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บันทึกข้อความ
ส่วนราซการ ..กรงแผนงาน..สว่นแผนงาน.โทร,.๐ ๒๒^..๕๐๖๙.โทรสาร.,..Q.. . f e t e ๔๓ ๖๙๑๗........ ......
ท ี ่ กผง ^ '  I  ร น้ ท ี ่ " ’ บมุภูาพนั 5
เรือง จอเหต้รวจลอบ'ขอ้มลู และยืนยันพวาม'พร้อมคํๆขa งบป'ระมาณรายจ่ายป-ระจำปงีบประมาณ.พ,ส, ๒๕๖๔
เรยีน ผูอ้ำนวยการส'ํ'Vนกั/กอง/กลุม่/ศนูย ์ สำเนาเรยีน อริบด ี รองอธิบดี งน 5 3 5

ตามหนงัสอื ดว่นทีสุด ท่ี กผง ๑๕®๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ กองแผนงานได้ 
แจง้ณียนหนว่ยงานเสนอซอตงงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ และไดม้การประชมุแนวทางการจดํทำ 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม ือ่วัน ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ซึง่ทีป่ระชมุไดม้มีตใิห ้
หนว่ยงานตรวจสอบปรบัปรงุขอ้มลูคำขอตงจตัสง่ใหก้องแผนงาบภายใบวนัที ่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ และ จัดสง่ 
เอกสารประกอบการพจิารณาภายใบวบัท ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพือ่ทีจ่ะรวบรวมจดัสง่ลำของบประมาณพรอ้ม 
เอกสารประกอบการพจิารณาใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามกำหนด บ้ัน

ในก'ารนีก้องแผนงานไดร้วบรวมคำของบประมาณจดัสง่ขอ้มลูใหห้นว่ยงาบทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้ม 
บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgetin§ ตามแนวทางการจดัทำงบประมาณและปฏทินิงบประมาณทีส่ำนกังบประมาณ 
กำหน ดแส้ว เพ ือ่ใหก้ารจดัทำงบประมาณของกรมชลประทานเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ 
กองแผนงานจงขอใหท้า่นพจิารณาตรวจสอบรายการคำซองบประมาณบนเวบ็ไซตก์องแผนงานและประสาน 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดังน้ี

๑. กรอกข ้อม ูลรายการคำของบประมาณ เพ ื่อใช ้ประกอบการพ ิจารณาตามแบบฟอร์มฃอฅ ั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ให้ครบถ้วน

๒. ตรวจสอบยืนยันความพร้อมกๆรคำเนิบงาใบัห้เป็นบัจจุบัน
๓. จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่มเติมให้ฅรบถ้วน อาทิ เช่น ประมาณการ แบบเปรายการ 
๔. ใฃ้ฒบข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาภ')ค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และคณะกรรมการลุ่ม'นา 
โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาบภายในวับจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพับร ๒๕๖๓ ในรูปแบบเอกสาร 

ลงนามกำกบัรับรอง พร้อม Digital File ทาง E m ail: rid_center@ yahoo.com
จังเรียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณา

1:เขน ผจ^วน.., (พ .V\AC| ฑน9-^ ป0.
เน่เol พ่ืจัฟ้ (̂จ่าน่วัก๑ๅ^นทท/เพ l iu

'ก ีi๋ r w r io ;  ก ี;๋^ น น ? พ ฝ 5J  i f ) พ า 5จนรว)J

ฬ/นปน่าท 9๓ njj^AvftJ

เนาร่สิระพล บ้ังสมบุญ)
พ?!.1บอ ๑ ๑  กพ. ๒๕๖๓

(นายวทิยา แกว้ม)ี 
ผอ.ผง.

mailto:rid_center@yahoo.com


ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ
ส่วนรวชการ กอ;3น,ผนงาน ส่วนนผูนุงาน โทร ๐ ๒๒๙® *0๖๙ โทรสาร o  ๒๒๔๓ ๖๔๑๗
ที.่.0M ........9 ท่ี /  ท่ี1 ft  ̂*4............ ร้นที่ V . <r ด ลเาทุม ๒๙๖๒........

เรอง ชอให้จัดส่งคำข«3ตั้«บประมาณรายฐ่ายประจำจงบประมาณ พ,ศ. ๒๙๖๔ และแผนงาน M'TEF ปี พ,ศ.
๒๙๖®-๒๙๖๙  ̂ . . .  <fiw* M.1YI

เรยน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/คูนย์ สำเนาเรยน อรนตี และรองลรนต
ตามที่คณะรัฐมนตริไต้มมติเท ินชอบแนวทางการจดัทำงบประมาณและปฏิท ินงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๙๖๙ เม อ'วันที่ teb ตุลาคม ๒๙๖๒ นูน เพี่อโทิการขับเคลึ๋อนยุทธศาสตร์ขาติและแผนระคับต่างๆ ท่ี 
เกิยวข้องกับกรมฃลประทานเป็นโปอย่างมประสิทรภาพ จังขอไหสำนัก/กอง/กลุ่ม/คูบย์ พิจารณาเลนอคำขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๙๖๓ และจัดส่งข้อมูลปรับปรุงแผนงานปี พ.ศ. ๒๙๖® -  ๒๙๖รท 
MTEF ปี พ.ศ. ๒๙๖๔-๒๙๖๗ และอีก ๒ ปี (๒๙๖๘-๒๙๖๙) พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา 
ตามกรอบแนวทางดังนี้

๑. งบบุคลากร งบพำเบนงาน งบพนอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
- งบประมาณพี่ไต้รับจัคสรรหรองบประมาณที่ใข้จ่ายจร้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๙๖๓ 

พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น ผลประโยขนํพี่คาดว่าจะโต้รับ คัวขี้'รัด และรายละเอียดการคำนวณหริอริรคด 
ไสยละเอียดจำแนกเป็นแต่ละกิจกรรม/รายการ

- งบบุคลากร {กงบ.)
งบตำเบนงาน {ตามความจำเป็นของแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

- งบพนอุดหนุน (สบอ. สบก.)
- งบรายจ่ายอื่น (กสซ. สบอ. สบก. สวพ. สจด. สสธ. ศทส. สรป.๑ สขป.๙ สขป.๑๙)

๒. งบลงทน
๒.® โหัจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๙๖๔ โดยพิจารณา 

รายการพ ี่มฅวามพร ้อมด ้านส ืกพา-สำรวจ-ออกแบบ และไม ่รป ้ญหาด ้านการขอใซ ้พ ี่ต ิน/พ ื้นท ี่ฟ ้า และ 
โหัจัดสำดับความสำคัญในภาพรวมของสำนัก/กอง สำหรับรายการ/งาน/โครงการดังต่อโปนี้

๑) รายการ/งาน/โครงการที่ผูกพัน/ต่อเนองจากงบประมาณจ พ.ศ. ๒๙๖®
๒) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขาติ ๒0 ปี (แผนระดับ ๑)
๓) สอคคล้องแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน แผนแม่บทภายได้ย ุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระคับ ๒)
๔) สอดคล้องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แผนๆ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ แผนปฏิ'บดราชการกรมชลประทาน แผนงานพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด (แผนระดับ ๓)
๙) โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงๆ กรมฯ 
๖) รายการ/งาน/โครงการ ท ี่นำหล ักการทำแผนพ ี่เกษตรเพ ี่อการบริหารจ ัดการ 

เชิงรุก (Agri-Map) มาไข้ประกอบการเตริยมศวามพร้อม (ศก,พา สำรวจ ออกแบบ)
๗) โครงการตามข้อส ังเกต กมธ. /กระค ู้ลาม/ข ้อร ้องเร ิยน /ขอร ับการสน ับศน ุน

(๘) รายการ...



- ๒ -

๘} รายการ/งาบ/โครงการที่อยู่ในคำขอตั้งงบประมาณปี พ,ศ. ๒๙๖๓ และไม่ไส้
รบงบประมาณ

๙) โครงการที่จะเสนอขอใซ้งบเพิ่มเติมปี ๒๙๖๒-■ ๒«๖๓ และไม่ไส้รับงบประนาณ 
mo) ส้องเป็นโครงการที่โมอยู่ในการกิจถ่ายโอนๆ 
๑®) ส้องเป็นรายการที่อยู่ในฐานซ้อมูล MTEF และระบบ C en pro jec t 
Site) วงเงินงบประมาณที่เสนอขอตั้งในแต่ละกิจทรรม/ประเภทงาน (ก่อสร้างแหส่งนํ้า 

แสะระบบส่งนํ้า .บ ่รต. .ก ่อสร้างสสามีส ูบน ํ้าด ้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนา ๆลฯ} ส ้องใม ่เก ินกรอบวงเงิน 
ที่กำหนดตามเอกสารที่แนบ

๑รท)ใหคัวามสำคญักบักระบวนการมสีว่นรว่มซองประซาชน รวมทีง่ภารกจิทีส่อ้ง 
ตาเบนการในพ้ืนท่ี ใหม้กีารกระจายงบประมาณอยา่งเปน็0รรม

๑๙} ใหจ้ำแนกวงเง๊นคำชองบประมาณเปน็ ๙ ส่วน ตังน้ี
(๑) ช่อง "งบประมาณตาม ร่าง พรบ, ปี ๒๙๖๓ (บาท)"

ให้พิจารณากรอกข้อมูลงบประมาณตามร่าง พรบ. ๒๙๖๓ สำหรับรายการเตมิ 
ทีค่ำเนนิการประจำ/ตอ่เนือ่ง/ผกูพนัเตมิ ส่วนรายทารใหม่ให้พิจารณากรอกยอดรวมกรอบงบประมาณโนภาพรวม 
ผลผลศ/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงาบ

(๒) ซ่อง “ซอต้ังงบประมาณปี ๒๙๖๙ ตามกรอบงบประมาณปี ๒๙๖๓ (บาท)' 
ใหห้นว่ยงานพจิารณาคำขอใหเ้ปน็ไปตามกรอบงบประมาณๆ จ ๒๙๖๓ 

ตามขอ้ (๑) โดยกองแผนงานจะบรรจใุนคำขอตัง้งบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ค. ๒๙๖๙ เปน็อนัดบัแรก 
หากกรอบงบประมาณมจีำกดั

(๓) ซ่อง “ขอตั้งงบประมาณปี ๒๙๖๙ เกินจากกรอบงบประมาณปี ๒๙๖๓, (บาท)'’ 
ให ้พ ิจารณ ารายกๆรท ี่ม ีความจำเป ็น  ท ี่ส ้องการเสนอขอรับการสน ับสม ูนงบประมาณเพ ิ่มเต ิมจากข ้อ (๒) 
เที่อกองแผนงานจะใซ้สำหรับพิจารณาเสนอซอสนับสมูนงบประมาณตามความเหมาะสมต่อใป

(๙} ซ่อง “ฃอตั้งงบประมาณปี ๒๙๖๔ ทั้งสิ้น (บาท)" วงเงินรวมตามข้อ (๒) 
และ (๓) ใดยวงเงินช่องนี้จะส้องไม่เกิน “กรอบวงเงินเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 
๒๙๖๙” (เอกสารแนบ ๔)

ท้ั3น.„11ธ.ไห้«.ร3-จฟ.ิ1น.ค.วๆมซํ้ๆ ซอ้นของแผนงๆนท่ีฒนอ การตัง้ขอรายการงานแสตง 
1^^..เ1ย.«.ป110ณง.3น1วม.แ«3ธางทีป่1้หน,ธ....ฅ.่1เปา้หม1ชพวัเวฅัสอ้งลอ!ศสร้งกบัว'ศมูประตงคหํลกัของ
0ป5กอ่^1ง1&1งททร_แ&ะทารพัๆ เมนีงานสามแผนแตล่ะระสน้ ใสแ้ก ่ แผนอทุรพาลสรชาพ.เพ นปฎ3ิป
111ะm fl-U flim m ผนท.ระหรูว.งๆ แผน.ปฏิบตัริาชการกรม และแผน 

บทที!่ก&วซอ้งเปน็สำสญ้ ความมกูสร้ง ครบห้วนขรLงซร้^เธทีก่รอกโนทกุซอ่ง มีความจำเจนและสํๆส้ญ
สร่การพฺจา.รฌารมมูส้้โครงการ/งบประมาณ วงเงนิทีเ่ลนรในแตล่ะกิจกรรม/ประ๓ ทงาน ส้องไม่เก๊นกรอบ 
วง.เงนิทีท่าหนส.หากส้ๆ .ขอ.ตัง้!ทนก!.รบท่ี.ทาหนส.จ?;ส้องทุ.บทวนจัดท*าสำขอต ั้งใหม ่ให 8้ ย ูเ่าใยไน กรอบ
ษทาใฒเ®

๒.๒ พ ัห ้า ...



- ๓ “

๒.๒ จัดฟ้าIอกสารประกอบคำขอตั้ง ประกอบด้วย
๑) ข้อมล ๑  แผ่น ๑  โครงการ (ขอให้แนบมาในเล่มประมาผการด้วย)
๒) รายงานการด้กษาโครงการ
พ) คำเนาประมาณการ แบบรูปพร้อม TOR ทุกรายการ รายการละ ๒ ใเด พร้อม PDF File 
๙) ใบกรผึอยูโนพ ึ้นท ี่ป ่าฯหริออุทยานฯ จะต้องมีหนังส ืออบุญาดเข้าใข ้ท ี่นที่ป ่าช

หรออุทยานฯ ด้วย
๙) คำหรับงานก่อสร้างแหล่งนํ้า‘ชุมขน/ขนบท ต้องมหนังสืออบุญาดให้ใข้ทีด้น หริอ 

ยินยอมจากเจ้าของที่ดิน หริอ หนังสืออบุญาตเข้าไข้พบที่ป่าฯ และในกรณที่ด้นที่มีเอกสารสิทธต้องมีหนังสือ 
อุ-ทศท่ีด้นด้วย

๖) คำหร ับงานจ ัดการด ้านความปลอดภ ัยเข ึ๋อนจะต ้องม ีผลการฟ ้กบทแสะผ ่าน  
การพ ิจารณ าจากส ่วนความปลอดภ ัยเข ีอนหริอฝายจ ัดการความปลอดภ ัยเข ึ๋อนและอาคารชลประทาน  
คำนักงาบชลประทานในพี้นที่

๗) มีการจัดตั้งกลุ่มๆ นละมีหนังสือข้อสกลงในการบริหารจัดการหลังจากโครงการ 
แล้วเสริจ คำหรับงานก่อสร้างแหล่งนี้าชุมชน/ชนบท (ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า และก่อสร้างสถานสูบ 
นํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง'นา (คำไฟฟ้า การบำรุงรักษาเครึ๋องสูบนํ้าและระบบส่ง,นา))

๘) Master Plan และรายงานสถานภาพของโครงการ ที่ม ีลักษณะงานผูกพัน- 
ต่อเนี้อง หริอด์าเอนการมากกว่า ๑  ปี

ในการนี้ขอ'ให้ คำน ัก/กอง/กลุ่ม/ศ ูนย์ ดำเอนการด้งนี้
๑ ) ดาวน ์โหลดแบบฟอร์มขอต ั้งงบประมาณรายจ ่ายประจำป ี พ.ศ. ๒ ๙ ๖ ๙  และ MTEF 

บัจอุบันกองแผนงาบได้นำขึ้นบนเว็บไซด์ (ตามเอกสารแนบ ๑-๘)
๒) งบบุคลากร งบดำเนันงาน งบเงินอุดหบุน และงบรายจ่ายอน พิจารณางบประมาณที่ 

ได้รับจัดสรรหริองบประมาณที่ใข้จ่ายจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๙๖๒ หากมีความจำเป็นต้องของบเที่มเด้ม 
ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยประสานรายละเอียดส่งข้อมูลให้กับกองแผนงาน ส่วนว็เคราะห์งบประมาณ

๓) ขอให้จัดฟ้าข้อมูลเฉพาะในส่วนของงบลงทุนลงใบแบบฟอร์มตามข้อ ๑) โดยข้อมูลต้อง 
สอดคล้องกับข้อมูล MTEF และระบบฐานข้อมูลโครงการ (cenproject)

๙) รายการที่จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนี้งปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 
๑ ,0 0 0  ล้านบาทขึ้นไปให้จัดฟ้าข้อมูลเที่อเสนอคณะรัฐมนตริอบุมีต

๙) ส่งคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒ ๙ ๖๙  พร้อมสรุปรวมแยกผลผลด โครงการ กํจกรรม 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรูปแบบ Excel File จัคล่งให้กรงนผนงานภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๙๖๒ คำหรับ 
งานด้งต่อไปนี้ ขอให้จัดล่งคำขอให้หน่วยงานเจัาภาพประมวลในภาพรวมก่อนจัดส่งให้กองแผนงาน

- โครงการปรับปรุงงานขลประทาน โครงการสนับสบุนการบริหารจัดการนํ้าขลประทาน 
ซ่อมแซมโครงการ งบลงทุนคำก่อสร้างแผนงานพบฐานผลผล้ดการจัดการนํ้าขลประทาน จัดส่งให้ส่วนปรับปรุง 
บำรุงรักษา คำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกว็ทยา

- โครงการอันเนี้องมาจากพระราขดำริ จัดส่งให้กองประสานงานโครงการอันเนี้องมาจาก
พระราชดำริ

๖) จัดฟ้า...


