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 ประวัติการรับราชการประวัติการรับราชการประวัติการรับราชการประวัติการรับราชการ
 - รอง สว. งาน 2 กก.1 สพ. (ปี 2537)
 - รอง สว. งาน 1 กก.1 บก.อก.ภ.1 (ปี 2540)
 - รอง สว. งาน 4 กก.3 บก.อก.ภ.1 (ปี 2542)
 - รอง สว. ฝ่ายอ านวยการ 2 บก.อก.ภ.1 (ปี 2548)
 - รอง สว. งานอ านวยการ พธ. (ปี 2548)
 - สว.งานอ านวยการ พธ. (งานงบประมาณ) (ปี 2550)
 - สว.ฝ่ายวิเคราะห์ควบคุมงบประมาณฯ บก.อก.สกบ. (ปี 2554)
 - รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะหค์วบคุมงบประมาณฯ บก.อก.สกบ. (ปี 2557)
 - ผกก.ฝ่ายวิเคราะหค์วบคุมงบประมาณฯ บก.อก.สกบ. (ปี 2561)
 - ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี

 การศึกษาอบรมการศึกษาอบรม
 - ปรญิญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามค าแหง (ปี 2535)
 - ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่) 
   ม.เกษตรศาสตร์ (ปี 2547 )
 - หลักสูตรผู้ก ากับการ รุ่นที่ 106 (ปี 2559)
 



การจัดท าค าของบประมาณ งบลงทุน

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

หน่วยในสังกดั ตร. ยื่นค าขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
ไปยัง สกบ. เม่ือถึงระยะเวลาที่ ตร. ก าหนด



การจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1. การเตรียมการและวางแผนงบประมาณ
2.การจัดท าค าของบประมาณ
3.การเตรียมการชี้แจงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี



1.การเตรียมการและวางแผนงบประมาณ

แต่งต้ังคณะกรรมการด้านงบประมาณ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ ตร., ระดับ บช., ระดับ บก.

คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้

พิจารณากลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 

พิจารณาหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร

เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม.



ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ 
ตรวจสอบสถานภาพครุภณัฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

กองบัญชาการ
น าค าขอของกองบังคับการมาจดัล าดับความส าคญัเสนอผ่านคณะกรรมการระดับ บช. ก่อนเสนอคณะกรรมการระดับ ตร.

ส านกังานงบประมาณและการเงิน
จัดท าปฏทิินงบประมาณ พร้อมหลกัเกณฑก์ารจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แจ้งทกุกองบัญชาการ และตรวจสอบความถกูต้อง

ในภาพรวมค าขอ เสนอคณะกรรมการของ ตร. ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอส านกังบประมาณ

กองก ากับการ
น าข้อมูลจากการตรวจสอบสถานภาพครุภัณฑ์ ทีด่ิน/สิ่งก่อสร้าง มาเปน็ฐานข้อมูลประกอบการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ

กองบังคบัการ
น าค าขอของกองก ากับการเสนอคณะกรรมการ พิจารณาความเหน็ชอบก่อนเริ่มตน้ปีปฏิทนิงบประมาณ

มีต่อ



ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหน่วยด าเนนิการตั้งค าของบลงทุนประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งใหส้ านกังานส่งก าลังบ ารุง

ส านกังานก าลังพล
ด าเนินการตรวจงบบุคลากร ส่งส านกังบประมาณและการเงนิ

ส านกังานยุทธศาสตรต์ ารวจ
ด าเนินการจัดท าแผนงานประจ าปีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปรับปรุงเปา้หมาย กลยทุธ์ต่าง ๆ แล้วน าเสนอนายกรัฐมนตร ี

ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอส านกังบประมาณ

ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ 
(ต่อ)

ส านกังานส่งก าลังบ ารุง
ด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑ์ ตรวจสอบ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ(งบลงทนุ)เพ่ือด าเนนิการในภาพรวม ตร.



2.การจัดท าค าของบประมาณ

หน่วยงานระดับกองบัญชาการ พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
คณะกรรมการด้านงบประมาณระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ค าขอตั้งงบประมาณประกอบด้วย 
5 งบรายจ่าย ได้แก่ 

1.งบบุคลากร
2.งบด าเนินงาน

3.งบลงทุน
4.งบเงินอุดหนุน

5.งบรายจ่ายอื่น ๆ



3.การเตรียมการชี้แจงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม. และเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการฯ ในวาระท่ี 1 ทุกหน่วยงานใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้องจัดเตรียมข้อมูล

งบประมาณท่ีผ่านการเห็นชอบของส านักงบประมาณ 
ให้พร้อมเพื่อเตรียมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ

ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง



ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง

5.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

2.รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อ

ชุดเกิน 20,000 บาท

3.รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงหรือค่าซ่อมกลาง

4.รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพโดยระยะเวลาอันสั้น โดยรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง

1.รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง

2.รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิง่ก่อสร้าง ซึง่ท าให้

ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

3.รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็น
การด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร

รวมถึงการติดต้ังครั้งแรกในอาคาร

4.รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ 
จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน

หรือนิติบุคคล

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างหมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

5.รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดหาหรือปรับปรุงที่ดินหรือ

สิ่งก่อสร้าง

6.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น



แนวทางการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณงบลงทุน

พิจารณาความคุ้มค่าและประหยัด

กรอบงบประมาณ งบลงทุน

จัดหาส่วนที่ขาดแคลน ให้พิจารณาภารกิจ ก าลังพล สภาพพื้นที่

คณุลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสม ความทันสมัย

แยกประเภทตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ หรือราคาพื้นฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



บัญชีอ้างอิงราคา/ประเภทครุภัณฑ์

บัญชีมาตรฐานส านักงบประมาณ บัญชีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

นอกบัญชีมาตรฐาน 
ส านักงบประมาณ

 - สืบราคาจากท้องตลาด (3 ราย) ราคาต่ าสุด
 - หน่วยงานอื่น
 - ราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายใน 2 ปี งบประมาณ



6.รถยนต์ทดแทน อายุต้องเกิน 12 ปี, รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้เฉพาะพ้ืนที่สูง/ทุรกันดาน

5.รายการจัดซื้อใหม่ ระบุเหตุผลความจ าเป็น 
ภารกิจ ก าลังพล สถานภาพครุภัณฑ์

3.นอกบัญชีมาตรฐาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์

2.บัญชีราคามาตรฐาน

7.ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อายุการใช้
งานต้องเกนิ 7 ปี

1.คุณลักษณะเฉพาะ หรือร่าง TOR

4.กรณีจัดซื้อทดแทน ระบุอายุการ   
ใช้งาน สภาพการช ารุด หมายเลขโล่ ฯลฯ



เอกสารที่ต้องส่งส านักงบประมาณประกอบการขอต้ังงบประมาณรายการครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์

1.คุณลักษณะเฉพาะ(Spec) หรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

2.กรณีนอกบัญชีมาตรฐานฯ 
ใบเสนอราคา 3 ราย หรือเอกสารการส ารวจราคาจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย 
ภายใน 2 ปีงบประมาณ (พร้อมแนบสัญญาซื้อครั้งสุดท้าย)

3.ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Action Plan) ส าหรับรายการผูกพันใหม่ (เอกสาร ก)

4.แผนการใช้จ่ายเงิน (รายการผูกพันเดิมและรายการผูกพันใหม่) (เอกสาร ข)
    4.1 รายการผูกพันเดิมรายงานเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสแรก (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.61) ส่งภายใน 5 ม.ค.62
ไตรมาส 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.62) ส่งภายใน 5 ก.พ.62, 5 มี.ค.62 และ 5 เม.ย.62
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.62) ส่งภายใน 5 ก.ค.62
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.62) ส่งภายใน 5 ต.ค.62
    4.2 รายการผูกพันใหม่ ส่งพร้อมค าขอตั้งงบประมาณ



หลักเกณฑ์การพิจารณา ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

1.เหตุผลความจ าเป็น

2.ระบุความพร้อมในเรื่องที่ดิน

3.ผังแสดงสถานที่ก่อสร้าง ระบุที่ตั้ง ขนาดที่ดิน เส้นทางคมนาคม           
และสาธารณูปโภคให้ชัดเจน

4.แบบก่อสร้าง และเลขที่แบบ ระบุวา่ใช้แบบของ ยธ.สกบ. หรือแบบของ
หน่วยงานอื่น หรือจ้างออกแบบใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ของ สกบ.



เอกสารที่ต้องส่งส านักงบประมาณประกอบการขอตั้งงบประมาณ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.แบบรูปรายการพร้อมเลขที่แบบ 2.  ปร.4, ปร.5

3.ราคาสิ่งก่อสร้าง ค่าถมที่ ค่าปรบัสภาพพ้ืนที่ และค่าขยายเขตสาธารณูปโภค

4.แบบรายงานประกอบการขอตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง (เอกสาร ค)

5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Action Plan) ส าหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม)่ (เอกสาร ง)

6. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายการผูกพันเดิมและรายการผูกพันใหม่) (เอกสาร จ)
   6.1 รายการผูกพันเดิมรายงานเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสแรก (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.61) ส่งภายใน 5 ม.ค.62
ไตรมาส 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.62) ส่งภายใน 5 ก.พ.62, 5 มี.ค.62 และ 5 เม.ย.62
ไตรมาส 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.62) ส่งภายใน 5 ก.ค.62
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.62) ส่งภายใน 5 ต.ค.62
   6.2 รายการผูกพันใหม่ ส่งพร้อมค าขอตั้งงบประมาณ



1. การตั้งค าของบประมาณให้พิจารณารายการจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรม
ไทย หากจ าเป็นต้องใช้ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ หรือไม่ใช้บัญชีนวัตกรรมไทย ต้องมี
     - ใบเสนอราคา 3 ราย โดยใช้ราคาต่ าสุด
     - ถ้ามีราคาเดิมท่ีเคยจัดซื้อให้แนบสัญญา/spec มาด้วย
     - ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ และบัญชีนวัตกรรมไทย
2. ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือพิเศษ ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ให้เปรียบเทียบราคาจากหน่วย
ข้างเคียงที่เคยจัดซื้อ และให้แนบส าเนาสัญญาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ  พร้อมแนบ
คุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อ
3. การตั้งชื่อรายการที่เป็นโครงการ/ชุด ที่มีทั้งรายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์  ให้ตั้งชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเน้นในเรื่องประเภทสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์มากกว่า  (เช่น โครงการปรับปรุงโรงนอนตาม ชื่อโครงการ    
เป็นการก่อสร้าง แต่ในรายละเอียดเป็นการซื้อ ตู้ เตียง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์  เป็นต้น)
4. การใช้ลักษณะนามของหน่วยนับให้ถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
5. ผลผลิตถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ให้หน่วยจัดล าดับความส าคัญเป็นล าดับแรก  
6. การจัดล าดับความส าคัญสิ่งก่อสร้าง เรียงตามอายุการใช้งาน/สภาพการใช้งาน/ปริมาณก าลังพล/พื้นท่ีความม่ันคง
7. ให้ทุกหน่วยจัดล าดับความส าคัญของรายการที่ขอตั้งงบประมาณ โดยแยกเป็นรายการปีเดียว  และรายการผูกพัน

สรุปประเด็นส าคญัของส านักงบประมาณสรุปประเด็นส าคญัของส านักงบประมาณ



ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

Pre-Ceiling Pre-Ceiling Pre-Ceilingร่าง พ.ร.บ. ร่าง พ.ร.บ. ร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณ (ล้านบาท)

26,935.6707

11,307.0160
12,749.6932

32,734.0779

22,511.7097
20,037.7551

พ.ร.บ.พ.ร.บ. พ.ร.บ.

50,965.3281

23,484.3755
22,251.0979 22,251.0979

ปีเดียว
5,860.4123

 ผกูพนั
2,409.4769

ปีเดียว
5,912.4796

ผกูพนั 
3,092.5831

ปีเดียว
8,608.3330

 ผกูพนั
2,922.1598

 

  รายการใหม่
  8,269.8892

ผูกพันเดิม
4,479.8040

  รายการใหม่
  9,005.0627

  

ผูกพันเดิม
11,032.6924

 รายการใหม่
  11,530.4928

  

ผูกพันเดิม
17,363.5322

รายการใหม่
4,887.5657

ผูกพันเดิม
10,720.6051

การจัดท าค าของบประมาณ ของ ตร.
3 ปี ย้อนหลัง3 ปี ย้อนหลัง

ร้อยละ 47.33

ร้อยละ 61.21

Pre-Ceiling
 กรอบวงเงิน 
ท่ี ตร. ก าหนด

ประมาณการ

49,922.2243

ร้อยละ 43.82
30,000.0000



เว็บไซต์ สกบ. www.logistics.police.go.th

 e-mail ฝ่ายวิเคราะห์ฯ บก.อก.สกบ.
budget_logistics@hotmail.com



Download กรอบอัตราพัสดุ ตร.

อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ สกบ.



Download กรอบอัตราพัสดุ ตร.

จะปรากฏเอกสารให้

ดาวนโ์หลด


