ในงบกลางตามความเหมาะสม 
เช่น  ค่าใช้จ่ายการปรับเงนิค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการ
ชําระหนีQ  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
จังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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ความเชื(อมโยงยทุธศาสตร์การจดัสรรและคาํขอตั>ง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี
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แผนบริหาร

ราชการ

แผ่นดนิ

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร 

คาํขอตั;งงบประมาณปี 2557 

3. แผนปฏบิัตงิาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทีJชัดเจน

1. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลางของหน่วยงาน / 
ผลผลติ (1+3) 

2. วงเงนิคาํขอตั;งงบประมาณปี 2557
2.1 วงเงนิรายจ่ายประจาํขั;นตํJา   
2.2 วงเงนิผูกพนัตามสัญญา หรือตาม ม.23
2.3 รายจ่ายตามนโยบายสําคญัของรัฐบาล
2.4  รายจ่ายต่อเนืJองตามภารกจิพื;นฐาน 

-พื;นฐานต่อเนืJอง  (รักษางานเดมิ),
-พื;นฐานอืJนๆ   (เพิJมเป้าหมาย)
-นโยบายใหม่
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= งบประมาณ + + ปีถดัไป

ภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

งบประมาณ ปีถดัไปปีที< 1 ปีถดัไปปีที< 2 ปีถดัไปปีที< 3

งบประมาณ ปีถดัไปปีที< 1 ปีถดัไปปีที< 2 ปีถดัไปปีที< 3

งบประมาณ ปีถดัไปปีที< 1 ปีถดัไปปีที< 2 ปีถดัไปปีที< 3

ปีที< 1

ปีที< 2

ปีที< 3
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โครงสร้างและงบประมาณของ
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557
จาํแนกตามยุทธศาสตร์การจดัสรร  5  ยุทธศาสตร์
จาํแนกตามแผนงาน   12   แผนงาน

จาํแนกตามผลผลติ       9   ผลผลติ   6   โครงการ
จาํแนกตามเป้าหมายการให้บริการ  15 เป้าหมาย

จาํแนกตามกจิกรรม                        29   กจิกรรม
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จาํแนกตามยุทธศาสตร์การจดัสรร  5   ยุทธศาสตร์
โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557

ยุทธศาสตร์ทีA 1   ยทุธศาสตร์เร่งรัดการพฒันาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีAยน

ยุทธศาสตร์ทีA 2  ความมัAนคงแห่งงรัฐ
ยุทธศาสตร์ทีA 4   การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ  และความเท่าเทยีมกนัในสังคม

ยุทธศาสตร์ทีA 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิAงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ทีA 8  ยุทธศาสตร์การบริหารกจิการบ้านเมืองทีAดี
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จําแนกเป็น 11 แผนงาน
1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีBยน

2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

3. แผนงานเพิBมรายได้จากการท่องเทีBยว

4. แผนงานยกระดบัคุณภาพแรงงาน การจดัการแรงงานต่างด้าว และป้องกนัการค้ามนุษย์

5. แผนงานเทดิทูน พทิกัษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษตัริย์

6. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

7. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา

8. แผนงานพฒันาด้านสาธารณสุข

9. แผนงานป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบในภาครัฐ

10. แผนงานป้องกนั ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ

11. แผนงานจดัการภยัพบิัติ

12. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพฒันาระบวนการยุตธิรรม
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557จาํแนกตามเป้าหมาย
การให้บริการของหน่วยงานจาํนวน   15 เป้าหมาย

1.เสริมสร้างจติสํานึกและสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้ตระหนักถงึพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย์ รวมทัLงปกป้องการล่วงละเมดิพระบรมเดชานุภาพ

2.นักเรียนระดบั ป.1และ ม.1ได้รับเครืQองคอมพวิเตอร์พกพา(แทบเลต็)และสามารถเข้าถงึ
เทคโนฯสารสนเทศเพืQอการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

3. การดาํเนินคดคีวามผดิเกีQยวกบัการค้ามนุษย์สามารถดาํเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

4.ป้องกนัการกระทาํความผดิเกีQยวกบัการทุจริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการ
5.การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินส่งเสริมการพฒันาและความร่วมมืออนัดี
กบัประเทศในภูมภิาคอาเซีQยน
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557จําแนกตามเป้าหมายหน่วยงาน
6.เพิ@มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
7.สังคมและชุมชนมคีวามเข้มแขง็และปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
รวมทัNงผู้มอีทิธิพลเกี@ยวข้องกบัยาเสพตดิ

8. ข้าราชการตาํรวจ ครอบครัว และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที@มคุีณภาพ  
ได้มาตรฐานทั@วถงึ และเป็นธรรม

9. นักท่องเที@ยวมคีวามปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและ
ได้รับการช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกอย่างทั@วถงึทนัเหตุการณ์

10. มรีะบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกนัการลกัลอบ
เขา้เมือง และการปราบปรามจบักุม ผลกัดนัคนตา่งดา้วเขา้เมืองผิด
กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
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!!. ถวายและรกัษาความปลอดภยั  ถวายพระเกียรต ิองคพ์ระมหากษตัรยิ ์

พระบรมวงศานุวงศ ์ และธาํรงไวซึ้Gงสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

!I. ประชาชนในพืM นทีG หมู่บา้นชายแดนและเขตน่านนํMามีความมั Gนคง 

ปลอดภยั มีข่าวกรองทีGมีประสิทธิภาพ รฐัและบุคคลสาํคญัมีความ 

มั Gนคงปลอดภยัจากภยัคกุคามการก่อการรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาติ

!U. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน  และไดร้บัความ

คุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

14. ประชาชนไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

!Z. ประชาชนมีความปลอดภยัจากการใชย้านพาหนะทางบก  มีการบงัคบั 

ใชก้ฎหมายอยา่งเครง่ครดัทั Gวถึง

โครงสรา้งงบประมาณของ ตร. ปี IZZ]จาํแนกตามเป้าหมายหน่วยงาน
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จําแนกตาม  6 โครงการ ! ผลผลิต
1. โครงการ        - สร้างจติสํานึกต่อสถาบันพระมหากษตัริย์

2. โครงการ        - เพิFมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้

3.โครงการ        -การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการ

4.โครงการ        - จดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์พกพา

5.โครงการ        -ปราบปรามการกระทาํความผดิเกีFยวกบัการค้ามนุษย์

6.โครงการ -การเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมัFนคงและการรักษา

ความปลอดภยัในภูมภิาคอาเซีFยน
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จําแนกตาม  6 โครงการ ! ผลผลิต

'. ผลผลิต   - การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัรยิ ์และพระบรมวงศานุวงศ์

B. ผลผลิต      - การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเขา้เมืองและ  

คนตา่งดา้วทีJไม่พึงปรารถนา

M. ผลผลิต      - การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั Jนคง

O. ผลผลิต      - การใหบ้รกิารสุขภาพ

5. ผลผลติ          - การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร.ปี 2557 จําแนกตาม 6 โครงการ ! ผลผลิต

6. ผลผลติ   - การรักษาความปลอดภยัและให้บริการแก่นักท่องเทีHยว 

7. ผลผลติ   - การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

8. ผลผลติ - การอาํนวยความยุตธิรรม

9. ผลผลติ - การอาํนวยการจราจร
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จาํแนกตามกิจกรรม ,- กิจกรรม

1. การสืบสวนปราบปรามผู้ผลติและผู้ค้ายาเสพตดิ
2. การอาํนวยการและสนับสนุนด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
3. การเพิEมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวดั  
ชายแดนภาคใต้

4. การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

5. การเสริมสร้างจิตสํานึกและสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ
แสดงออก ถงึความจงรักภกัดต่ีอสถาบันพระมหากษตัริย์

6. การเฝ้าระวงัแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบ  
เรียบร้อยบริเวณพืXนทีEชายแดนเพืEอความมัEนคงของรัฐ



6666

โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จาํแนกตามกิจกรรม ,-  กิจกรรม

7. การดาํเนินการด้านการข่าวที=มผีลกระทบต่อความมั=นคงของประเทศ  
และการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั

8. การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
น่านนํMาและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

9.  การป้องกนัปราบปรามการลกัลอบหลบหนีเข้าเมือง และการป้องกนั 
ปราบปรามคนต่างด้าวที=ไม่พงึปรารถนา

10. การตรวจบุคคลและพาหนะเดนิทางเข้า – ออกราชอาณาจักร และการ 
อนุญาตให้คนต่างด้าวพาํนักอยู่ในราชอาณาจักร

11. การเพิ=มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัและให้บริการแก่
นักท่องเที=ยว
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โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จาํแนกตามกิจกรรม ,- กิจกรรม

12. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ
13. การตรวจพสูิจน์ทางด้านนิตเิวช
14. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกนัการตดิเชืOอเอดส์
15. การปฏบัิตกิาร และอาํนวยการจราจร
16. การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมคดเีฉพาะทาง
17. การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม
18.  การชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์
19.  การผลติและฝึกอบรมตาํรวจ
20.  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื\อสาร
21.  การบริหารจดัการ



6868

โครงสร้างงบประมาณของ ตร. ปี 2557 จาํแนกตามกิจกรรม ,- กิจกรรม
22. การสืบสวน สอบสวน คดอีาญาในชั=นพนักงานสอบสวน
23. การตรวจพสูิจน์หลกัฐาน และการดาํเนินการด้านนิตวิทิยาศาสตร์ตาํรวจ
24. การสนับสนุนการปฏบัิตด้ิานการสอบสวน
25.จัดหาเครืPองคอมพวิเตอร์พกพา(แทบเลต็)ให้นักเรียน ป.1
26. จัดหาเครืPองคอมพวิเตอร์พกพา(แทบเลต็)ให้นักเรียน ม.1
27.การสืบสวนและสอบสวนการกระทาํความผดิเกีPยวกบัการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในวงราชการ

28. การป้องกนัและปราบปรามคดเีกีPยวกบัการค้ามนุษย์
29.เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมัPนคง
และการรักษาความปลอดภยัในภูมภิาคอาเซีPยน
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ผลผลติ การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.)

กจิกรรม :)  การสืบสวนปราบปรามผูผ้ลิตและผูค้า้ยาเสพติด

A)  การอาํนวยการและสนบัสนุนดา้นการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที24 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติและความเท่าเทียมในสงัคม

แผนงาน : ป้องกนัปราบปรามและบาํบดัรักษายาเสพติด
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ 
• การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิเกี5ยวกบัยาเสพติด ไม่นอ้ยกวา่    >?@,BCC  ราย

• เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติดของเจา้หนา้ที5ตาํรวจ  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  NC

• เชิงเวลา
ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสาํคญัเสร็จสิQนภายใน  SC  วนั 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ TC



71

ยุทธศาสตรที์,- เร่งรดัพฒันาประเทศและเตรียมความเขา้สู่ประชาคมอาเซี>ยน
*แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซี,ยน

*โครงการ เสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือในการแกไ้ขปัญหาความ
มั >นคงและการรกัษาความปลอดภยัในภูมิภาคอาเซี>ยน

*กิจกรรม เสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือในการแกไ้ขปัญหาความ
มั >นคงและการรกัษาความปลอดภยัในภูมิภาคอาเซี>ยน
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ 
•จาํนวนคดีอาญาซึ.งมีผลต่อความปลอดภยัในชีวติ ร่างกาย และเพศ บริเวณจงัหวดัซึ.งมีเขต

ติดต่อกบัประเทศในภูมิภาคอาเซี.ยน ไม่เกิน KL.N คดี/ประชากรแสนคน

• เชิงปริมาณ
•จาํนวนความผดิเกี.ยวกบัทรัพย ์บริเวณจงัหวดัที.มีเขตติดต่อกบัประเทศในภูมิภาคอาเซี.ยน 

ไม่เกิน R.LS คดี/ประชากรแสนคน

• เชิงเวลา
ระยะเวลาการตรวจคนเขา้เมือง ณ ด่านตรวจคนเขา้เมืองสนามบินนานาชาติ

ไม่เกิน K  นาที/คน



7373

ยุทธศาสตร์ที,1 เร่งรัดพฒันาประเทศและเตรียมความเขา้สู่ประชาคมอาเซี>ยน

• แผนงาน : แกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

• โครงการ เพิ>มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

• กจิกรรม M)  การเพิ>มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่

สงบในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต(้ศชต.)

73
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั

• เชิงปริมาณ
• เหตุการณ์การก่อการร้ายที;มผีลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินบริเวณพื0นที;ชายแดน
ลดลง เมื;อเทยีบกบัจาํนวนเหตุการณ์ในปีที;ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

• เชิงคุณภาพ
• ประชาชนในพื*นที-มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวงัและ
แกไ้ขปัญหาสถานการณ์เกี-ยวกบัความมั-นคงของรัฐไม่นอ้ยกวา่ร้อยละIJ

74
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั

• เชิงปริมาณ
• เหตุการณ์การก่อการร้ายที;มผีลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สินบริเวณพื0นที;ชายแดน
ลดลง เมื;อเทยีบกบัจาํนวนเหตุการณ์ในปีที;ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

• เชิงคุณภาพ
• ประชาชนในพื*นที-มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวงัและ
แกไ้ขปัญหาสถานการณ์เกี-ยวกบัความมั-นคงของรัฐไม่นอ้ยกวา่ร้อยละIJ

75
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ยุทธศาสตร์ที, 2 ความมั,นคงแห่งรัฐ

• แผนงาน : เทิดทูน พิทกัษแ์ละรักษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์

• โครงการที,1 สร้างจิตสาํนึกต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ (บช.ส.)
• กจิกรรม D)การเสริมสร้างจิตสาํนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์ ( ตชด., บช.น.)
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั

เชิงปริมาณ
จาํนวนครั) งในการรณรงคผ์า่นสื3อเพื3อสร้างจิตสาํนึกฯไม่นอ้ยกวา่ @,BCDครั) ง

เชิงปริมาณ

การรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ฯBNB/PPQ

ครั) ง/หมู่บา้น

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมฯ ร้อยละ QD
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ยุทธศาสตร์ที,2 ความมั&นคงแห่งรัฐ
แผนงาน : เทิดทูน พิทกัษ์และรกัษาสถาบนัพระมหากษัตริย ์
ผลผลติที,1 การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ (สง.นรป.)

กจิกรรม การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์

เป้าหมายผลผลติ / ตวัชีHวดั
• เชิงคุณภาพ ถวายความปลอดภยัไดส้มพระเกียรติตอ้งตามพระราช
ประสงค ์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบืJองพระยคุลบาท  ร้อยละ LMM
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ยุทธศาสตร์ ที, 2 ความมั&นคงแห่งรัฐ

แผนงาน : การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ผลผลิตที'( การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั 4นคง (บช.ตชด.)

กจิกรรม 1) การเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหา สถานการณ์ชายแดน และการรักษา          

ความสงบเรียบร้อยบริเวณพืNนที&ชายแดนเพื&อความมั&นคงของรัฐ (บช.ตชด.)

=)  การดาํเนินการดา้นการขา่วที4มีผลกระทบต่อความมั 4นคงของ    
ประเทศและรกัษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั (บช.ส.)

I)  การรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิ์นของประชาชน
ในเขตน่านนํMาและการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยทางทะเล(บก.รน.)
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ 

หมู่บา้นเป้าหมายที/ดาํเนินกิจกรรมเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์  ชายแดนเพื/อ

ความสงบเรียบร้อยและความมั/นคงของรัฐ ไม่นอ้ยกวา่ K,MNO  หมู่บา้น

• เชิงปริมาณ
ผลิตข่าวกรองที/เกี/ยวขอ้งกบัความมั/นคงฯที/ส่งใหก้บัผูใ้ชข่้าวฯK,TOO เรื/อง/ปี

• เชิงปริมาณ
การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านนํWา NO,XOOครัW ง

• เชิงคุณภาพ 
ประชาชนในพืWนที/เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจในการเฝ้าระวงัและ

แกไ้ขปัญหาสถานการณ์ที/เกี/ยวกบัความมั/นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

เขตน่านนํWาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ [O
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ยุทธศาสตร์ ที,2 ความมั&นคงแห่งรัฐ
แผนงาน : การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ    

ผลผลติ ที& ? การป้องกนัและการปราบปรามการลกัลอบการหลบหนี    

เขา้เมือง และคนต่างดา้วที&ไม่พึงปรารถนา(สตม.)

กจิกรรม 1)  การป้องกนัปราบปรามการลกัลอบการหลบหนีเขา้เมืองและการ   

ป้องกนัปราบปรามคนต่างดา้วที&ไม่พึงปรารถนา

?)  การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเขา้-ออกราชอาณาจกัร                                 

และการอนุญาตใหค้นต่างดา้วพาํนกัอยูใ่นราชอาณาจกัร
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ

คนต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมายที7ดาํเนินการจบักมุ ผลกัดนัออกนอก  

ราชอาณาจกัร ไม่นอ้ยกวา่  CDD,DDD   คน

• เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการป้องกนัปราบปรามผลกัดนัคนต่าง

ดา้วและการรับการบริการตรวจอนุญาต  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  MD

• เชิงเวลา
ระยะเวลาผลกัดนัคนต่างดา้วลกัลอบหลบหนีเขา้เมือง โดยคดีถึงที7สุด

แลว้ และสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองไดรั้บตวัไวเ้พื7อดาํเนินการผลกัดนัออกนอก

ราชอาณาจกัรภายใน R วนั
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กจิกรรม !)  การเพิ*มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยั                
และใหบ้ริการแก่นกัท่องเที*ยว

ผลผลติ การรักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแก่นกัท่องเที*ยว(บก.ทท.)

ยุทธศาสตร์ที21 เร่งรัดการพฒันาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซี2ยน

แผนงาน  เพิ2มรายได้จากการท่องเที2ยวและบริการ
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ 

ควบคุมคดีเกี+ยวกบัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นที+เกิดขึAนกบั
นกัท่องเที+ยวต่างชาติไม่เกิน FG คดี ต่อนกัท่องเที+ยวหนึ+งแสนคน
เชิงคุณภาพ

นกัท่องเที+ยวมีความเชื+อมั+นและพึงพอใจในการรักษาความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น ร้อยละ MN
เชิงเวลา

เจา้หนา้ที+ตาํรวจไปถึงที+เกิดเหตุในแหล่งท่องเที+ยวสาํคญัตามเป้าหมาย/ 
นอกแหล่งท่องเที+ยวสาํคญัตามเป้าหมายภายใน FG/SN นาที
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ยุทธศาสตร์ที,4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และเท่าเทียมกนัในสงัคม

แผนงาน :   พฒันาดา้นสาธารณสุข

ผลผลติที,1 การใหบ้ริการสุขภาพ (รพ.ตร.)

K) การตรวจรักษาผูป่้วยเอดส์ และการป้องกนัการติด          

เชืRอเอดส์

กจิกรรม S)  การตรวจรักษาทางการแพทย ์และการใหบ้ริการสุขภาพ               

T) การตรวจพสูิจน์ดา้นนิติเวช (นต.รพ.ตร.)
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั

• เชิงปริมาณ 

ผูม้ารับบริการสุขภาพ(เฉพาะบุคคลภายนอก) ;<=,=== ราย

• เชิงคุณภาพ
ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  G=
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ผลผลติที'2 การอาํนวยการจราจร(สงป.ตร.)

กจิกรรม 1)  การปฏิบติัการและอาํนวยการจราจร (บช.น.  

ภ1-=, ศชต. )            

ยุทธศาสตร์ที'4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิEงแวดลอ้ม
แผนงาน : ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัภยัทางถนน
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ 
• อตัราส่วนจาํนวนผู้เสียชีวติจากอบุัตเิหตุทางถนน14.27ต่อประชากรหนึGงแสนราย

•เชิงคุณภาพ ความพงึพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

• เชิงเวลา

การแจง้เหตุทางโทรศพัทใ์หเ้จา้หนา้ที5ตาํรวจไปถึงที5เกิดเหตุ
ในเขต กทม./เทศบาล  ภายใน  GH  นาที 
นอกเขตกทม./เทศบาลภายใน   JK   นาที
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ยุทธศาสตร์ที,8 การบริหารกิจการบา้นเมืองที1ดี

แผนงาน : พฒันากฎหมายและกระบวนการยติุธรรม

ผลผลติที,1 การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน (สงป.)

L)  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร(สทส.)

กจิกรรม 1. การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง

2.)  การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม(น.ภ.Q-S, .ศชต.)

U)  การชุมชนมวลชนสมัพนัธ์(สยศ.ตร.)

V)  การผลิตและฝึกอบรมตาํรวจ(บช.ศ.,รร.นรต.ฯลฯ)

\)  การบริหารจดัการ(หน่วยงานสงักดั สง.ผบ.ตร.)
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั
• เชิงปริมาณ 

- ควบคุมคดีอาญาซึ.งมีผลต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นฯกลุ่มคดีความผดิ

เกี.ยวกบัทรัพยไ์ม่เกิน H.JK คดี/ต่อประชากรแสนคน  

-ควบคุมคดีอาญาซึ.งมีผลต่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น กลุ่มคดีความผดิ

เกี.ยวกบัชีวติ ร่างกายและเพศไม่เกิน JK.JOคดี/ประชากรหนึ.งแสนคน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละของความหวาดกลวัภยัของประชาชน ไม่เกนิร้อยละ 40

•เชิงเวลา
การแจง้เหตุใหเ้จา้หนา้ที.ตาํรวจไปถึงที.เกิดเหตุในเขต กทม. /เทศบาล  

ภายใน VO  นาที   และนอกเขตกทม./เทศบาล  ภายใน  JO นาที
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กจิกรรม !)  การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั4นพนกังานสอบสวน (น. ภ.!-;,ก.ศชต.)

?)  การตรวจพิสูจนห์ลกัฐานและการดาํเนินการดา้นนิติ    

วทิยาศาสตร์ตาํรวจ(สพฐ.ตร.)

N)  การสนบัสนุนการปฏิบติัดา้นการสอบสวน(กมค.สบส.)

ผลผลิตทีT? การอาํนวยความยติุธรรม(สงป.ตร.)

ยุทธศาสตร์ที0 8 การบริหารกิจการบา้นเมืองทีTดี

แผนงาน : พฒันากฎหมายและกระบวนการยติุธรรม
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เป้าหมายผลผลติ / ตวัชี0วดั

• เชิงคุณภาพ
จาํนวนคดีอาญาที-พนกังานสอบสวนดาํเนินการเสร็จสิ8นเทียบกบัค่า

มาตรฐานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ CD

• เชิงคุณภาพ
ผลการสั-งคดีในชั8นพนกังานอยัการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัพนกังาน
สอบสวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  CD

• เชิงเวลา
ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ8นสามารถส่งอยัการไดภ้ายในกาํหนด   
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ CD
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งบประมาณปี 2557  ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ
งบรายจ่าย ปี 2556 ปี 2557 เพิ@ม/ลด ร้อยละ

1.งบบุคลากร 62,603,950,700 65,877,618,700 3,273,668,000 5.23

2.งบดาํเนินงาน 15,408,333,000 14937827000 -470,506,000 - 3.05

3.งบลงทุน 5,098,496,900 5,313,141,100 214,644,200 4.21

4.งบเงนิอุดหนุน 236,850,000 221391600 -15,458,400 - 6.53

5.งบรายจ่ายอื@น 411,200,900 418,749,900 7,549,000 1.84

รวม 83,758,831,500 86,768,728,300 3,009,896,800 3.59
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โครงสรา้งคาํของบประมาณ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายการให้
บรกิารหน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ
กองทุน/เงินทุน

หน่วยงาน

แผนการบรหิารฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธห์ลกั

ชาติ

เป้าหมายการให้
บรกิารกระทรวงกระทรวง

ยุทธศาสตรจ์ดัสรรฯ

แผนงบประมาณ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

แนวทาง
การจดัสรร งปม.

กลยุทธห์น่วยงาน

กิจกรรม
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ที# % การ

บริหารกจิการ

บ้านเมืองที#ดี

ค. การ
ป้องกนั
และ
ปราบปรา
มการ
ทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบใน
วง
ราชการ

ผ.  การ
ถวาย
ความ

ปลอดภั
ยพระ
มหา

กษตัริย์
และ
พระ
บรม

วงศานุ
วงศ์

ค. เพิFม
ประสิทธิภา

พการ
ควบคุม

สถานการณ์
ความไม่

สงบในเขต
จงัหวดั

ชายแดน
ภาคใต้

ยุท
ธฯ

 จ
ดั

ส
รร

ที# ; เร่งรัดการพฒันาประเทศ และเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โค
รง

กา
ร 

/ ผ
ลผ

ลติ

แกไ้ขปัญหา
และพฒันา

จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้

น
โย

บ
าย

จดั
ส

รร
แผ

น
งา

น

ผ. การ
รักษาความ
ปลอดภยั

และ
ใหบ้ริการ

แก่
นกัท่องเทีFย

ว

เพิFม
รายได้

จากการ
ท่องเทีFยว

และ
บริการ

ที# M การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 

คุณภาพชีวติและความเท่าเทยีมกนั

ในสังคม

ผ.  การ
อาํ

นวย
ความ

ยติุ
ธรรม

พฒันา
กฎหมาย

และ
กระบวน

การ
ยติุธรรม

ผ. 1 :  
การรักษา

ความ
ปลอดภยั
ในชีวติ

และ
ทรัพยสิ์
นของ

ประชาช
น

ผ.   การ
ป้องกนั
และการ

ปราบปราม
การ

ลกัลอบ
หลบหนี
เขา้เมือง

และคนต่าง
ดา้วทีFไม่พึง
ปรารถนา

ที# S  ความมั#นคง

แห่งรัฐ

การจัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาตแิละ

สิ#งแวดล้อม

๑.๑.๗ 
เสริมสร้าง
ความสมัพนั
ธ์และความ
ร่วมมือใน
การแกไ้ข
ปัญหาความ
มัFนคง ...

๑.๖.๓ บูรณาการ
แผนและการบริหาร
จดัการทุกภาคส่วน
ใหเ้ป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั 
ป้องกนัและควบคุม
สถานการณ์ความ
ไม่สงบในพื\นทีF....

๑.๗.๒ 
ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์
การ
ท่องเทีFยว
ของ
ประเทศ

๑.๘.๓ 
สนบั
สนุนการ
ขจดั
กระบวน
การคา้
มนุษย์

ค. การ
เสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์
และความ
ร่วมมือในการ
แกปั้ญหา
ความมัFนคง
และความ
ปลอดภยัใน
ภูมิภาค
อาเซียน

รองรับเขา้
สู่

ประชาคม
อาเซียน

ยกระดบั
คุณภาพ

แรงงาน การ
จดัการ

แรงงานต่าง
ดา้วและ
ป้องกนั

การคา้มนุษย์

ค. 
ปราบปราม
การกระทาํ
ความผดิ
เกีFยงกบั
การคา้
มนุษย์

๒.๑.๑ เทิดทูน 
พิทกัษ ์และ
รักษา ถวาย
พระเกียรติและ
ถวายความ
ปลอดภยั
พระมหากษตัริ
ย.์...

๒.๔.๑ พฒันา
ศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน
ในดา้นการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน....

เทิดทูน 
พิทกัษแ์ละ

รักษา
สถาบนั

พระ
มหา

กษตัริย ์

ค. 
สร้าง
จิต

สาํนึก
ต่อ

สถาบั
นพระ
มหา

กษตัริ
ย์

๔.๑.๒ 
จดัหา
เครืFอง
คอม
พิวเตอร์
แบบ
พกพา 
(แทบ็
เลต็) ....

๔.๓.๗ 
สนบัสนุน
การ
ดาํเนินงา
นตาม
ภารกิจ
พื\นฐาน
ของ
หน่วยงาน

๔.๖.๔ 
สนบัสนุน
การ
ดาํเนินงา
นตาม
ภารกิจ
พื\นฐาน
ของ
หน่วยงาน

๔.๗.๒ 
ปราบ
ปราม
ผูผ้ลิต 
ผูค้า้
และผู ้
นาํเขา้
ยาเสพ
ติด

รักษา
ความสงบ
เรียบ
ร้อย
ภายใน
ประเทศ

ผ. 
การ

รักษา
ความ
สงบ
เรียบ
ร้อย
และ
ความ
มัFนคง

ขยาย
โอกาส
และ
พฒันา
คุณภาพ
การศึกษ
า

ค. : 
จดัการ

เรียนการ
สอนโดย
ใชเ้ครืFอง
คอมพิวเต
อร์แบบ
พกพา

(แท็บเลต็)

พฒั
นา

ดา้น
สา

ธารณ
สุข

ผ.  
การ
ให้
บริ 
การ
สุข
ภาพ

ป้องกนั 
ปราบปรา

ม การ
ทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบใน
ภาครัฐ

ผ. :  การ
ป้องกนั

และ
ปราบ
ปราม
ยาเสพ

ติด

ป้องกนั 
ปราบป

ราม 
และ

บาํบดัรั
กษา

ผูติ้ดยา
เสพติด

๕.๕.๓ 
สนบัสนุ
นการ
ป้องกนั 
แกไ้ข 
และ
เตรียม
ความ

พร้อม...

จดัการ
ภยั

พิบติั

๘.๑.๕  
เสริมสร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกนั 
ปราบปราม
อาชญากรร
ม

ผ.  :  
การ
อาํ

นวย
การ
จรา
จร

CS1 CS4 CS1
CS2 CS2 CS2 CS4 CS2



CS1 
การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข7งขันของประเทศ

CS2 
การลดความเหล่ือมล้ำ

CS3 
การเติบโตท่ีเปIนมิตร 

กับส่ิงแวดลJอม

CS4 
การสรJางความสมดุลและปรับ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

การท7องเที่ยว
และบริการ

การเช่ือมโยง
เศรษฐกิจใน

ภูมิภาค

เพ่ิมรายไดJ
จากการ
ท7องเท่ียว
และบริการ

รองรับการ
เขJาสู7

ประชาคม
อาเซียน

สนับ
สนุนการ
จัดหา

แท็บเล็ต

แรง
งาน

การ
ปWองกัน

และแกJไข
ปXญหา
การคJา
มนุษยZ

การ
ปWองกัน

และแกJไข
ปXญหา
ยาเสพ

ติด

ปWองกัน
ปราบ

ปรามและ
บำบัด

รักษาผูJติด
ยาเสพติด

ยกระดับ
คุณภาพ
แรงงาน

การ
จัดการ
แรงงาน
ต7างดJาว

รักษา
ความ
สงบ

เรียบรJอย
ภายใน
ประเทศ

ขยาย
โอกาส
และ

พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

การ
ปWองกัน
และ

ปราบปราม
ทุจริต

คอรZรัปชั่น

การแกJไข
ปXญหา
ความ

ม่ันคง จ.
ชายแดน
ใตJ และ
อาเซียน

ปWองกัน
ปราบ

ปรามและ
บำบัด

รักษาผูJติด
ยาเสพติด

ปWองกัน
ปราบ

ปรามและ
บำบัด

รักษาผูJติด
ยาเสพติด

ผลผลิต : การ
รักษาความ
ปลอดภัยฯ

โครงการ : 
เสริมสรJาง

ความสัมพันธZ
และแกJไขปXญหา
ความปลอดภัย

ในอาเซียน

โครงการ :
จัดการ

เรียนการ
สอนโดยใชJ
คอมพิว

เตอรZพกพา

ผลผลิต : 
การปWองกัน

และ
ปราบปราม
การลักลอบ
หลบหนีเขJา

เมือง

โครงการ : 
ปราบปราม
การกระทำ
ความผิด
เก่ียวกับ
การคJา
มนุษยZ

ผลผลิต : 
การ

ปWองกัน
และ

ปราบปราม
ยาเสพติด

โครงการ : 
ปWองกัน

และปราม
การทุจริต

ในวง
ราชการ

โครงการ : 
เพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความไม7สงบ
ชายแดนใตJ

ยุท
ธศ

าส
ตร

Z
นโ

ยบ
าย

แผ
นง

าน
โค

รง
กา

ร/
ผล

ผลิ
ต
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การอนุมตังิบประมาณ
คณะรัฐมนตรี

เสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี

สภาผู้แทนราษฎร

q วาระทีA C
q ขั Eนกรรมาธิการฯ
q วาระทีA J-L 
(อนุมัตภิายใน CPQ วัน)

วุฒสิภา

พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
(ภายใน JP วัน)

1 2

34

(ม.ิย.-ก.ย.)
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เงื$อนเวลาที$กฎหมายกาํหนด

99

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
} กาํหนดให้สภาผู้แทนราษฎรพจิารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ              
ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วนั นับตัRงแต่ร่าง พ.ร.บ. ถงึ สภาผู้แทนราษฎร 

} วุฒสิภาพจิารณาให้ความเห็นชอบภายใน 20 วนั นับตัRงแต่                    
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ถงึ วุฒสิภา

พ.ร.บ.วธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที$แก้ไขเพิ$มเตมิ
} ให้ผู้อาํนวยการสํานักงบประมาณเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
นายกรัฐมนตรี และนําเสนอต่อ ครม. เพื$อ ครม. เสนอต่อรัฐสภา เป็นเวลา
อย่างน้อย 2 เดือนก่อนเริ$มปีงบประมาณนัRน 
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การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของ ผลผลติ  
กจิกรรม   และตวัชีAวดัของหน่วยงาน

หมายถงึ

การบรหิารงบประมาณ
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หน่วยงานที*เกี*ยวข้องกบัการบริหารงบประมาณ

• สํานักงบประมาณ
• กรมบัญชีกลาง
• สํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
• ส่วนราชการ
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1.   พ.ร.บ.ตำรวจแห-งชาติ พ.ศ.2547
2.   นโยบายของรฐับาลเกี-ยวกบัการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ  
(CEO)
3. ระเบียบว-าด?วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548 และท่ีแก?ไขเพิ่มเติม

และหลักเกณฑLการแก?ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ-าย

4. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก?ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี6)พ.ศ.2543

5. ระเบียบการก-อหนี้ผูกพันข?ามปWงบประมาณ พ.ศ.2534 และท่ีแก?ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2549

กฎหมายและระเบียบที/เกี/ยวข้อง
กบัการบริหารงบประมาณของ ตร.
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พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาต ิพ.ศ. 2345  และ
นโยบายของรฐับาลเกีBยวกบัการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

คาํสั Bง ตร. ทีB I4I/234I ลง K3 พ.ย.234I
เรื$อง การมอบอาํนาจการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณให้ ผวจ. , ผบช., รอง ผบช. ที$  ผบช. มอบหมาย ปฏบัิตริาชการแทน

(อาศัยอาํนาจตาม ม.FG แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิพ.ศ.IJFKและ ม.MKแห่งพ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาตพิ.ศ.IJKM)

กฎหมายและระเบียบทีBเกีBยวขอ้ง
กบัการบรหิารงบประมาณ  ของ   ตร.  
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ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบัตริาชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดหีรือแทนผู้
บัญชาการตาํรวจแห่งชาต ิพ.ศ.2551 และทีMแก้ไขเพิMมเตมิ (ฉบับทีM 2) พ.ศ.2555                   

โดยนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาติ

• อาศัยอาํนาจตามความใน ม.14 วรรคสอง และม. 18 (1) แห่ง พ.ร.บ.
ตาํรวจแห่งชาต ิพ.ศ.2547 ประกอบมต ิก.ต.ช.ฯลฯ  ก.ต.ช. จึงได้ออก
ระเบียบไว้ โดยสรุปดงันีZ
1 อาํนาจของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดหีรือแทนผู้บัญชาการ      
ตาํรวจแห่งชาตใินส่วนเกีMยวกบัการปฏบัิตริาชการของบช.นัZน
2- เรืMองทีMเป็นอาํนาจหน้าทีMของผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาตมิอีาํนาจออกแนวทางการปฏบัิตฯิเพืMอให้
เป็นไปตามระเบียบนีZ
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

สว่นที' ) ดา้นงบประมาณ     
4.การจดัทาํงบประมาณ

4.4 ให ้ผบช. มีหนา้ที'เกี'ยวกบังบประมาณของ 
บช. นัBน และจดัทาํคาํของบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีของ บช. ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที'
สาํนกังบประมาณและ ตร. กาํหนด
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

1.2 ให ้ผบช. จดัทาํค่าใชจ้า่ยตอ่หน่วยผลผลิต
หรอืโครงการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีH
สาํนกังบประมาณและ ตร. กาํหนด สาํหรบัการ
จดัทาํงบประมาณรายจา่ยในปีงบประมาณ 
ตอ่ไป
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. การบรหิารงบประมาณรายจา่ย

การจดัทาํและการปรบัปรุง แผนการปฏิบตังิานและ
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ   การจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยและการใชจ้า่ยงบประมาณ
รายจา่ย   การโอนเปลีEยนแปลงงบประมาณรายจา่ย   
และการบรหิารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง  ใหถื้อ
ปฏิบตัติามระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ 
และตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีEสาํนกังบประมาณ
และ ตร. กาํหนด
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. การบรหิารงบประมาณรายจา่ย(ตอ่)

ในสว่นหลกั ๆ ที?เกี?ยวขอ้งกบัหน่วยคือ      

ก.-คาํสั ?ง ตร. ที? GHG / !JHG ลง KJ พ.ย.!JHGเรื?องการ

มอบอาํนาจการบรหิารงบประมาณรายจา่ยตามระเบียบว่าดว้ย

การบรหิารงบประมาณให ้ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูบ้ญัชาการ รองผู ้

บญัชาการที?ผูบ้ญัชาการมอบหมายใหป้ฏิบตัริาชการแทน

- คาํสั ?ง ตร.ที? HKG/!JJ!  ลง Tก.ย. !JJ! เรื?อง 

แนวทางปฏิบตัใินการบรหิารงานงบประมาณ ในอาํนาจของผู ้

บญัชาการ ซึ?งออกตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯลฯ
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. การบรหิารงบประมาณรายจา่ย(ตอ่)

ข. หนงัสือ ตร. ที= >>?>.?@?/ว ?!> ลง   
!D  ต.ค. FF เรื=องแนวทางการบรหิาร
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. การบรหิารงบประมาณรายจา่ย(ตอ่)
อนึ8ง การดาํเนินการใดที8ตอ้งเสนอตอ่

นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตร ีใหเ้สนอเรื8อง
ผ่าน ตร. ( งป.)
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. การรายงานผล
ให ้บช. จดัใหมี้ระบบการรายงานผล

การปฏิบตังิานและผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
และใหจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบตังิานและผล
การใชจ้า่ยงบประมาณ ตามเกณฑก์ารวดัของ
ตวัชีF วดัผลสาํเรจ็ตามทีIกาํหนดไว ้และตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีIสาํนกังบประมาณ และ 
ตร.กาํหนด
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. เรื'องดงัตอ่ไปนี2 เป็นอาํนาจหนา้ที'ของ ผบ.ตร.

เดิม ระเบียบ ก.ต.ช.ฯ พ.ศ.FGGH   (J เรื'อง)

H. การวางแผนสรรหากาํลงัพล

F. การขอพระราชทานยศและการถอดยศตาํรวจชั2น

สญัญาบตัร

R.การขอพระราชทานเครื'องราชอิสรยิาภรณ์

!.การใหค้วามยนิยอมใหข้า้ราชการตาํรวจโอนไป

รบัราชการในสว่นราชการหรอืหน่วยงานอื'น
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

!. การอนุญาตใหข้า้ราชการตาํรวจไปปฏิบตัหินา้ที<

ชั <วคราวนอกสงักดั สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

C. การจดัหาพสัดปุระเภทยุทธภณัฑ์

M.การบรหิารที<ดินและสิ<งปลกูสรา้งเฉพาะการอนุญาตให้

ใช ้การเปลี<ยนแปลงการใชป้ระโยชนแ์ละการสง่คืนที<ดิน

และสิ<งปลกูสรา้ง

S.การเสนอเรื<องตอ่ ก.ตร.

T.การเสนอเรื<องตอ่นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี
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แนวทางปฏิบติัประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัราชการของผูบ้ญัชาการฯ

ใหม่ ระเบียบ ก.ต.ช.ฯ(ฉบบัที5 6)พ.ศ.6::: 

;. เรื5องที5สงวนไวเ้ป็นอาํนาจของ ผบ.ตร. 

K. การวางแผนสรรหากาํลงัพล

6. การใหค้วามยนิยอมใหข้า้ราชการตาํรวจโอนไปรบั
ราชการในสว่นราชการหรอืหน่วยงานอื5น

Q. การอนุญาตใหข้า้ราชการตาํรวจไปปฏิบตัหินา้ที5
ชั 5วคราวนอกสงักดั สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

;. การจดัหายุทธภณัฑบ์างประเภทตามที5สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาตกิาํหนด
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1)   การขอและอนุมตัเิงนิประจาํงวด , การโอนเงนิ ,การจดัสรร
2)   การจดัซื<อจดัจ้าง
3)   การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ
4)   การตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิ
5)   การรายงานผลการปฏบัิตงิาน

ประกอบด้วย  ,  ขั/นตอน
กระบวนการบรหิารงบประมาณ
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1.   ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ  พ.ศ.89:;

และที?แกไ้ขเพิ?มเตมิ และหลกัเกณฑก์ารแกไ้ข  

เปลี?ยนแปลง รายละเอียดรายการงบประมาณรายจา่ย 

8.   หลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

K.   พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.89M8และที?แกไ้ขเพิ?มเตมิ

4. ระเบียบการก่อหนีN ผกูพนัขา้มปีงบประมาณพ.ศ.89K:

และที?แกไ้ขเพิ?มเตมิ

ฯลฯ   

กฎหมายและระเบียบที?เกี?ยวขอ้ง

กบัการบรหิารงบประมาณ  ของ   ตร.  
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ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ  พ.ศ.789:

แกไ้ขเพิ>มเตมิ(ฉบบัที> 9) พ.ศ.7889    

หลกัการสาํคญั...

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัทิั >วไปในการบรหิาร

งบประมาณ

การบรหิารงบประมาณรายจา่ย สาํหรบัสว่นราชการ

การบรหิารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง

การรายงานผล
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หลกัการสาํคญั
1.     มคีวามสอดคล้องกบัระบบและวธีิการจดัการงบประมาณที9มุ่งเน้น  ผลงาน

ตามยุทธศาสตร์

2.     กาํหนดวธีิการจดัสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปี
และเพิ9มเตมิ รวมถงึการโอนเปลี9ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื9อให้
ใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว เกดิประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

3.     กาํหนดการมอบอาํนาจและความรับผดิชอบให้กบัหัวหน้าส่วนราชการ
ในการบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตวัสูง 

4.     กาํหนดให้ส่วนราชการ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้บรรลเุป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิSของงาน ตามแผนงานและแผนงานในเชิงบูรณาการที9กาํหนดไว้
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5.  กาํหนดให้มเีครื0องมือในการบริหารงบประมาณ ดงันี9.-
- การจัดทาํแผนการปฏบัิตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- การจัดทาํและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอเิลคทรอนิคส์
- การรายงานผล
- การจัดทาํค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

6.  กาํหนดให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกบัหลกัการของ
ธรรมาภบิาล คือ ใช้จ่ายได้รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส       
ตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 

หลกัการสาํคญั
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• การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
• การจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
• การมอบอาํนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวดั
• การจัดทาํค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลติ หรือโครงการ
• การใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ  (ระบบ GFMIS)

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัทั6วไป
ในการบริหารงบประมาณ
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1.  การจัดทาํ และปรับปรุงแผนการปฏบัิตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
2.  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
3.  การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
4.  หลกัการสําคญัของการโอนเปลีIยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
5.  การโอนเปลีIยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

- ตามอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ
- ต้องขอตกลงกบัสํานักงบประมาณ
- ต้องได้รับอนุมตัจิาก คณะรัฐมนตรีก่อน

การบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาํหรับส่วนราชการ
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1. การจัดทาํ และปรับปรุงแผนการปฏบัิตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

การบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาํหรับส่วนราชการ
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หมวด &   การจดัทาํแผน
ในการขอรบัการจดัสรรงบประมาณครั;งแรกของปีงบประมาณ
&. แผนการปฏิบตังิาน 
A. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
จดัทาํตามผลผลิตหรอืโครงการ
ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารของกระทรวงตามวงเงินทีJระบุในเอกสาร 
พ.ร.บ. งบประมาณ รายจา่ยประจาํปี
จดัทาํหรอืวางระบบขอ้มูล
เพืJอรองรบัระบบการรายงานผลและการตดิตามประเมินผลการดาํเนินงานตาม
ผลผลิต  และหรอื กิจกรรมหลกั พรอ้มกบักาํหนดค่าหรอืเกณฑก์ารวดัของ
ตวัชี; วดัผลสาํเรจ็ เพืJอใชใ้นการรายงานผลและตดิตามประเมินผล
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การจดัทาํแผน
สว่นราชการ/
รฐัวิสาหกิจ

สงป.

แผนการปฏิบตังิานและ
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

•เป้าหมายการให้
บรกิารกระทรวง
•ผลผลิตทีAกาํหนด
•วงเงินตาม พรบ.

วิเคราะห/์
เห็นชอบ

• ใหใ้ชแ้ผนการปฏิบตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ทีAไดร้บั
ความเห็นชอบจากสาํนกังบประมาณแลว้ เป็นหลกัในการใชจ้า่ยหรอืก่อ
หนีL ผกูพนัและเบิกจา่ยงบประมาณ
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แบบฟอร์มที*ใชใ้นการจดัทาํแผนการปฏิบติังาน
และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

• แบบ สงป.301  แบบรายงานแผน/ผลการปฏบัิตงิาน
• แบบ สงป.302 แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
• แบบ สงป.302/1 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื@อจัดจ้าง

ครุภณัฑ์ ทีIดนิ สิIงก่อสร้าง 
ทีIจัดสรรงบประมาณในงบลงทุน  

แผน จัดทาํส่ง สํานักงบประมาณเห็นชอบก่อนวนัเริIมต้นปีงบประมาณ                  
ไม่น้อยกว่า 15 วนั ส่งผ่านระบบสารสนเทศเพืIอการตดิตามประเมนิผล 

(EvMIS)   Evaluation Management Information System 
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• กรณทีี&ต้องทาํความตกลงกบัสํานักงบประมาณ
!. การปรับปรุงแผนฯ ทาํใหเ้ป้าหมายผลผลิต/โครงการเปลี?ยนแปลง         

ไปจากที?ไดรั้บความเห็นชอบ

G. การปรับปรุงแผนฯ ที?มีผลทาํใหต้อ้งโอนเปลี?ยนแปลงงบประมาณ   

ดว้ยใหข้อทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณมาพร้อมกนั

• วธีิการปรับปรุงแผนการปฏบัิตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จดัทาํรับส่งการปรับปรุงแผนฯ ดว้ยระบบ GFMIS

แต่กรณีขอ้ G ใหท้าํหนงัสือขออนุมติัสาํนกังบประมาณดว้ย

การปรับปรุงแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย

งบประมาณ
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2. การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย

การบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาํหรับส่วนราชการ
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การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย

เริ2มเมื2อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปีประกาศบงัคบัใช้

• สํานักงบประมาณ
จะจดัสรรงบประมาณใหก้บัส่วนราชการ

- เตม็ตามวงเงินงบประมาณรายจ่าย

- สอดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย    

งบประมาณที2ไดรั้บความเห็นชอบแลว้

- สาํนกัเบิกส่วนกลาง

- สาํนกัเบิกส่วนภูมิภาค กรณีส่วนราชการมีที2ตัMงในส่วนภูมิภาค
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• หัวหน้าส่วนราชการ
เร่งดาํเนินการโอนจดัสรรงบประมาณ ต่อไปยงัสาํนกัเบิกภูมิภาค 
โดยไม่ชกัชา้ (?@ วนั)
ยกเวน้ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ

• การโอนจัดสรรงบประมาณ  ให้จัดทาํและรับส่งข้อมูลด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ  (ระบบ GFMIS)

การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
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3.  การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

การบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาํหรับส่วนราชการ
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การใชร้ายจ่ายตามงบประมาณ
• ตามรายการประกอบ พ.ร.บ.
• ตามที.ระบุในแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
• ให้เกดิผลสัมฤทธิDตามเป้าหมาย
• ประสิทธิภาพ / คุ้มค่า / โปร่งใส
• สอดคล้องกบัเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
• รับผดิชอบ
• การโอนเปลี.ยนแปลง ให้คาํนึงถงึประโยชน์ต่อประชาชน
คุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  สอดคล้องต่อเป้าหมายการ
ให้บริการ
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หลกัเกณฑ์การใช้จ่าย
• งบบุคลากร     ใหใ้ชจ่้ายตามประเภทรายการที9กาํหนดและใหถ้วัจ่ายกนัได้

• งบดาํเนินงาน ใหใ้ชจ่้ายตามประเภทรายการที9กาํหนดโดยถวัจ่ายได้

ยกเวน้ ค่าสาธารณูปโภค โอนไดห้ากไม่มีหนีIคา้งชาํระ

• งบลงทุน         ใหใ้ชจ่้ายตามประเภทรายการที9กาํหนด

• งบเงินอุดหนุน   ใหใ้ชจ่้ายตามประเภทรายการที9กาํหนด

• งบรายจ่ายอื9น     ใหใ้ชจ่้ายตามประเภทรายการที9กาํหนด

การใชร้ายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
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การใช้จ่ายเงนิงบประมาณที5ได้รับจดัสรร

เงนิเดือนและค่าจ้างประจาํ และค่าจ้าง
ชั5วคราว

- ให้ สกพ. (อต.)เร่งรัดจดัทาํบัญชีถือจ่าย
โดยด่วนที5สุด
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1.  การบริหารงบประมาณระดบั ตร. จะดาํเนินการกนัเงนิงบประมาณของทุก
หน่วยงาน จากงบดาํเนินงาน จํานวน  ร้อยละ 4 ไว้ทางส่วนกลาง ตร. ไว้ใช้
จ่ายสําหรับภารกจิจําเป็นเร่งด่วนในภาพรวม ตร. 

2.  ระดบักองบัญชาการ สามารถกนัเงนิไว้เพืIอการบริหารงานได้ไม่เกนิ ร้อยละ 3
3.  ระดบักองบังคบัการ (ยกเว้น บก.อก.) สามารถกนัเงนิไว้เพืIอการบริหารงาน
ได้ไม่เกนิ  ร้อยละ 3

4.  เนืIองจากปี 56 ตร. ได้กาํหนดนโยบาย ห้ามมใิห้หน่วยต่างๆโอนเปลีIยนแปลง
งบประมาณทีIได้รับทุกงบรายจ่ายไปใช้ในรายการอืIน   แต่ถ้าหากมคีวาม
จําเป็นต้องโอนเปลีIยนแปลงงบประมาณทีIได้รับทุกงบรายจ่าย  ให้เสนอขอรับ
ความเห็นชอบจาก ตร. ก่อนดาํเนินการทุกกรณ ีภายใน 10 ส.ค.56

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุและค่าสาธารณูปโภค
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1. วางแผนการใช้จ่ายเงนิ และแจ้งให้หน่วยในสังกดัทราบ
2. ถือปฏบิัตติามมาตรการประหยดัค่าสาธารณูปโภค
3. กาํชับเรืJองการเบิกจ่าย
4. ห้าม ใช้จ่ายงบประมาณทีJได้รับจดัสรร ผดิแผน
งบประมาณ ผลผลติ / กจิกรรม
5. ตรวจสอบยอดเงนิตามการอนุมตัเิงนิ  กบัยอดเงนิทีJ
ได้รับจดัสรรจาก ตร. หรือ บช.ในระบบ GFMIS

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ
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1.งบลงทุน ให้หน่วยรีบดาํเนินการจดัซื9อจดัจ้าง ตามระเบียบฯไว้ก่อนได้ แต่ห้ามก่อหนี9
ผูกพนัจนกว่าจะได้รับการจดัสรรงบประมาณ

2. การใช้จ่ายหรือก่อหนี9ผูกพนังบประมาณ ต้องเป็นไป  ตามรายการในแผนการ

ปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3.งบประมาณทีKได้โอนจดัสรรให้หน่วย   หากมเีงนิเหลือจ่ายหลงัจากการดาํเนินการเสร็จ

สิ9นภารกจิแล้ว ให้ส่งคืน ตร.ภายใน 10 ก.ย. 2556

ค่าครุภณัฑ ์ที.ดนิ และสิ.งก่อสรา้ง
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เงนิอุดหนุนและรายจ่ายอื2น
- การใช้จ่ายหรือก่อหนี8ผูกพนังบประมาณ 
ต้องเป็นไปตามรายการในแผนการ
ปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณที2ได้รับจดัสรร
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4. หลกัการสําคญัของการโอนเปลี4ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

การบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาํหรับส่วนราชการ
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ü เพื$อแก้ไขปัญหาในการดาํเนินการ

ü เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ

ü เพื$อพฒันาบุคลากรและพฒันาเทคโนโลยี

ü เพื$อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์พฒันาจังหวดั

ü โดยคาํนึงถงึ : ความประหยดั คุ้มค่า  และต้องแสดง
เหตุผล  ความจําเป็น   ความเหมาะสมได้ต้องไม่ทาํให้เป้าหมาย
ผลผลติ/โครงการตามแผนฯเปลี$ยนแปลงลดลงในสาระสําคญั

ü ต้องไม่ทาํให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระเมื$อสิSนปีงบประมาณ

หลกัการสําคญัของการโอนเปลี$ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
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การโอนเปลี+ยนแปลงรายการงบประมาณ

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ
1. หัวหน้าหน่วยงาน ที+ได้รับจดัสรรงบประมาณ 
มอีาํนาจในการโอนรายการงบประมาณใน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ในผลผลติและ
กจิกรรมเดยีวกนั
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2. หัวหน้าหน่วยงาน ที-ได้รับจดัสรรงบประมาณ   
มอีาํนาจในการโอนงบประมาณ ค่าตอบแทน   
ใช้สอย และวสัดุ ไปตัCงจ่ายใน ค่าสาธารณูปโภค 
ในผลผลติและกจิกรรมเดยีวกนั 
3. การโอนงบประมาณ จะต้องไม่เกดิผลกระทบกบั
การบริหารงบประมาณ
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4. ห้าม นํางบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
โอน ไปใช้จ่ายในรายการอื<น ๆ เนื<องจาก
งบประมาณที< ตร. ได้รับไม่เพยีงพอและหาก
หน่วยมงีบประมาณค่าสาธารณูปโภคเหลือ

ให้ส่งคืน ตร. โดย ตร.จะสนับสนุนงบ
ดาํเนินงานให้หน่วยตามความจาํเป็น
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การบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาํหรับส่วนราชการ

5.  การโอนเปลี,ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
- ตามอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ
- ต้องขอตกลงกบัสํานักงบประมาณ
- ต้องได้รับอนุมตัจิาก คณะรัฐมนตรีก่อน
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การโอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

• ตามอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ
5. โอนเปลี+ยนแปลงระหวา่งงบรายจ่าย/ผลผลิต/โครงการภายใตแ้ผนงาน

เดียวกนั  ยกเว้น
- งบบุคลากร

- รายการก่อหนีFผกูพนัขา้มปีงบประมาณ

- การกาํหนดอตัราบุคลากรตัFงใหม่ , รายการที+ดิน

- รายการจดัหาครุภณัฑย์านพาหนะ

- ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ  (นอกแผนการใชจ่้าย)

- ครุภณัฑ ์ราคาตัFงแต่ 5 ลา้นบาท

- สิ+งก่อสร้าง ราคาตัFงแต่ 5U ลา้นบาท
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การโอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
• ตามอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ
5.  โอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ภายใตแ้ผนงานเดียวกนั

ตอ้งเป็นงบเหลือจ่ายจากการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผลผลิตหรือ

โครงการ หรือจดัซืKอจดัจา้งแลว้   ยกเว้น
- รายการก่อหนีKผกูพนัขา้มปีงบประมาณ

- การกาํหนดอตัราบุคลากรตัKงใหม่ , รายการที+ดิน

- ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั+วคราว (นอกแผนการใชจ่้าย)

- ครุภณัฑ ์ราคาตัKงแต่ X ลา้นบาท

- สิ+งก่อสร้าง ราคาตัKงแต่ XY ลา้นบาท

- การโอนหรือเปลี+ยนแปลงเพื+อเป็นค่าจดัหาครุภณัฑย์านพาหนะตอ้งเป็นการ

จดัหาเฉพาะเพื+อทดแทนครุภณัฑย์านพาหนะเดิม
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• ตามอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการ
!. โอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณ เพิ+มวงเงินครุภณัฑ ์สิ+งก่อสร้าง 

ภายใตแ้ผนงานเดียวกนั

- กรณีจดัหาแลว้ไม่ไดต้ามวงเงินจดัสรร  

- เกินวงเงินแต่ ไม่เกิน JK% ของวงเงินที+ไดรั้บจดัสรร

- โอนจากงบรายจ่ายใด ๆ หรือเงินนอกงบมาสมทบได้

ยกเว้น รายการก่อหนีQผกูพนัขา้มปีงบประมาณ

การโอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณรายจา่ย
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• ต้องขอทาํความตกลงกบัสํานักงบประมาณ
- นอกเหนือจากที,ระเบียบฯ2345 กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหวัหนา้

ส่วนราชการ  ตอ้งขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ

หมายเหตุ เดิมการเปลี,ยนแปลงสถานที,ก่อสร้างที,ระบุไวใ้น

แผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณเป็นอาํนาจ

หวัหนา้ส่วนราชการแต่ปัจจุบนัถือวา่เป็นสาระสาํคญัตอ้งขอทาํ

ความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ

การโอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณรายจา่ย
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• ต้องได้รับอนุมตัจิากคณะรัฐมนตรีก่อน
- พ.ร.บ.วธีิการงบประมาณ พ.ศ.2502  (มาตรา 19)

การโอนเปลี+ยนแปลงงบประมาณรายจา่ย

Ø โอนงบประมาณไปเพิ0มรายจา่ยเงินราชการลบั หรอื
เป็นงานหรอืโครงการใหม่

Ø โอนขา้มแผนงาน หรอืประเด็นยุทธศาสตรห์ลกั
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• การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- รายการที3ต้องจ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ
- รายการอื3น ๆ  ที3ส่วนราชการใดมคีวามจําเป็นต้องใช้จ่าย 
ให้ขอทาํความตกลงกบัสํานักงบประมาณ

• การใช้รายจ่ายจากงบกลาง
งบประมาณรายจา่ยงบกลางที0เหลือจา่ย  ใหน้าํสง่คืนคลงั

เวน้แต่ ในกรณีที0มีความจาํเป็นจะตอ้งนาํไปใชจ้า่ยในรายการอื0น ๆ 
ใหท้าํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณก่อน

การบริหารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง
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งบกลาง  รายการที*ต้องจ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ
1. เงินเบี'ยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ

2. เงินช่วยเหลือขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังานของรัฐ

3. เงินเลืAอนขั'น เลืAอนอนัดบัเงินเดือนและเงินปรับวฒิุขา้ราชการ

4. เงินสาํรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขา้ราชการ

5. เงินสมทบของลูกจา้งประจาํ

6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง/พนง.ของรัฐ

7. ค่าใชจ่้ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

การบริหารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง



151151

• งบกลาง  รายการที*ต้องจ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ
- สาํนกังบประมาณ จะจดัสรรงบกลางใหก้รมบญัชีกลาง 

โดยใหส่้วนราชการเบิกจ่ายกบักรมบญัชีกลางตามจ่ายจริง
- ยกเว้นข้อ 3 เงินเลืAอนขัDน เลืAอนอนัดบัเงินเดือนและเงิน

ปรับวฒิุขา้ราชการ  ใหก้รมบญัชีกลางโอนไปตัDงจ่ายใน
งบบุคลากรของส่วนราชการ  โดยโอนใหต้รงตาม
แผนงบประมาณ ผลผลิต

การบริหารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง
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• งบกลาง รายการอื*นๆ 
- ใหส่้วนราชการ ขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ

โดย แสดงรายละเอียดตามระเบียบฯ
- หากไดรั้บการอนุมติั  สาํนกังบประมาณจะจดัสรรเงิน

งบประมาณใหก้บัส่วนราชการโดยตรง

การบริหารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง
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• ใหน้าํขอ้กาํหนดในการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาํหรับส่วนราชการ
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  ในเรืAอง

- การจดัสรรงบกลาง
- การใชร้ายจ่ายงบกลาง
- การโอนเปลีAยนแปลงงบกลาง

• เงินงบกลางเหลือจ่าย  ตอ้งส่งคืนคลงั หากจาํเป็นจะใชจ่้ายตอ้งทาํความตก
ลงกบัสาํนกังบประมาณใหม่

การบริหารงบประมาณรายจา่ยงบกลาง

การใชร้ายจา่ยงบกลาง
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งบประมาณเหลือจ่ายประจาํปี

- ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถงึ ตร. 
(ผ่าน งป.) ภายใน 10  ก.ย. 56

ค่าจา้งชั )วคราว,ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด,ุ
ค่าสาธารณูปโภค , เงนิอดุหนุน และรายจา่ยอื)น
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- ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถงึ ตร. 
(ผ่าน งป.) 
- ห้ามนํางบประมาณที<ส่งคืนไปใช้จ่ายอย่าง
เดด็ขาด

งบประมาณเหลือจ่ายประจาํปี
ค่าครุภณัฑ ์ที.ดิน และสิ.งกอ่สรา้ง
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พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2342 
และที8แกไ้ขเพิ8มเตมิ (ฉบบัที8 A) พ.ศ.23CD    

กฎหมายและระเบียบที8เกี8ยวขอ้ง
กบัการบรหิารงบประมาณ  ของ   ตร.  
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พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2342  
และที8แกไ้ขเพิ8มเตมิ (ฉบบัที8 A) พ.ศ. 23CD

สาระสาํคญั...
หมวด   &    การควบคุมงบประมาณ

มาตรา 23   ห้ามมใิห้จ่ายเงนิ หรือก่อหนี?ผูกพนั

จนกว่าจะได้รับอนุมตัเิงนิประจํางวด

หากจําเป็นต้องขออนุมตั ิ ครม.
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ระเบียบการก่อหนี- ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ 
พ.ศ.;<=>

กฎหมายและระเบียบทีCเกีCยวขอ้ง
กบัการบรหิารงบประมาณ  ของ   ตร.  
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การก่อหนี) ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ
ปฏิบตัติามระเบียบการก่อหนี) ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ พ.ศ. >?@A
และระเบียบการก่อหนี) ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ(ฉบบัทีG>)พ.ศ.>?AI
• สาํนกังบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน  
• ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก ครม. (รายการ  จาํนวนเงินระยะเวลา) 
• เปลีGยนแปลงรายการ หรอืเพิGมวงเงิน  ขออนุมตั ิครม.
• เปลีGยนแปลงรายละเอียดของรายการ  ไม่เพิGมวงเงินขออนุมตัิ

สาํนกังบประมาณ
• การขยายเวลา  ไม่เพิGมวงเงิน ขออนุมตั ิรมว.เจา้สงักดั
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การก่อหนี)ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ

2551 25532552

%& ลา้น,& ลา้น -& ลา้น

รวม 12& ลา้นบาท
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1.  รายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.  รายงานประจําปีที=แสดงถงึความสําเร็จในการปฏิบัตงิาน
ของส่วนราชการ

ส่วนราชการ ตอ้งจดัใหมี้ระบบการรายงานผลการปฏิบติังานและผล
การใชจ้า่ยงบประมาณ และใหจ้ดัทาํรายงาน  เพืDอส่งสาํนักงบประมาณ  ดงันีE

การรายงานผล
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• สว่นราชการ

• สาํนกั
งบประมาณ

จดัทาํรายงานสง่ สงป.

รายงานผลตอ่
นายกรฐัมนตรี

รายงานผลตอ่
คณะรฐัมนตรี

การรายงานผล



มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิประจาํปีงบประมาณพ.ศ.?@@A
ตามมตคิรม.เมืDอ ?G พ.ย. ?@@@
H.เร่งรัดก่อหนี Jผูกพนัรายจ่ายลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ?@@A หากไม่ทนัต้อง
ชี Jแจงเหตุผลความจาํเป็นในการขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
?. ปีงบประมาณ ?@@A ก.ค.ไม่มีนโยบายให้กันเงนิไว้เบกิเหลืDอมปีกรณีไม่มีหนี Jผูกพนั  
สาํหรับเงนิกัน ปี ?@@@ และเงนิทีDได้รับอนุมัตใิห้ขยายเวลาเบกิจ่ายเงนิ ก่อนปี ?@@@  
ให้เร่งรัดการดาํเนินงานและเบกิจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปี ?@@A
U. ให้มีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงนิให้สอดคล้องกับข้อเทจ็จริงในระบบ GFMIS
ตั Jงแต่H@พ.ย.@@- UG ม.ิย. @A
\. ต้องบนัทกึข้อมูลการจดัซื Jอจดัจ้าง ในระบบการจดัซื Jอจดัจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อเิล็กทรอนิคส์(e-GP) ระยะทีD? เพืDอให้สามารถเชืDอมโยงข้อมูลไปยังระบบ GFMIS  
web  online



!. การโอนเปลี.ยนแปลงในอาํนาจหวัหนา้ส่วนราชการใหโ้อน
เปลี.ยนแปลงใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนเม.ย. A!!B

B.รายการที.ตอ้งตกลงกบัสาํนักงบประมาณ    ใหส่้งเรื.องใหส้าํนัก
งบประมาณภายในเดือน ก.ค. A!!B

I.ใหแ้ต่งตัJงคณะกรรมการหรือคณะทาํงานในการเร่งรดัการใช้
จา่ยงบประมาณ ปี A!!B  พรอ้มทัJงรายงานปัญหาอุปสรรค
จากการดาํเนินงานที.ไมเ่ป็นไปตามแผน หรือการปรบัแผน
ต่อคณะกรรมการหรือคณะทาํงานในการเร่งรดัการใชจ้า่ย
งบประมาณภาครฐัอยา่งชา้กอ่นสิJ นไตรมาส
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ใหทุ้กหน่วยติดตามขอ้มูล ข่าวสารทุกวนัจากเวบ็ไซด์

• กรมบญัชีกลาง www.cgd.go.th
สาํนกังบประมาณ www.bb.go.th
สาํนกักาํกบัระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์

http://gfmisreport.mygfmis.com
• สํานักงานงบประมาณและการเงนิ 
www.budgetfinance.police.go.th
• กองงบประมาณ www.budget.police.go.th


