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1. วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.2. เพ่ือทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.3. เพ่ือเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด 

1.4. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ (ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่าง

ดำเนินการ และหลังการดำเนินการ) 

2. ขอบเขต   
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประจำปี 
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส 
 
3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยรับงบประมาณต้องจัดให้มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 
และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และ 
เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ข้อมูลผลการเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน ที่สามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ และประมวลผลเป็น
สารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันที 
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4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณใน
แต่ละไตรมาสเป็นไปตามเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 

1.1 รายจ่ายภาพรวม :  ไตรมาสที่ 1      
ไตรมาสที่ 2       
ไตรมาสที่ 3    

             ไตรมาสที่ 4    

1. การใช้จ่ายงบประมาณ 

   ร้อยละ 34.08 
   ร้อยละ 56.24 
   ร้อยละ 81.74 
   ร้อยละ 100 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 51 
ร้อยละ 72 
ร้อยละ 93 

1.2 รายจ่ายประจำ :   ไตรมาสที่ 1 
                             ไตรมาสที่ 2 
                             ไตรมาสที่ 3 
                             ไตรมาสที่ 4 

1.  การใช้จ่ายงบประมาณ 

    ร้อยละ 35.33 
    ร้อยละ 55.78 
    ร้อยละ 81.76 
    ร้อยละ 100 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 34 
ร้อยละ 57 
ร้อยละ 79 

      ร้อยละ 98 
1.3 รายจ่ายลงทุน :     ไตรมาสที่ 1  
                             ไตรมาสที่ 2 
                             ไตรมาสที่ 3 
                             ไตรมาสที่ 4 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ 

   ร้อยละ 28.96 

   ร้อยละ 58.15 
   ร้อยละ 81.65 
   ร้อยละ 100 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 13 
ร้อยละ 29 
ร้อยละ 46 

      ร้อยละ 75 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2. ความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละความสำเร็จของการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ100 

 
5. ระบบติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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 6. ผังกระบวนการ : กระบวนการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร สป.ยธ. สำนักงานรัฐมนตรี และ หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. กองบริหารการคลัง สำนักงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.เวียนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปี/แผนปฏิบัติการและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

3. ผู้บริหารพิจารณา

แนวทาง 

การใช้จ่าย

งบประมาณ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

8. ตรวจสอบเอกสารและ

บันทึกการเบิกจ่าย 

ในระบบ GFMIS 
7.บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ในทะเบียนคมุการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 

4. ยผ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแนว

ทางการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ

ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 

5. หน่วยงานในสังกัดขออนุมัติโครงการ/ 

ขออนุมัติงบประมาณ 

และดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 

2. จัดทำแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี/ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

11. บันทึก/ผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่าย   

     งบประมาณในระบบ BB EvMis  และ 

     รายงานผลไปยังสำนักงบประมาณ 

 

 

สำเนาแจ้ง 

9. จัดทำสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติ

งานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปี  

รายสัปดาห์/รายเดือน 

14. สำนักงบประมาณ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

และผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  

รายเดือน/รายไตรมาส/

ภายใน 15 วัน นับจาก

สิ้นปีงบประมาณ 

6.1 รายงานสถานะ 

การดำเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ และปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ 

6.2 ส่งใบสำคัญการ 

ใช้จ่าย/ตรวจรับงาน 

10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เสนอต่อผู้บริหารประจำสัปดาห์ 

6. การบริหารงบประมาณ/ 

เร่งรัดติดตามสถานะ 

การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามแผน 

12. บันทึกข้อมูลการโอนจัดสรรหรือ 

     เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ 

13. รายงานผลการใช้จ่ายงบกลาง  รายการเงิน

สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1.แจ้งเวียนแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำป/ีแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

 กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

5 วัน 
ช่วงปลายเดือน

กันยายน 
ของทุกปี 

   

2. จัดทำแนวทางการใช้จ่าย 
    งบประมาณประจำปี/ทะเบียน 
     คุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

- จัดทำแนวทางการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีเพื่อให้

สำนักงานรัฐมนตรีและ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ทราบและถือปฏิบัติ 

- จัดทำทะเบียนคุมการใช้

จ่ายเงินงบประมาณแยกราย

หน่วยงาน 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

5 วัน 
ช่วงปลายเดือน

กันยายน 
ของทุกปี 

ประเด็นที่ควรบรรจุในแนวทาง  
- แจ้งเป้าหมายการใช้จ่าย

งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

- แนวทางการเร่งรัดการใช้จ่าย

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

และระยะเวลาการเบิกจ่าย

งบประมาณตามที่กำหนดไว้ใน

แผนฯ 

- แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

ใช้สอย (ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ  

ค่ารับรองและพิธีการ เป็นต้น 

- แนวทางการก่อหนี้ผูกพันกรณี

รายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และ

รายการงบลงทุน 

- แนวทางการรายงานสถานะการ

ดำเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ 

- แนวทางการจัดซื้อวัสด ุอาทิ วสัดุ

สำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 

วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุ

สำหรับการดำเนินโครงการ     

เป็นต้น 

- การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ 

- ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   แนวทางการใช้จ่าย  

   งบประมาณประจำปี 

 ผู้บริหาร 
สป.ยธ. 

ช่วงปลายเดือน
กันยายน 
ของทุกปี 

   

4. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ 

   ที่ได้รับจัดสรร และแนวทาง 

   การใช้จ่ายงบประมาณ 

 กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ช่วงต้นเดือน 
ตุลาคม 
ของทุกปี 

   

5. หน่วยงานในสังกัดขออนุมัติ 

    โครงการ/ขออนุมัติ 

    งบประมาณและดำเนินการ  

    โครงการ/กิจกรรม 

 หน่วยงานใน
สังกัด สป.ยธ. 

ตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
ในแผนฯ 

   

6. การบริหารงบประมาณ/เร่งรัด 

    ติดตามสถานะการดำเนินงาน  

    และการใช้จ่ายงบประมาณ  

    ให้เป็นไปตามแผน 

- การติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
หรือไม่ 
- หากดำเนินโครงการแล้ว
เสร็จให้หน่วยงานแจ้งส่งคืน
เงินเหลือจ่าย 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

1 ตุลาคม ถึง 
30 กันยายน 

ของทุกปี 

- เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  

พิจารณาเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่

กำหนดตามแผน มีปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน

อย่างไร 

- เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
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- หากดำเนินการล่าช้ากว่า
แผนที่กำหนดให้หน่วยงาน
รายงานปัญหาและอุปสรรค 
ในการดำเนินงานและปัญหา
และอุปสรรคในการใช้จ่าย
งบประมาณ และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 
- บริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 

พิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วน

ผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 

- เกณฑ์ประสิทธิผล 

(Effectiveness)  

การดำเนินกิจกรรม/โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่

กำหนดไว้หรือไม่ 

6.1 รายงานสถานะการ

ดำเนินงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ และปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ 

- รายงานสถานะดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
- รายงานปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงานกรณีที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ที่กำหนดไว้  

สำนักงาน
รัฐมนตรีและ
หน่วยงาน 
ในสังกัด 
สป.ยธ. 

1 ตุลาคม ถึง 
30 กันยายน 

ของทุกปี 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
- งบประมาณตาม พ.ร.บ. รายจ่าย

ประจำปี 

- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

  

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565
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- เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  
 

- การปรับแผน/โอนเบิกแทน/โอน

เปลี่ยนแปลง งบประมาณ

คงเหลือหลังปรับแผนและหลัง

โอนเปลี่ยนแปลง 

- จำนวนเงินที่เบิกจ่าย  

- จำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน (PO) 

- จำนวนเงินที่ขออนุมัติจัด

กิจกรรม/โครงการ/ 

- สถานะการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

- ความคืบหน้าการดำเนินงานใน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่สัญญา

จ้างจำนวนงวดงานและระยะเวลา

การส่งมอบงาน 
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6.2 ส่งใบสำคัญการใช้จ่าย/

ตรวจรับงาน 

 

- หน่วยงานส่งสำเนาบันทึก

การขอเบิกจ่ายงบประมาณ 

การส่งใบสำคัญรับเงิน  

การตรวจรับพัสดุ ที่ได้เสนอ

ไปยังกองบริหารการคลัง

แล้วแต่กรณี ให้กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

สำนักงาน
รัฐมนตรีและ
หน่วยงาน 
ในสังกัด 
สป.ยธ. 

1 ตุลาคม ถึง 
30 กันยายน 

ของทุกปี 

   

7. บันทึกผลการใช้จ่าย 

   งบประมาณ ในทะเบียนคุม 

   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

บันทึกผลการใช้จ่าย
งบประมาณในทะเบียนคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

1 ตุลาคม ถึง 
30 กันยายน 

ของทุกปี 

- บันทึกผลการเบิกจ่ายสะสม  

- บันทึกจำนวนเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน 

- บันทึกรายการโครงการ/กิจกรรม

นอกแผน 

- บันทึกการปรับแผน 

  

8. ตรวจสอบเอกสารและบันทึก 

    การเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบเอกสารการส่ง

เบิก/ตรวจรับงาน 

- บันทึกการเบิกจ่ายลงใน

ระบบ GFMIS  

กองบริหาร 
การคลัง 

    

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

9. จัดทำสรุปผลการใช้จ่าย 

    งบประมาณ ตามแผน 

    ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 

    งบประมาณประจำปี 

 กองบริหาร 
การคลัง 

1 ตุลาคม ถึง 
30 กันยายน 

ของทุกปี 

   

10. รายงานผลการใช้จ่าย 

     งบประมาณเสนอต่อ 

     ผู้บริหาร 

 

 

จัดทำรายงานสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณเสนอต่อ
ผู้บริหารสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมทุก
สัปดาห์ 
 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

1 ตุลาคม ถึง 
30 กันยายน 

ของทุกปี 

- รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำสัปดาห์โดย

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย

สัปดาห์ปัจจุบันกับสัปดาห์ที่ผ่าน

มาเพ่ือให้เห็นความเคลื่อนไหว

ของการเบิกจ่ายงบประมาณว่า

แต่ละสัปดาห์มีการเบิกจ่าย การ

ก่อหนี้ผูกพันในแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมใดเพ่ิมขึ้น ใน

รูปแบบตารางและ Infographic  

- กราฟเปรียบเทียบสถิติผลการใช้

จ่ายงบประมาณรายสัปดาห์

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ถึง ปีงบประมาณปัจจุบัน เพ่ือ

วิเคราะห์ความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 

11. บันทึกผลการปฏิบัติงาน/ 

      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

      ในระบบ BB EvMis  

      (รายเดือน) และจัดส่ง 

      รายงานผลการปฏิบัติงาน/ 

      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

       ไปยังสำนักงบประมาณ 

       รายไตรมาส 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดการใช้จ่าย
งบประมาณ/ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (เบิกจ่ายรวม 
PO) สถานะการดำเนินงาน
ของรายการงบลงทุน และ
เหตุผลคำชี้แจง/ปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ภายใน 15 วัน 
นับแต่วัน 

สิ้นไตรมาส 
ในแต่ละ 
ไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ
รายงาน ดังนี้ 
- แบบรายงาน สงป. 301 

- แบบรายงาน สงป.  302,  

- แบบรายงาน สงป. 302/1 (งบ

ลงทุน) 

- แบบรายงาน สงป. 302/2 

- แบบรายงาน สงป. 302/3 

(แสดงสถานะรายการ) 

 คู่มือการ
ปฏิบัติงานการ
บันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผล
การปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
(BB EvMIS) 
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- แบบรายงาน สงป. 301 (แผน

บูรณาการ) 

- แบบรายงาน สงป. 302 (แผน

บูรณาการ) 

- แบบรายงาน สงป. 302/1, 

302/2,302/3 (บูรณาการแสดง

สถานะ) 

ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

12. บันทึกข้อมูลการโอนจัดสรร 

      หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

      งบประมาณ 

บันทึกเหตุผลการโอนจัดสรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ผ่านเว็บไซต์ 
https://bbevacube.bb.go.th 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ภายใน 15 วัน 
นับแต่วัน 

สิ้นไตรมาส 
ในแต่ละ 
ไตรมาส 

- เหตุผลของการโอนงบประมาณ

รายจ่าย จำแนกตามการโอนออก

และรับโอน  

- การบันทึกเหตุผลการโอน

งบประมาณโอนเงินจัดสรร และ

หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

จะต้องสอดคล้องตาม

ความสัมพันธ์ของเหตุผลที่

กำหนด 

 คู่มือการใช้งาน
ระบบบันทึก
เหตุผลการโอน
เงินจัดสรร หรือ
การเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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13. รายงานผลการใช้จ่าย 

     งบกลาง  รายการเงิน 

     สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

     หรือจำเป็น 

จัดทำสรุปการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการ
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ประจำปี พร้อมทั้ง
รายงานปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ภายใน 15 วัน 
นับแต่วัน 

สิ้นไตรมาส 
ในแต่ละ 
ไตรมาส 

 
 

รายละเอียดที่ต้องรายงาน  
1. ชื่อโครงการ/รายการ 

2. วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

3. สถานะโครงการ/รายการ  

- ดำเนินการแล้วเสร็จ  

- อยู่ระหว่างดำเนินการ  

- แจ้งคืนเงินแล้ว (กรณีเหลือ

จ่าย) 

- อยู่ระหว่างแจ้งคืนเงิน  

4. วัตถุประสงค์โครงการ/รายการ 

- เป็นรายจ่ายเพ่ือการป้องกัน

หรือแก้ไขสถานการณ์อันมี

ผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือ

ความมั่นคงของรัฐ 

 ระเบียบว่าด้วย
การบริหาร
งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง
รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น พ.ศ. 
2562 
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

- เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย

เพ่ือเยียวยาหรือบรรเทาความ

เสียหายจากภัยพิบัติ 

- เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวน

ไม่เพียงพอและมีความจำเป็น

เร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ายหรือ

ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

โดยเร็ว 

- เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ แต่มีภารกิจ

เร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ

และต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้

ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

5. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณ 

6. ผลการดำเนินงาน 
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

7. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ

จากการใช้จ่ายงบประมาณ 

8. ปัญหาและอุปสรรค 

9. แนวทางการแก้ไข 

14. สำนักงบประมาณติดตามผล 

      การปฏิบัติงาน และผลการ 

      ใช้จ่ายงบประมาณ  

      รายเดือน/รายไตรมาส 

ติดตามและประเมินผล
ระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณและการติดตาม
และประเมินผลภายหลังจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ 

กอง
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

ภายใน 15 วัน 
นับแต่วัน 

สิ้นไตรมาส 
ในแต่ละ 
ไตรมาส 

  ระบบการติดตาม
และประเมินผล  
ตามหนังสือสำนัก
งบประมาณ ที่  
นร 0729.1/ว6 
ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2562 
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ต้นฉบับ 

 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
 

เก็บไว้อ้างอิง 
 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 

2 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 

2 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 2 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำสัปดาห์ 1 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 

2 ปี 10 ปี ในรูปแบบไฟล์ 

 
9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมของสำนักงาน    
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 

ตารางสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณภาพรวมสะสมของ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ทุกสัปดาห์ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ 
แยกรายหน่วยงาน 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  
แยกรายหน่วยงาน 

ทุกสัปดาห์ 

ผลการใช้จ่ายงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน  
ประจำปีงบประมาณ 

ทุกสัปดาห์ 

ความคืบหน้าการดำเนินการรายจ่ายลงทุน รายงานความคืบหน้าการ
ดำเนินการรายจ่ายลงทุน 

ทุกสัปดาห์ 

ข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ตารางสรุปข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 

ทุกสัปดาห์ 

ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ตารางสรุปผลการใช้จ่ายเงินกัน 
ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 

ทุกเดือน 
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รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามแผนงาน เพ่ือใช้ประกอบ
ในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังสำนัก
งบประมาณ 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
แยกตามแผนงาน 

ทุกเดือน 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ระดับผลผลิต/โครงการ ระดับกิจกรรม 

แบบรายงานตัวชี้วัดการใช้จ่าย
งบประมาณของสำนักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม 

ทุกเดือน 

 
10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล

แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ 

ในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและ

ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

- ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

- ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง

ของงาน 

- การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 

- ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และ

ความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก 

และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

- สามารถนำความรู้ วิทยาการหรือ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำงาน

เพ่ือให้สามารถปรับปรุงวิธีการทำงาน 

ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- การบริหารจัดการข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ วิเคราะห์

แนวโน้มและพยากรณ์สิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

คำนวณ 

- การนำเสนอข้อมูลด้วย

โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น 

Tableau 

- การฝึกสรุปรายงานแบบ 

One page Summary  

- การออกแบบและจัดทำ 

Infographic 
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