
รหัสงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
   - งบบุคลากร      แหล่งของเงิน 6111110 - 6111150 
   - งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน, ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น, ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจ าต าแหน่ง,  
     เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ฯ)   แหล่งของเงิน 6111210 
   - งบด าเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) แหล่งของเงิน 6111220 

รหัสงบประมาณ  1600757005000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2421 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   - งบบุคลากร     แหล่งของเงิน 6111150 
   - งบด าเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  แหล่งของเงิน 6111220 

รหัสงบประมาณ  1600709004000000 
 รหัสกิจกรรมหลัก  16007XXXXM2416 
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2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 
 

แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
เรือนจ าปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจนไ์ด้รับการควบคุม ดูแล 
 
งบด าเนินงาน 
แหล่งของเงิน  6111210 - 6111240 
รหัสงบประมาณ  1600710002000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2417 
 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
แหล่งของเงิน  6111310 
รหัสงบประมาณ  1600710002110001 – 1600710002120055 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2417 
 
งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง 
แหล่งของเงิน  6111320 
รหัสงบประมาณ  1600710002410001 – 1600710002420002 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2417 
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3. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนงานปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล 
 
งบด าเนินงาน 
แหล่งของเงิน  6111210 - 6111240 
รหัสงบประมาณ  1600758001000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2422 

** ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
แหล่งของเงิน  6111230 
** ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รหัสกิจกรรมหลัก  16007XXXXM2423 
แหล่งของเงิน  6111240 

 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
แหล่งของเงิน  6111310 
รหัสงบประมาณ  1600758001110001 - 1600758001120012 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2422 

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รหัสกิจกรรมหลัก  16007XXXXM2423 

 
งบเงินอุดหนุน 
แหล่งของเงิน  6111410 
- เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ 
  รหัสงบประมาณ  1600758001500001 
  รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2422 
- เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 20 ณ ประเทศไทย  
  รหัสงบประมาณ  1600758001500002 
  รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2422 
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3. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
แผนงานปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย 
 
งบด าเนินงาน  
แหล่งของเงิน  6111210 - 6111230 
รหัสงบประมาณ  1600758003000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2424 
 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
แหล่งของเงิน  6111310 
รหัสงบประมาณ  1600758003110001 – 1600758003120005 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2424 
 
งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง 
แหล่งของเงิน  6111320 
รหัสงบประมาณ  1600758003410001 – 1600758003410012 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2424 
 
งบเงินอุดหนุน 
แหล่งของเงิน  6111410 
- เงินอุดหนุนการกุศล 
  รหัสงบประมาณ  1600758003500003 
- เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ      รหัสกิจกรรมหลัก  16007XXXXM2424 
  รหัสงบประมาณ  1600758003500001 
- เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์  
  รหัสงบประมาณ  1600758003500002 
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4. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
1. โครงการปรับปรุงเรือนจ าเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเฉพาะทาง 
งบด าเนินงาน 
แหล่งของเงิน  6111210 - 6111230 
รหัสงบประมาณ  1600751009000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2419 
 
งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
แหล่งของเงิน  6111310 
รหัสงบประมาณ  1600751009110001 – 1600746009110049 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXM2419 
 
งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง 
แหล่งของเงิน  6111320 
รหัสงบประมาณ  1600751009410001 – 1600746009420002 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXM2419 
 
2.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ าโครงสร้างเบา) 
งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
แหล่งของเงิน  6111310 
รหัสงบประมาณ  1600751012110001 – 1600751012120340 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXM2420 
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5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
1. โครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด และวิวัฒน์พลเมือง
ราชทัณฑ์ 
งบด าเนินงาน 
แหล่งของเงิน  6111210 - 6111230 
รหัสงบประมาณ  1600705008000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2413 
 
2. โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
งบรายจ่ายอ่ืน 
แหล่งของเงิน  6111500 
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
รหัสงบประมาณ  1600705010700001 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2414 
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับกรมสุขภาพจิต 
รหัสงบประมาณ  1600705010700002 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2414 
3. โครงการเรือนจ าปลอดยาเสพติด 
งบด าเนินงาน 
แหล่งของเงิน  6111210 - 6111230 
รหัสงบประมาณ  1600705011000000 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXM2415 
 

6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจ าเพื่อเสริมความม่ันคงในการควบคุม 
แหล่งของเงิน  6111320 
รหัสงบประมาณ  1600739013410001 – 160073903420017 
รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXM2418 
 
 
 


