แนวทางการบริหารงบประมาณของสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
**********************
1. การจัดแบ่งประเภทงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ตามระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 ได้จําแนก
งบประมาณไว้ 3 ประเภท คือ
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
3. ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
และโครงสร้างแผนงานและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ได้จัดทํา
แผนการจ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี โดยแยกตามยุ ท ธศาสตร์ งาน/กิ จ กรรม/โครงการ โดยแบ่ ง แยก
งบประมาณเป็น 2 งานหลัก คือ งานประจําและงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์
2. กระบวนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
2.1. การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
สํานักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งปฏิทินงบประมาณพร้อมหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทํา
คํา ของบประมาณรายจ่ า ยประจํ าปีก่ อ นล่ ว งหน้ า 1 ปี ประมาณช่ ว งเดื อ น กั น ยายน - ตุล าคม เพื่ อ ให้
หน่วยงานในสังกัดทราบและดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดส่งคําขอ
งบประมาณได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด จึงควรดําเนินการสํารวจความต้องการและจําเป็นก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือ น โดยเฉพาะประเภทค่าใช้จ่ายด้านลงทุน (โครงการด้านก่อสร้าง กิจ กรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมฯ และกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์) หน่วยงานต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบคําของบประมาณ
ไว้ ด้ ว ย อาทิ รู ป แบบรายการประมาณราคา ใบเสนอราคา ทะเบีย นทรัพย์สิ น รูปภาพครุภั ณฑ์ที่ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย เป็นต้น
สํ า หรั บ คํ า ของบประมาณกิ จ กรรมจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจะแจ้ ง ให้
หน่วยงาน ในสังกัดดําเนินการทบทวนคําขอที่หน่วยงานได้จัดทําล่วงหน้าไว้แล้ว 1 ปี พร้อมดําเนินการ
สํารวจและจัดทําแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณนั้นๆ อีกครั้ง ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณภายใต้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
จัดทําคําของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีบ่อยครั้ง จึงควรสํารวจความต้องการให้ครบถ้วนภายในคราว
เดียวกัน
การจัดทําคําของบประมาณงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานวางแผนและจัดให้มี
การประชุมภายในหน่วยงานก่อนล่วงหน้า เพื่อระดมความเห็นในการจัดทําแผนงาน/โครงการ หากเป็น
โครงการที่ต้องใช้งบประมาณ ให้จัดทําคําของบประมาณงานโครงการตามรูปแบบที่สํานักงานศาลยุติธรรม
กําหนดเท่านั้น เพื่อจะได้เสนอคําของบประมาณตามปฏิทินที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
2.2 การวางแผน...

-22.2 การวางแผนและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภายหลังที่ศาลได้รับแจ้งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีจากสํานักงานศาลยุติธรรม
หรื อ สํ า นั ก งานอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค ๙ และทราบวงเงิ น ในแต่ ล ะงาน/กิ จ กรรม / โครงการแล้ ว
ให้ดํ า เนิ น การจั ด ทํา แผนการดํา เนิ น งานและใช้ จ่า ยเงิน งบประมาณ แยกเป็ น รายไตรมาสและประเภท
งบประมาณ (งาน /กิจกรรม/ โครงการ) และต้องเป็นรายการที่ได้กําหนดให้หน่วยงานเบิกจ่ายได้ตาม
ระบบงบประมาณสํ านั กงานศาลยุติ ธ รรมและระเบี ยบที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ คํ านึ งถึ ง ความประหยั ด และ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ แล้วนําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
และเพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณอยู่ ภ ายในกรอบวงเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ จั ด สรร
จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการควบคุมงบประมาณในแต่ละงาน/ /กิจกรรม/โครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารจัดการ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป บางรายการที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมได้กําหนดกรอบวงเงินให้หน่วยงานใช้จ่ายต่อหน่วยงานต่อปีไว้ อาทิ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ กําหนดวงเงินให้ศาลเบิกจ่ายได้ภายในวงเงิน 100,000 บาทต่อปี
(ตามระบบงบประมาณสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554)
- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
5,000 บาท กําหนดวงเงินให้ศาลเบิกจ่ายได้ภายในวงเงิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหนังสือสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 127 (ป) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) กรณีเกิดภัยพิบัติ
น้ําท่วมสํานักงานศาลยุติธรรมอนุมัติขยายวงเงินจาก 100,000 บาท เป็น 250,000 บาท เพื่อจัดหา
วัสดุป้องกันภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะศาลหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติน้ําท่วม (ตามหนังสือสํานักงานศาล
ยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 89 (ป) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม ราชการ กํ า หนดวงเงิ น ให้ สํ า นั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค ๙
เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อปี และศาลชั้นต้นในสังกัดภาค เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 52,000 บาทต่อปี
(ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 106 (ป) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)
- การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ช้อน ส้อม ช้อนกาแฟ จาน ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วยกาแฟ
แก้วน้ํา และกระดาษเช็ดปาก สํานักงานศาลยุติธรรมมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ (สํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค , ศาลจังหวัด ศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัว) อนุมัติจัดซื้อวัสดุดังกล่าวได้ 10,000 บาท
ต่อแห่งต่อปี (ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 117 (ป) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557)
ดังนั้น เพื่อไม่ใ ห้การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท (ตามระบบงบประมาณหน่วยงาน
ไม่สามารถถัวจ่ายงบประมาณจากกิจกรรมหนึ่งไปเบิกจ่ายอีกกิจกรรมหนึ่งได้) จึงต้องมีระบบการควบคุม
และตรวจสอบ...

-3และตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณในแต่ ล ะงาน/กิ จ กรรมให้ อ ยู่ ใ นกรอบวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
โดยจัดทําทะเบียนหรือสมุดคุมงบประมาณ หรืออาจบันทึกข้อมูลผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่จะต้อง
จัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารไว้สําหรับการตรวจสอบข้อมูลรายจ่ายที่เป็นปัจจุบันด้วย
2.3 การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
เมื่อหน่วยงานจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานแล้ว หากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตามแผนการใช้จ่าย (งานประจํา) ไม่เพียงพอสําหรับเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ให้หน่วยงานในเขต
อํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดส่งคําขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปยังสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
(เรียนอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ) ตามแบบฟอร์มคําขอที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดไว้ในแต่ละงาน/
กิจกรรม ภายในระยะเวลาที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดไว้ ดังนี้
- ประเภทค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร งานประจําทุกงาน/กิจกรรม ใช้แบบ ขงป. 1
- ประเภทค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ งานประจํา
* งานพิจารณาพิพากษาคดี กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี
ใช้แบบ ขงป. 2/1
* งานระงับข้อพิพาท กิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ใช้แบบ ขงป. 2/2
* งานช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของคู่ความตามกฎหมาย
ใช้แบบ ขงป. 2/3
* งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ใช้แบบ ขงป. 2/4
และบริหารทั่วไป
* กิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด
ใช้แบบ ขงป. 2/5
- ประเภทค่าใช้จ่ายด้านลงทุน งานประจํา
* กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่และบ้านพัก
ใช้แบบ ขงป. 4
(พร้อมแนบรูปแบบรายการ ประมาณราคา ผังบริเวณและภาพถ่ายพื้นที่ดําเนินงานด้วย และ
กรณีของบประมาณรายการ “งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ” ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานศาล
ยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 333 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557)
* กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้แบบ 02 รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ตามแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ....... (เพิ่มเติมระหว่างปี) หากของบประมาณเพิ่มเติมมากกว่า 1 รายการ
ให้จัดทําแบบสรุปแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ......... (เพิ่มเติมระหว่างปี) ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 และเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่ศาลในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9 จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงแบบคําของบประมาณเพิ่มเติม (งานประจํา) หน่วยงานสามารถดาวโหลดแบบคําขอ
ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙
การกรอกข้อมูล...

-4การกรอกข้อมูลในแบบคําขอ ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลลงในแบบคําขอให้ครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ ระบุเหตุผลความจําเป็นและปัญหาข้อขัดข้องให้ชัดเจน โดยเฉพาะการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีทดแทน ซึ่งจากการตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองคําขอ
งบประมาณของศาลในเขตอํานาจ ที่ผ่านมาพบว่ามีหลายหน่วยงานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกองค์ประกอบ ไม่มีการระบุเหตุผลความจําเป็นแต่ละรายการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หรือระบุ
ไม่ชัดเจน อาทิ จํานวนครุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีในหน่วยงาน ค่าซ่อมสะสม กรณีขอครุภัณฑ์เครื่องเรือน ไม่ระบุ
บ้ า นเลขที่ เลขทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม หรื อ มี บ างหน่ ว ยงานนํ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าจากการรั บ บริ จ าค
ของบประมาณเป็นกรณีทดแทน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือ ว่าหน่วยงานยังไม่เคยได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จากสํานักงานศาลยุติธรรม จึงให้ขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีขอใหม่หรือขอเพิ่มเติม เป็นต้น
ระยะเวลาจัดส่งคําของบประมาณเพิ่มเติม (ทุกงาน/กิจกรรม)
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 5 มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม
หน่วยงานในเขตอํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ต้องจัดส่งคําของบประมาณเพิ่มเติมไปยัง
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ อย่างช้าภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น หากงบประมาณไม่เพียงพอ
สามารถส่งคําของบประมาณไปยังภาคได้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องชะลอไปส่งจนถึงวันที่กําหนด เพื่อสํานักศาล
ยุติธรรมประจําภาค ๙ (ส่วนแผนงานและงบประมาณ) จะได้ดํ าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรอง
ก่อนนําเสนออธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ (กรณีที่กําหนดวงเงินไว้ที่ภาค) หรือส่ง
คําขอไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ (กรณีเป็นกิจรรมที่มิได้มีการกําหนดวงเงิน
ไว้ที่ภาคหรือกรณีวงเงินที่ภาคได้จัดสรรไปหมดแล้ว)
การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมทุกงาน/กิจกรรม/โครงการ ศาลในเขตอํานาจอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค ๙ ต้องจัดส่งคําขอมายังสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ที่ผ่านมามีบางศาลจัดส่งคําขอ
ไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมโดยตรง เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดไว้
สํานักงานศาลยุติธรรมจะไม่พิจารณาอนุมัติงบประมาณแก่ศาล แต่จะมีการประสานงานมายังภาคหรือ
มีหนังสือย้อนกลับมายังภาคให้ดําเนินการวิเคราะห์คําขอของศาลก่อน ทําให้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของศาลล่าช้าออกไป ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นคําขอกรณีเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนศาลต้องส่งคําขอมายังสํานักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรองคําขอก่อนทุกครั้ง
2.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากวงเงินที่ตั้งไว้ที่สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี สํานักงานศาลยุติธรรมได้กําหนดวงเงินไว้
ที่สํานักศาล...

-5ที่สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ โดยมอบอํานาจให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ให้แก่ศาลในเขตอํานาจกรณีงบประมาณที่ศาลได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดวงเงินไว้ที่ภาค กิจรรมต่างๆ ดังนี้
ประเภทงานประจํา
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
- งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
- งานพิจารณาพิพากษาคดี กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี
- งานช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย กิจกรรมช่วยเหลือและ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย
- งานระงับข้อพิพาท กิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
- งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากวงเงินที่กําหนดไว้ที่ภาค ประเภทค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และด้านบริหารจัดการ เมื่อสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้รับคําของบประมาณของศาลในเขตอํานาจแล้ว
ส่วนแผนงานและงบประมาณจะดําเนินการตรวจสอบ – วิเคราะห์คําขอ ว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และการ
ประมาณการค่ าใช่ จ่ ายเป็ นไปตามหลั กการคํ านวณตามแนวทางที่ สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรมกํ าหนดหรื อไม่
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะประสานงานทางโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
แต่หากศาลไม่ดําเนินการแก้ไขคําขอภายใน 3 วันนับจากวันที่แจ้งให้แก้ไข หรือกรณีที่ต้องแก้ไขในสาระสําคัญ
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จะจัดทําหนังสือชี้แจงให้ศาลทราบเป็นกรณีๆ ไป
ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
- งานอํานวยการ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ แยกไว้ 3 กรณี คือ
* ครุภั ณฑ์ปฏิบั ติ งานกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อเร่งด่วน (6 รายการ) ให้ถือปฏิ บัติ ตามหนั งสือ
สํานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 90 (ป) วันที่ 12 ตุลาคม 2560 และกรณีที่ศาลขอรับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะและเก้าอี้ทํางาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
ที่ ศย 309.001 /ว 149 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ด้วย
* ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานกรณีทดแทน (14 รายการ) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานศาล
ยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 89 (ป) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
*ครุภัณฑ์...

-6* ครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
กรณีทดแทน (24 รายการ) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 94 (ป)
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณกิจรรมจัดซื้อครุภัณฑ์จากวงเงินที่ตั้งไว้ที่ภาคอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค ๙ ได้มอบหมายให้คณะทํางานกลั่นกรองด้านนโยบาย แผนงานและงบประมาณของสํานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค ๙ ทําหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นก่อนนําเสนออธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณให้ แ ก่ ศ าล ยกเว้ น ครุ ภั ณ ฑ์ ก รณี เ ร่ ง ด่ ว นหรื อ ฉุ ก เฉิ น ที่ ส่ ว นแผนงานและ
งบประมาณ จะเป็ น หน่ ว ยตรวจสอบกลั่ น กรองแล้ ว นํ า เสนออธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค ๙ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลสามารถดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามความจําเป็นเร่งด่วน
การจัดทําแผนความต้องการครุภัณฑ์กรณีทดแทนทุกรายการ หากอายุการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดไว้ นอกเหนือจากที่หน่วยงานจะต้องจัดส่ง
คําขอและเอกสารประกอบตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดไว้แล้ว คณะทํางานกลั่นกรองฯ ยังมีมติ
เพิ่มเติมให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารหลักฐานยืนยันจากช่างผู้ชํานาญงานหรือผู้ประกอบการรับรองด้วยว่า
ครุภัณฑ์รายการดังกล่า วมีค่าซ่อมต่อหน่วยเกินครึ่งหนึ่งของราคาซื้อใหม่ หรือไม่สามารถซ่อมแซม
ใช้ ง านได้ อี ก หรื อ หากใช้ วิ ธี ซ่ อ มไม่ คุ้ ม ค่ า แก่ ก ารใช้ ง าน สํ า หรั บ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบประมาณจากวงเงินที่ตั้งไว้ที่ภาคด้วย
ประเภทงานโครงการ
การบริหารงบประมาณงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ กรณีที่หน่วยงานได้รับงบประมาณ
จะต้อ งวางแผนและบริห ารงบประมาณให้ อ ยู่ภ ายใต้เ ป้ าหมายและกรอบวงเงิน ที่ได้ รับ อนุ มั ติ (ยกเว้ น
โครงการที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ศาลสามารถขออนุมัติเพิ่มเติมได้เท่านั้น)
2.5 การขอรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานศาลยุติธรรม (เพิ่มเติมระหว่างปี)
การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักงานศาลยุติธรรม กรณีเป็นกิจกรรม/โครงการ
ที่ไม่มีวงเงินที่กําหนดไว้ที่ภาค หรือวงเงินที่กําหนดไว้ที่ภาคจัดสรรให้แก่หน่วยงานในเขตอํานาจครบเต็มวงเงินแล้ว
เมื่อศาลส่งคําขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปยังสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ หากคําของบประมาณ
และเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะมีหนังสือพร้อมทําความเห็นเพิ่มเติมไปยังสํานักงานศาล
ยุติธรรมให้เร่งพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้แก่ศาลต่อไป หากการของบประมาณล่วงเลยไปเป็นระยะ
เวลานานแต่หน่วยงานยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งติดตามผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ กิจกรรรม /งาน /โครงการ ดังกล่าว มายังสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เพื่อจะได้เร่งรัดการ
พิจารณาให้แก่ศาลต่อไป
2.6 การขออนุมัติ...

-72.6 การขออนุมัติยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายการ (ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)
เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการใดแล้ว หากไม่สามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้ตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะที่สํานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างรับรองรูปแบบรายการ
หรือหมดความจําเป็นต้องดําเนินงาน/รายการดังกล่าว หรือลดจํานวนปริมาณงาน /จํานวนหน่วยจัดสรร
หรือจํานวนงบประมาณ หรือชื่อรายการไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงานเร่งดําเนินการแจ้งขออนุมัติยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการอนุมัติมายังสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 โดยเร็ว และไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้
ผูกพัน /หรือสั่งซื้อก่อนได้รับแจ้งอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงาน/รายการดังกล่าวได้ แต่กรณีที่ศาลได้รับการอนุมัติ
งบประมาณครุภัณฑ์พร้อมกันหลายรายการ แต่มีการขออนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพียงรายการใดรายการ
หนึ่ง สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการอื่นๆ ไปก่อนได้ แต่จะต้องให้ระบุเหตุผลที่ต้องชะลอการจัดซื้อ
บางรายการ ไว้ในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อไว้ให้ชัดเจนด้วย
2.7 การแจ้งขอโอนเงิน
การบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน (เงินงบประมาณ) โครงการก่อสร้างบ้านพักและ
อาคารชุดพักอาศัย กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฯ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ สํานักงานศาลยุติธรรม (สํานักการคลัง)
จะโอนเงินงบประมาณมายังหน่วยเบิกจ่าย ก็ต่อเมื่อหน่วยงานดําเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวแล้ว
เมื่อหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันรายการที่รับอนุมัติแล้ว ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน ไปยังสํานัก
ศาลยุติธรรมประจําภาค 9 (เรียน ผู้อํานวยการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9) เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ก่อนแจ้งให้สํานักการคลังตัดโอนเงินแก่ศาล เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป
สํ า หรั บ การบริ ห ารงบประมาณค่ าใช้ จ่ ายด้ า นลงทุ น (เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม
งบประมาณ) โดยหลั กการแล้ ว สํ านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม จะแจ้ ง จั ดสรรงบประมาณตามแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณ พร้อมแจ้งจัดเม็ดเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ครั้งแรกประมาณร้อยละ 70 ของวงเงินตามแผนฯ
แล้วให้ศาลเร่งดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบฯ เมื่อศาลได้ผู้รับจ้างแล้ว หากวงเงินจัดจ้างสูงกว่าเม็ดเงิน
ที่จัดสรรไว้ ให้เร่งดําเนินการแจ้งขอรับจัดสรรเม็ดเงินส่วนที่เหลือเพิ่มเติม (วงเงินที่จะก่อหนี้ผูกพัน – เม็ดเงิน
ที่จัดสรรแล้ว = เม็ดเงินที่ขอเพิ่มเติม) ก่อนที่จะลงนามในสัญญา (หน่วยงานจะลงนามในสัญญาจ้างก่อนที่
สํานักงานศาลยุติธรรมหรือสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ แจ้งการอนุมัติเม็ดเงินเพิ่มเติมไม่ได้) และมีงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมบางรายการที่สํานักงานศาลยุติธรรมได้จัดสรรเม็ดเงินครบร้อยละ 100 ตามแผน หากศาล
จัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวงเงินตามแผน ก็สามารถลงนามในสัญญาและแจ้งสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
ตัดโอนเงินได้

ผังแสดงขั้นตอน...

-8ผังแสดงขั้นตอนการขอโอนเงิน (ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมแจ้ ง แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
เงินงบประมาณ/เงินค่าธรรมเนียมศาลฯ (จัดสรร
ครบตามแผน)
ศาลจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

เงินค่าธรรมเนียมศาลฯ
(จัดสรรเม็ดเงินครั้งแรกประมาณร้อยละ๗๐)
แจ้งขอรับจัดสรรเม็ดเงินค่าธรรมเนียมศาลฯเพิ่มเติม (กรณีวงเงินจ้าง
สูงกว่าเม็ดเงินที่จัดไว้ครั้งแรก /หรือจัดเม็ดเงินไว้ยังไม่ครบตามแผนฯ)

ขออนุมัติงบประมาณ /เงินค่าธรรมเนียมศาลฯ เพิ่มเติม (กรณีจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติแผนฯ)
ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา/บันทึกข้อตกลง เมื่อได้รับอนุมตั ิงบประมาณ/เม็ดเงินครบถ้วนแล้ว)
ศาลแจ้งขอโอนเงินไปยัง สนศ. ประจําภาค 9 (แนบสัญญาจ้าง/ บันทึกข้อตกลง /ใบสั่งซื้อ)
- สนศ. ประจําภาค 9 ตรวจสอบหลักฐานก่อหนี้ผูกพัน
- แจ้งสํานักการคลังตัดโอนเงินให้ศาลเบิกจ่ายตามระเบียบระเบียบ

เนื่องจากการขอโอนเงินมีหลายขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
รับทราบก่อนล่วงหน้าถึงระยะเวลาที่ศาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้
2.8 การรายงานผลการการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
การรายงานผลการการดําเนินงาน (งานประจํา) ให้หน่วยงานจัดทํารายงานผลตามรูปแบบ
ที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และจะต้องส่งรายงานผลไปยังสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ (เรียน ผู้อํานวยการ
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙) ตามระยะเวลาที่กําหนด คือ ภายในวันที่ 7 เดือนแรกของไตรมาสถัดไป
เนื่องจากสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9 (ส่วนแผนงานและงบประมาณ) ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
ตรวจสอบ รวบรวมและสรุปรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในเขตอํานาจทั้ง 18 หน่วย เพื่อส่งสํานักงาน
ศาลยุติธรรมได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ ภายในวันที่ 15 เดือนแรกของไตรมาสถัดไป หากศาลส่ง
รายงานผลล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของภาคด้วย สําหรับแนวทาง
การรายงานผลให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 87 (ป) ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2559 และ ที่ ศย 015/ว 115 (ป) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
วงเงินที่กําหนดไว้ที่ภาค ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานแยกคนละฉบับกับรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุมัติจากสํานักงานศาลยุติธรรม โดยให้รายงานตามรูปแบบที่กําหนด ดังนี้
- ครุภัณฑ์...

-9- ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน (6 รายการ)
ใช้แบบ รงค.1 (ฉ)
- ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานกรณีทดแทน (14 รายการ)
ใช้แบบ รงค.1 (ท)
- ครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ กรณีทดแทน (24 รายการ)
ใช้แบบ รงค. (คร)
นอกจากการรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางของสํานักแผนงานและงบประมาณแล้ว
ยังมีบางกิจกรรม/โครงการ /ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดให้ศาลต้องจัดส่งรายงาน
ผลมายังสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ภายในวันที่ 5 เดือนแรกของไตรมาสถัดไป ได้แก่
 รายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม
ใช้แบบ ปชส. 1
(ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 8 (ป) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559)
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม
(ตามหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 014/ว 237 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556)
 รายงานผลรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (วัสดุคงทนถาวร)
 รายงานผลโครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดน
ภาคใต้ (เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการดังกล่าว)
สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานประเภทงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ศาลได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ให้ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและจัดส่งรายงานผลโครงการตามหลักเกณฑ์
ของโครงการนั้นๆ
ทั้งนี้ หากบุคลากรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ หรือตามระบบงบประมาณ
ไม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารตามแผนงาน / กิ จ กรรม /โครงการต่ า งๆ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
สามารถปรึกษาหารือถึงแนวทางปฏิบัติมายังส่วนแผนงานและงบประมาณ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๙
หรือหากต้องการความชัดเจนและมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้จัดทําหนังสือหารือในเรื่องดังกล่าว
ไปยั งสํานักงานอธิ บดีผู้พิพากษาภาค 9 เพื่ อ จะได้ศึกษาค้น คว้ าหรือ ปรึ กษาหารือไปยังสํ านักงานศาล
ยุติธรรมตามกรณี แล้วตอบข้อหารือให้ศาลในเขตอํานาจทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 9
กุมภาพันธ์ 2561

