
กิจการปลัดบัญชีของ ทบ. 



กจิการปลดับัญชีของไทย 

สมัยสุโขทัย - ระบบพ่อเมือง 
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ – จตุสดมภ์  “คลัง” 
สมัย ร.5 – จัดท า “เอสติเมท ”จัดท าบัญชีปีหน้า 
- 2433  พ.ร.บ. แยกทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   
               ออกจากส่วนของแผ่นดิน 

- 2435  จัดให้มีกรมยกบัตร  รับงานด้านการเงิน 
- 2452  เปลี่ยนชื่อกรมยกบัตรเป็นกรมคลังเงินทหารบก 

- 2453  เปลี่ยนชื่อเป็น กรมปลัดบาญชี กห. 



กิจการปลัดบัญชีของ ทบ. 
2456    -  ประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ 

2476    -  ไทยประสบวิกฤติรวม ทร.เข้าใน กห. 
2471    -  เปลี่ยนชื่อเป็น กรมปลัดบัญชีทหารบก 

28 ธ.ค.2500 - พ.ร.ก. แบ่งส่วนราชการ มี   
               “ส านักงานปลัดบัญชีทหารบก” เกิดขึ้น 
3 ส.ค.2508  -  เปลี่ยนชื่อเป็น 
  “ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก”  

2498    -  จัดตั้ง สน.ปลัดบัญชี ทบ.ไทย           
              ตามแนวความคิดปลัดบัญชี ทบ.สหรัฐ 



การแบ่งส่วนราชการกองทัพบก 

กองทพับก 

ส่วนบัญชาการ ส่วนก าลงัรบ ส่วนสนับสนุนการรบ 

ส่วนส่งก าลงั 
บ ารุง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนการศึกษา ส่วนช่วยการ 
พฒันาประเทศ 



ส่วนบัญชาการ 

สง.ผบช. กรมฝ่ายเสนาธิการ 

กรมฝ่ายกจิการพเิศษ กรมฝ่ายยุทธบริการ 

สลก.ทบ. 

การแบ่งส่วนราชการกองทัพบก 



กรมฝ่ายเสนาธิการ 

กพ.ทบ. ขว.ทบ. ยก.ทบ. 

กบ.ทบ. กร.ทบ. สปช.ทบ. 



  ภารกิจ/การจัด สปช.ทบ. 
    อฉก.หมายเลข 1600 

ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ลับ ที่ 30/52  
ลง 21  เม.ย.  52 



1.วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัการ  
    และด าเนินการ   เกีย่วกบั 
      - งบประมาณ การเงนิ การบัญชี    
      - การควบคุมภายใน     
      - การพฒันาระบบราชการ    
      - การบริหารทรัพยากร     
      - การบริหารงาน   
      - ระบบสารสนเทศ     และ 
      - การส ารวจหน่วยอตัราเฉพาะกจิของ ทบ. 

ภารกจิ 



2.อ านวยการศึกษาวจิัยและพฒันา 
     - สายงานปลดับัญชี     
3. ก ากบัดูแล      
     - กรมการเงินทหารบก        และ 
     - ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก    
        ในการก าหนด  ภารกจิ    การจัด  ระเบียบ 
        และการบริหารงาน            

ปลัดบัญชีทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 



วเิคราะห์ภารกจิแล้วมีหน้าที่ที่ส าคญั 2 ประการ 

            งานดา้นการบริหารงานของกองทพับก  
ใหเ้ป็นระบบเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย  

และวตัถปุระสงคข์องกองทพับก 

            การบริหารทรพัยากรของกองทพับก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงดา้นงบประมาณใหเ้กิด 

ประโยชนส์ูงสุดต่อกองทพับก 

การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารทรัพย์สิน 





 - พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 - งบกลาง 
 

งบประมาณประเทศ 



ที่มาของงบประมาณ ทบ. 

เป็นส่วนหน่ึงของ  กห.  ไดร้บัจาก 

   พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ  าปี 

   พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 

   งบกลาง     

   รบัโอนจากส่วนราชการอ่ืน 



กระบวนการงบประมาณ 

1. ภาคการจดัท างบประมาณ 

2. ภาคการบริหารงบประมาณ 

3. ภาคการตดิตามและประเมินผล 



ภาคการจดัท างบประมาณ 

1. การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์องทพับก 

2. การจดัท ากรอบงบประมาณรายจา่ย    
ลว่งหนา้ระยะปานกลาง 

3. การจดัท าค าของบประมาณ 

4. การจดัสรรงบประมาณ 



ภาคการบริหารงบประมาณ 

1. การจดัท าแผนการปฏิบตังิาน                          

และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

2.    การขอเงินประจ  างวด 

3.    การสัง่จา่ยงบประมาณ 

4.    การควบคมุงบประมาณ 



ภาคการตดิตามและประเมินผล 

1. การตดิตามการด าเนินงาน 

2. การประเมินกระบวนการ
ด าเนินงาน 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 



โครงสรา้งงบประมาณกองทพับก 

รฐับาล 1. ยุทธศาสตร ์

   2. แผนงาน 

   3. ผลผลิต 

   4. กิจกรรม 

ทบ.      5. กลุ่มงบงาน 

   6. งบงาน 

   7. การ 

8. รายการ 



สายการงบประมาณ 

หน่วยงบประมาณ ทบ. 

หน่วยรบัผิดชอบ

งบประมาณ 

หน่วยเจา้ของงบประมาณ 

• หลกั 

• รอง 

• หลกั 

• รอง 



หน่วยที่รบัผิดชอบด าเนินการดา้นงบประมาณ

ในภาพรวมของ ทบ.  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน่วยงบประมาณกองทพับก  

ส านกังานปลดับญัชีกองทพับก (สปช.ทบ.) 



-   จัดท าค าของบประมาณและ MTEF ของกองทพับก 

-   แถลงป้องกนัและช้ีแจงเหตุสมผลค าขอ งป.ของ ทบ. 

-   จัดสรรงบประมาณของกองทพับกตามวงเงนิที่ได้รับ 

-   วเิคราะห์งบประมาณและโครงการของกองทพับก 

-   จัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     
    ของ ทบ. เสนอหน่วยเหนือ 

หน่วยงบประมาณกองทัพบก 



-  ก าหนด เพิม่ ลด หรือเปลีย่นแปลงเงนิประจ างวด   
   รวมทั้งการก ากบัดูแล การก าหนดระยะเวลา   

-  ก าหนดการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่าย 

   งบประมาณ  และการประเมินผลตามแบบและระยะเวลา 

-  ด าเนินการขอท าความตกลงกบั  กค.  สงป. และ สนร. 

หน่วยงบประมาณกองทัพบก 



หน่วยที่ท  าหนา้ที่รบัผิดชอบ จดัท างบประมาณ 

การบรหิารงบประมาณ ตดิตามผลการปฏิบตังิาน 

และผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

หน่วยรบัผิดชอบงบประมาณ 

หน่วยรบัผิดชอบงบประมาณหลกั : กรมฝ่ายเสนาธิการ 

กพ.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ. 



 หน่วยท่ีอยูใ่นสายงานของหน่วยรบัผิดชอบงบประมาณหลกั 

 (กรมฝ่ายยุทธบริการ, กรมฝ่ายกิจการพิเศษ) 

 หน่วยท่ีกองทพับกก าหนดใหมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบงบประมาณ 

รว่มกบั หน่วยรบัผิดชอบงบประมาณหลกั  

 (กองทพัภาค, นสศ., นปอ., ยศ.ทบ.) 

 

หน่วยรบัผิดชอบงบประมาณรอง 



หน่วยเจา้ของงบประมาณหลกั 

หน่วยท่ีไดร้บัการแบ่งมอบงบประมาณโดยตรงจาก

หน่วยรบัผิดชอบงบประมาณ (นขต.ทบ.) 

หน่วยเจา้ของงบประมาณรอง  

หน่วยท่ีไดร้บัการแบ่งจา่ยงบประมาณต่อจากหน่วย

เจา้ของงบประมาณหลกั 

มีหนา้ที่ใชจ้า่ยงบประมาณตามที่ไดร้บัการแบ่งมอบ 

หน่วยเจา้ของงบประมาณ 



 หน่วยที่ท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินต่อส านกัเบิกให้กับหน่วย
เจ้าของงบประมาณ 

 ประสานกับหน่วยเจ้าของงบประมาณ  เพื่อขอทราบ
ยอดเงินเหลือส่งคืน ทบ.และรายงานตามห้วงเวลา  

 (กง.ทบ.) 

 

หน่วยถืองบประมาณ 



หน่วยท าหน้าทีต่รวจสอบการจัดท าและบันทึก

บัญชีคุมงบประมาณของหน่วยถืองบประมาณ 

รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานและ

ข้อเสนอแนะให้ ทบ.ทราบ 

 (สตน.ทบ.) 

 

หน่วยตรวจสอบ 



ภาคการจดัท างบประมาณ 

1. การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์องทพับก 

2. การจดัท ากรอบงบประมาณรายจา่ย    
ลว่งหนา้ระยะปานกลาง 

3. การจดัท าค าของบประมาณ 

4. การจดัสรรงบประมาณ 



การจดัท าค าของบประมาณ 

สิ่งที่ส  าคญั คือ ผบ.หน่วยตอ้งทราบนโยบาย ทบ. 

ตรวจสอบสถานภาพ ปัญหา ความตอ้งการ  

เสนอสิ่งที่เหมาะสม หน่วยมีความพรอ้ม 

ทนัก าหนดระยะเวลา 



การจัดสรรงบประมาณ 
ของ ทบ. 

คณะกรรมการ จสง.ทบ 
ผบ.ทบ. เป็นประธาน 

การพจิารณาจดัสรรงบประมาณให้กบักลุ่มงบงานต่างๆ 
การจัดสรรงบประมาณ 
กลุ่มงบงานต่าง ๆ  

 
คณะอนุกรรมการ  
จสง.ด้านต่าง ๆ 

 

  การจัดสรรงบประมาณ 



 ด้านก าลงัพล   - รอง เสธ.ทบ. (1) 

 ด้านการข่าว    - รอง เสธ.ทบ. (2) 

 ด้านยุทธการ    - รอง เสธ.ทบ. (3) 

 ด้านการส่งก าลงับ ารุง   - รอง เสธ.ทบ. (4) 

 ด้านกจิการพลเรือน   - รอง เสธ.ทบ. (5) 

 ด้านการบริหาร    - ปช.ทบ. 

 ด้านโครงการ    - รอง เสธ.ทบ. (3) 

คณะอนุกรรมการ จสง. 7 ดา้น 



 คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นการก าลงัพล 

 1. กลุ่มงบงานก าลงัพลและก าลงัส ารอง 
 2. กลุ่มงบงานบริการและสวสัดกิาร  
 3. กลุ่มงบงานการศึกษา         
 4. กลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ 



  คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นการข่าว 

  

1. กลุ่มงบงานการข่าว     
2. กลุ่มงบงานความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
3. กลุ่มงบงาน สน.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ 



  คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นยุทธการ 

  

1. กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก  และวจิยั  
2. กลุ่มงบงานถวายความปลอดภยัและ รปภ. 
    บุคคล  



  คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นการสง่ก าลงับ ารุง 

  

   1. กลุ่มงบงานส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์    
   2. กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และ

การที่ดนิ     
   3. กลุ่มงบงานการแพทย์ 



  คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นกิจการพลเรือน 

   1.กลุ่มงบงานกจิการพลเรือน   
   2. กลุ่มงบงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
   3. กลุ่มงบงานการเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 
   4. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 



  คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นการบริหาร 

  

   1. กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย  
   2. กลุ่มงบงานการพฒันาระบบราชการ 



  คณะอนุกรรมการ จสง. ดา้นโครงการ 

  

    1. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์   
    2. กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูก 
        สร้าง  
    3. โครงการพฒันาระบบก าลงัส ารอง 



การเสนอความตอ้งการ 

กลุ่มงบงานดา้นยุทธการ การฝึก และวิจยั 

งบงานการฝึกตามวงรอบประจ  าปี 

  

หน่วยงบประมาณกองทัพบก 

หน่วยเจ้าของงบประมาณหลกั 

หน่วยรับผดิชอบงบประมาณหลกั 

หน่วยรับผดิชอบงบประมาณรอง 

หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง 

ทภ.1 

ยศ.ทบ. 

ยก.ทบ. 

สปช.ทบ. 

กองพล     กองพนั 



การเสนอความตอ้งการ 

กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย 

  

หน่วยงบประมาณกองทัพบก 

หน่วยเจ้าของงบประมาณหลกั 

หน่วยรับผดิชอบงบประมาณหลกั 

หน่วยรับผดิชอบงบประมาณรอง 

หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง 

ทภ.3 

ทภ.3 

สปช.ทบ. 

สปช.ทบ. 

กองพล     กองพนั 



 1. การจัดท านโยบายด้านการงบประมาณ 

 2. การก าหนดเกณฑก์ารจัดสรร   

 3. การจัดท าความต้องการงบประมาณเข้ารับการจัดสรร 

 4. การประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการ จสง.ด้านต่างๆ 

 5. การขออนุมัติผลการจัดสรร 

ขั้นตอนการจดัสรรงบประมาณ 



กรณีที่กองทพับกไดร้บังบประมาณไม่เป็นไป

ตามเกณฑก์ารจดัสรร / ผลการจดัสรร  

หน่วยงบประมาณกองทพับก 

จะขออนุมติัปรบัการจดัสรร 



การด าเนินการเพือ่น างบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 

ไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงค ์ ถูกตอ้งตามระเบยีบ

ขอ้บงัคบั  และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

ปี  เพือ่ใหเ้กิดผลส าเร็จของงาน  ตามเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว ้  

การบริหารงบประมาณ 



หลกัการบริหารงบประมาณ 

 ยึดหลกัการกระจายอ านาจการบริหาร           

จากหน่วยเหนือไปยงัหน่วยรอง  และจาก

ส่วนกลางไปยงัส่วนภูมิภาคใหม้ากที่สุด 



ภาคการบริหารงบประมาณ 

1. การจดัท าแผนการปฏิบตังิาน                          

และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

2.    การขอเงินประจ  างวด 

3.    การสัง่จา่ยงบประมาณ 

4.    การควบคมุงบประมาณ 



การจัดท าแผนการปฏิบติังานและ

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

 ใหห้น่วยเจา้ของงบประมาณจดัท าแผนการปฏิบติังาน 

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ  ส่งตามสายการงบประมาณ 

ถงึหน่วยงบประมาณกองทพับก      เพือ่รวบรวมเสนอต่อ

ส านกังบประมาณใหอ้นุมติัแผนต่างๆ ดงักล่าว  รวมทั้ง  

อนุมติัเงินประจ างวดใหแ้ก่กองทพับก 



สปช.ทบ. 

 หน่วยรับผดิชอบงบประมาณหลกั 

ส านักงบประมาณ 
     ทบ. 500 – 151, 152, 153 

  

อนุมัติ แผนฯ และ 
เงินประจ างวด ให้ ทบ. 

การเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 

หลงัทราบผลการจัดสรร 30 วนั 

หน่วยเจ้าของงบประมาณ 

 หน่วยรับผดิชอบงบประมาณรอง 



การขออนุมตัเิงนิประจ างวด 

 เงินประจ างวด  

   หมายถึง ส่วนหนึ่งของงบประมาณทีแ่บ่งให้จ่าย หรือก่อหนี้
ผูกพนัภายในระยะเวลาหน่ึง  
 แบ่งออกเป็น  2 งวด ๆ ละ 6 เดอืน   

               งวดที่ 1   ต.ค. –  มี.ค. 

               งวดที ่2   เม.ย. – ก.ย. 



1.  ให้ หน่วยเจ้าของงบประมาณ เสนอขอเงนิประจ างวดต่อ         
หน่วยรับผดิชอบงบประมาณรอง ซ่ึงรวบรวมเสนอต่อ 

      หน่วยงบประมาณกองทัพบก ตามแผนการปฏิบัตงิาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

2.  การขอเงนิประจ างวดให้หน่วยปฏิบัติตามแบบ และระยะเวลา         
ทีก่ าหนด 

การขอเงินประจ างวด 



หน่วยรับผดิชอบ 
งบประมาณรอง 

หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง 

หน่วยงบประมาณกองทพับก 
ทบ. 500 - 161 (7 ชุด) 30 วนั ก่อนวนัทีใ่ช้จ่ายงบประมาณ 

สอดคล้องกบัแผนการใช้จ่าย 

การเสนอขออนุมัตเิงนิประจ างวด 

หน่วยรับผดิชอบ 
งบประมาณหลกั 

หน่วยรับผดิชอบ 
งบประมาณรอง 

หน่วยเจ้าของ 
งบประมาณหลกั 

หน่วยเจ้าของ 
งบประมาณหลกั 

การขออนุมัต ิ

การอนุมัต ิ

ส าเนา ส าเนา 



- เพราะเป็นการแสดงว่าหน่วยไม่มีแผนในการปฏิบัตงิาน และ
ไม่เตรียมการล่วงหน้าตามหลกัการบริหารทีด่ ี 
 

หากการนั้นเป็นผลเสียหายต่อหน่วยหรือกองทพับกแล้ว ให้ถือ  

เป็นข้อบกพร่องของผู้บังคบัหน่วย ซ่ึงจะต้องรับผดิชอบใน 

ความเสียหายอนัเกดิจากงบประมาณส่วนที่ต้องเพิม่ 

การของบประมาณเพิม่เติม  



การของบประมาณเพิม่เติม  

 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เตมิในงานใดๆ  
      จะต้องได้รับอนุมัตหิลกัการให้ด าเนินการจาก ผบ.ทบ. ก่อน  

จากน้ันให้หน่วยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ               
ตามสายการงบประมาณ 

 กรณทีีห่น่วยงบประมาณกองทัพบก ไม่มีงบประมาณคงเหลอื
เพยีงพอ  จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิม่เตมิไปยงัหน่วยเหนือต่อไป 



การขออนุมตัหิลกัการ (ใช้งบประมาณเพิม่เติม)  

ผบ.ทบ. 

หน่วยรับผดิชอบ 
งบประมาณหลกั 

หน่วยงบประมาณ 
กองทพับก 

หน่วยเจ้าของ 

หน่วยรับผดิชอบ 
งบประมาณรอง 



การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เตมิไปยงัรัฐบาล 

 

-  ทบ.ไม่สามารถเจียดจ่ายงบประมาณจากท่ีไดรั้บการจดัสรร 
   ในแผนงานประจ าปี 
-  จะตอ้งขอรับการสนบัสนุนไปยงัรัฐบาล  
ตัวอย่าง  งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล 
   ภารกิจถวายอารักขา 
   การรับรองแขกรัฐบาลหรือพระราชอาคนัตุกะ 
   ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได ้
      ฯลฯ 



หน่วยเจ้าของ 

กรม.ฝสธ. 

ผบ.ทบ. 

สปช.ทบ. 

บก.ทท. 

กห. 
ส านักงบประมาณ 

งบเพิม่เติม 



    การอนุมัตใิห้ใช้จ่ายงบประมาณ  เพือ่ด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง หรือเบิกจ่าย ที่ท าให้เกดิผล ผูกพนั

งบประมาณ  ซ่ึงจะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง  

หรือผู้ขอเบิกเงนิ 

 การส่ังจ่ายงบประมาณ 



 1.  อนุมัตหิลกัการ งาน / เงิน 

 2.  แผนจัดหา / อนุมัตซ้ืิอ-จ้าง / การแจ้งผล 

 องคป์ระกอบการส่ังจ่ายงบประมาณ 



 1.  ส่ังจ่ายในงบประมาณตามแผนงานประจ าปี 

  1.1  การอนุมัตเิงนิประจ างวด 

  1.2  ส่ังจ่ายตามผลการด าเนินกรรมวธีิ 

 2.  ส่ังจ่ายงบประมาณเพิม่เตมิระหว่างปี 

  2.1  ส่ังจ่ายตามอนุมัตหิลกัการ 

  2.2  ส่ังจ่ายตามผลการด าเนินกรรมวธีิ 

 การส่ังจ่ายงบประมาณ 



 งานใดที่ได้รับอนุมตัหิลกัความต้องการแผนจัดหา  

 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือส่ังจ่ายงบประมาณในปีน้ันๆ    

 ให้หน่วยทบทวนอกีคร้ัง หากยงัมีความจ าเป็น  

 ให้หน่วยยนืยนัความต้องการต่อไป หรือขอยกเลกิ  

การส่ังจ่ายงบประมาณ 



 
 
เพือ่ให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของ 

กองทพับก ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั

ของทางราชการ และวตัถุประสงค์ ทีว่างไว้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

  การควบคุมงบประมาณ 



 
 

            การใช้จ่ายงบประมาณ หรือก่อหนีผู้กพนั

งบประมาณ ซ่ึงฝ่าฝืน กฎ ข้อบังคบั ระเบียบ 

และค าส่ังต่าง ๆ  ผู้ส่ังให้กระท าต้องรับผดิชอบ 

ในการส่ังการหรือการกระท าน้ัน  เว้นแต่ผู้ทีไ่ด้

ทกัท้วงผู้บังคบับัญชาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  การควบคุมงบประมาณ 



การควบคุมงบประมาณ 

  การโอนเปลีย่นแปลงรายการเงนิ   
  ประจ างวด 
 การรายงานเงนิเหลอืส่งคนื ทบ. 
 

  การลงทะเบียนคุมและการรายงาน 
  สถานภาพงบประมาณ 



ประเภทของการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

   1. การโอนเปลีย่นแปลงข้ามแผนงาน 

   2. การโอนเปลีย่นแปลงภายในแผนงาน 

  3. การโอนข้ามงวดงบประมาณ 

  4. การโอนสับเปลีย่นงบประมาณ 



อ านาจการโอนเปลีย่นแปลงของ ผบ.ทบ. 
สามารถด าเนินการได้ ภายใต้แผนงาน เดยีวกนั  ยกเว้น 
1. โอนออกจาก งบบุคลากร   
2. โอนเป็นงบบุคลากร ท่ีเป็นอตัราตั้งใหม่  
3. โอนหรือเปล่ียนแปลงเป็นการจดัหาครุภณัฑ ์เกินกวา่ 1 ลา้น      

หรือส่ิงก่อสร้าง เกินกวา่  10 ลา้นบาท    
4. โอนเป็นงบก่อหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ 
5. โอนเป็นรายการค่าท่ีดิน  
6. โอนเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
7. โอนเป็นเงินราชการลบั 



 หน่วยงบประมาณ ทบ. 

หน่วยรับผดิชอบงบประมาณรอง 

ทบ. 500 – 162 
 พร้อมเหตุผล 

ก่อน 15 วนั 

  การเสนอขออนุมัตโิอนเงนิประจ างวด 
ไปใช้ในงวดงบประมาณถัดไป   

หน่วยเจ้าของงบประมาณ 



สปช.ทบ. หน่วยรับผดิชอบ งป.รอง 

ทบ. 500 – 013  พร้อมเหตุผล 

  การโอนสับเปลีย่น 

การโอนสับเปลีย่น 

  1. ตอ้งไม่เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
  2. รายงานตามสายการงบประมาณ 

 ห้าม   โอนสบัเปล่ียนขา้มรหสังบประมาณ  
  ปิดการโอน ภายใน 20 ส.ค. 



เงินเหลือส่งคืน ทบ. 

 ส่งคืนทนัทีที่หมดความจ  าเป็น 

 สง่คืนเม่ือส้ินงวด 

 ส่งคืนเม่ือ ทบ.สัง่การ 

** เม่ือหน่วยรายงานสง่คืนงบประมาณแลว้   

    หา้ม หน่วยน างบประมาณดงักลา่วมาใชอี้ก ** 



ค่าใชจ้า่ยคา้งเบิกขา้มปีงบประมาณ 

     เป็นค่าใชจ้า่ยท่ีหน่วยไม่ไดด้  าเนินการเบิกจา่ย

งบประมาณ หรือ ผกูพนังบประมาณใหเ้สร็จส้ิน

ภายในปีงบประมาณซ่ึงจะเป็นภาระของ

งบประมาณในปีตอ่ไป 



ภาคการตดิตามและประเมินผล 

1. การตดิตามการด าเนินงาน 

2. การประเมินกระบวนการด าเนินงาน 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 



ภาคการตดิตามและประเมินผล 

สิ่งที่ส  าคญั คือ ผบ.หน่วย ตอ้งควบคมุการปฏิบตังิานใหบ้รรลผุล

ส าเรจ็ตามตวัช้ีวดัผลการปฏิบตังิาน 

รายงานผลงานตามความเป็นจรงิ   



 1. งบบุคลากร 

 2. งบด าเนินงาน 

 3. งบลงทุน 

 4. งบเงินอุดหนุน 

 5. งบรายจ่ายอ่ืน 

ประเภทงบรายจ่าย 



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบบคุลากร 

 รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ่้าย 

   เพือ่การบริหารงานบุคคลภาครฐั  



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบบคุลากร 

เงินเดือน 

ค่าจา้งประจ า 

ค่าจา้งชัว่คราว              

ค่าตอบแทนพนกังานราชการ    



“ เงินเดือน”  หมายถึง   
• เงนิทีจ่่ายให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภท   
  เป็นรายเดือน   

• เงินที่กระทรวงการคลงัก าหนดให้จ่ายในลกัษณะเงินเดือน     
  และเงินเพิม่อืน่ ๆ ที่จ่ายควบกบัเงินเดือน  

    (ก าหนดไว้ใน  บัญชีถือจ่ายเงินเดือน)  

เงินเดือน 



•  เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงิน พ.ส.ร. 

•  เงินเพิม่ค่าฝ่าอนัตรายเป็นปกติ  

•  เงิน  พ.ข.ต. 

•  เงินสวัสดิการการปฏิบัติงานในพืน้ที่พเิศษ 

•  เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ 

•  เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 

เงินเดือน 



 
 

“ค่าจ้างประจ า”  หมายความว่า     

• เงนิทีจ่่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า 

• เงนิทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดให้จ่ายในลกัษณะ  
   ค่าจ้างประจ า และเงนิเพิม่อืน่ ๆ ทีจ่่ายควบกบั  
   ค่าจ้างประจ า เช่น พ.ส.ร.  เงนิสวสัดกิารพืน้ทีพ่เิศษ 

   เงนิเพิม่การครองชีพช่ัวคราว 

ค่าจ้างประจ า 



 
 “ค่าจ้างช่ัวคราว”  หมายความว่า   

เงนิทีจ่่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราว  

ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิม่อืน่ที่จ่ายควบ 

ค่าจ้างช่ัวคราว 



 
 “ค่าตอบแทนพนักงานราชการ”  หมายความว่า   

     เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานให้แก่

พนักงานราชการ และเงินเพิม่อืน่ที่จ่ายควบ 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบด าเนินงาน 

รายจ่ายที่ก าหนดใหจ่้าย  

เพือ่การบริหารงานประจ า      



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบด าเนินงาน 

 ค่าตอบแทน             

 ค่าใชส้อย                  

 ค่าวสัดุ                       

    ค่าสาธารณูปโภค      



 
 

“ค่าตอบแทน”  หมายถึง   
เงินทีจ่่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ   เช่น    

•  ค่าเช่าบ้าน   

•  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  

•  ค่าเบีย้ประชุม 

•  ค่าฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว  

ค่าตอบแทน 



 
 

•  ค่าตอบแทนการสอบ 
•  ค่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง 

•  ค่ารักษาพยาบาล และเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรส าหรับ    
ข้าราชการทีอ่ยู่ในต่างประเทศ    

•  ค่าตอบแทนพเิศษเต็มขั้น   

•  ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับผู้ปฏิบัตงิานในเขตพืน้ทีพ่เิศษ 

ค่าตอบแทน 



 
 

1.  รายจ่ายที่ได้มาซ่ึงการบริการ  (ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค 
ส่ือสาร และโทรคมนาคม)  ได้แก่  

• ค่าจ้างเหมาบริการ   

• ค่าธรรมเนียม    
• ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)   

• ค่าภาษี ค่าเบีย้ประกนั  
• ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามปกต ิ  

ค่าใช้สอย 



 
 
2. รายจ่ายที่เกีย่วข้องกบัการรับรองและพธีิการ ได้แก่   

ค่าเลีย้งรับรอง  ค่าใช้จ่ายในพธีิศาสนา  

3. รายจ่ายที่เกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ

รายจ่ายอืน่ๆ เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะเดนิทาง  

ค่าของขวญั ค่าใช้จ่ายพยาน ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าใช้สอย 



 
 

 1. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีม่สีภาพใช้แล้วหมดไป  
แปรสภาพ  หรือไม่คงเดมิ   

 2. รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีม่ลีกัษณะคงทนถาวร  
ทีม่รีาคาต่อหน่วย/ชุด ไม่เกนิ 5,000 บาท 

 3. รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคา
ต่อหน่วย/ชุด ไม่เกนิ 20,000 บาท  

  ค่าวสัดุ 



 
 

 4. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง ต่อเตมิ ปรับปรุง ครุภณัฑ์

ที่มีวงเงนิไม่เกนิ 5,000 บาท  ทีด่นิหรือส่ิงก่อสร้างทีม่ีวงเงินไม่เกนิ 

50,000 บาท 

 5. รายจ่ายในการจดัหาส่ิงของเพือ่ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

ทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

          ทั้งนี ้รวมค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกนัภยั  และค่าติดตั้ง 

 ค่าวสัดุ 



 
 

 1.  ค่าไฟฟ้า 
 2.  ค่าน า้ประปา  ค่าน า้บาดาล 
 3.  ค่าโทรศัพท์  ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ 
 4.  ค่าไปรษณย์ี  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัต ิ ค่าเช่าตู้ไปรษณย์ี 
ค่าซ้ือดวงตราไปรษณยีากร ค่าธรรมเนยมโอนเงินในระบบ GFMIS   
 5.  ค่าบริการส่ือสาร และโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้
ระบบอนิเตอร์เน็ต ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทยีม ค่าเคเบิลทีว ี 

ค่าสาธารณูปโภค 



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบลงทนุ 

 รายจ่ายที่ก าหนดใหจ่้ายเพือ่การลงทุน 

  ค่าครุภณัฑ ์                         

  ค่าที่ดิน และสิง่ก่อสรา้ง     



 
 

        1.  รายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของทีม่ลีกัษณะคงทนถาวร  
และมรีาคาหน่วย/ชุด เกนิ  5,000.- บาท รวมถึงรายจ่ายทีต้่อง
ช าระพร้อมกนั  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี ค่าประกนัภัย เป็นต้น 

 2.  รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคา
ต่อหน่วย/ชุด เกนิ 20,000 บาท 

 3. รายจ่ายเพือ่ประกอบ  ดดัแปลง ต่อเตมิ ปรับปรุง 
ครุภณัฑ์ทีม่วีงเงนิ เกนิ 5,000 บาท    

  ค่าครุภณัฑ์ 



 
 

        4.  รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ 

 5.  รายจ่ายเพือ่จ้างทีป่รึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง 
ครุภณัฑ์    

  ค่าครุภณัฑ์ 



 
 

“ค่าทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง”   
 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงทีด่นิ  และหรือส่ิงก่อสร้าง     
รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงตดิอยู่ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง  

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ซ่ึงเกดิขึน้เน่ืองจากการปรับปรุงทีด่นิ 
หรือส่ิงก่อสร้าง  ซ่ึงมใิช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ 

และมวีงเงนิเกนิ 50,000 บาท 

ค่าทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง 



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบเงินอดุหนนุ 

 รายจ่ายทีก่ าหนดใหจ่้ายเป็นค่าบ ารุง 

หรือเพือ่ช่วยเหลือสนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ  

หรือกิจการอนัเป็นสาธารณะประโยชน ์



งบเงินอุดหนุนท่ี ทบ. ไดร้บั 

 การศึกษาดูงานต่างประเทศของ นนร.จปร. 

 เงินอุดหนุน รพ. ของ ทบ. 

 เงินค่าฌาปนกิจ 



งบรายจ่าย 5 งบ 

งบรายจ่ายอ่ืน 

รายจ่ายทีไ่ม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใด 

หรือรายจ่ายทีส่ านกังบประมาณก าหนด 

ใหใ้ชจ่้ายจากงบรายจ่ายนี้   



 
 

  

 1.  เงินราชการลบั 
 2.  เงนิค่าปรับทีจ่่ายคนืให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
     4. รายจ่ายเพือ่ช าระหนีเ้งนิกู้   
     5. ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน เงนิทุนหมุนเวยีน 
 

รายจ่ายอืน่ 



เกณฑก์ารเบิกจา่ยงบประมาณตามระเบียบ 

1. มติ ครม., ระเบียบ กค., กฎกระทรวง

หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดตา่งๆ 

2. อนุมตัิหลกัการ ผบ.ทบ. 

3. มาตรการประหยดังบประมาณ 

   

ให้ยดึถือตามที ่ผบ.ทบ. ส่ังการล่าสุด 



ค าถาม 


