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สำนักงบประมาณกลาโหม
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กระทรวงกลาโหมกำหนด
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บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงบประมาณกลาโหม
๑. ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกีย่ วกับการงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรและงานในสายงานงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติ
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามนโยบายด้านงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
และปฏิ บั ติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย มีผู้อำนวยการสำนั กงบประมาณกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๒. การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
๓.๑ จัดทำแนวทางเกี่ยวกับการงบประมาณและนโยบายงบประมาณเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และดำเนิ นการเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๒ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และโอนเปลี่ยนแปลง แก้ไข
งบประมาณของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการในสำนั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
๓.๓ ชี้ แจงงบประมาณต่ อรั ฐ สภา คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ พิ จารณางบประมาณรายจ่ ายประจำปี
และประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการงบประมาณและโครงการของกระทรวงกลาโหม
๓.๔ วางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดู แล พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอตั้ง การจัดทำ
การจัดสรร และการบริหารทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และส่ว นราชการในสำนัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม รวมทั้งดำเนิน การเกี่ย วกับ การควบคุม
รายได้และรายจ่ายเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๕ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ป ระสานงาน กำกั บ การ ให้ ข้ อ เสนอแนะ ติ ด ตาม
และประเมิ น ผลการบริ ห ารงบประมาณของส่ ว นราชการในสำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรวบรวมข้อมู ลเพื่อจัดทำรายงานการดำเนินงาน
ของรัฐต่อสาธารณะรายปีของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๖ เสนอแนะ วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อขออนุมัติงาน/โครงการของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
จั ดลำดั บ ความสำคั ญ เร่งด่ ว นของโครงการ ติ ดตาม ประเมิน ผล และจัด ทำข้ อมู ล สถิ ติ รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการและงานที่สำคัญของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
๓.๗ วางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอตั้ง การจัดทำ
การจัดสรร และการบริหารเงินงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ
๓.๘ วางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรั บปรุงแก้ไข
และพัฒ นาคำสั่งและข้อบังคับที่เ กี่ยวกับการงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

-๒๓.๙ จั ดทำแผนโครงการศึ กษา และจั ด การฝึ กอบรม ประชุ ม สั มมนา เพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒ นาความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการงบประมาณและเรื่องอื่น ๆ
๓.๑๐ จัดระบบงาน จัดส่ ว นราชการ สำรวจ วิเคราะห์ปริม าณงานและงบประมาณในการจัดตั้งหรือ
การปรับปรุงแก้ไขการจัดหน่วยของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๑๑ พิจารณา ตรวจสอบ ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัสดุ และค่าใช้จ่ายที่จะต้อง
ขออนุมัติป ลัด กระทรวงกลาโหม หรื อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม หรื อ คณะรัฐ มนตรี
หรือต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังหรือสำนักงบประมาณ
๓.๑๒ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การกำหนดเกณฑ์ ก ารคำนวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต /กิ จ กรรมของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม และเกณฑ์การจัดทำงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๑๓ ตรวจสอบ และกำกับดูแลมูลค่าทรัพย์สินของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๑๔ กำหนดมาตรการประหยั ดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม
และรายงานผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๑๕ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการ รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ระบบราชการให้เป็นไปตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด
๓.๑๖ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เสนอแนะ กำกับดูแล และดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
๓.๑๗ ดำเนินงานอื่น ๆ ตามทีป่ ลัดกระทรวงกลาโหม หรือตามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย

-๓-

๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
สำนักงบประมาณกลาโหม แบ่งส่วนราชการออกเป็น

สำนักงบประมาณกลาโหม

กองนโยบายและ
แผนงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณ
และโครงการ

กองงบประมาณ

กองตรวจสอบ
และประเมินผล

กองการพัสดุ

กองจัดการ

กองกลาง

กองงบประมาณพิเศษ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานการเงิน

สำนักงานงบประมาณ

๕. วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยมีการบริหารองค์กรที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

-๔บทที่ ๒
หน่วยขึ้นตรงสำนักงบประมาณกลาโหม
๑. กองนโยบายและแผนงบประมาณ
๑.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณา
ให้ ข้ อ เสนอแนะ และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การงบประมาณของส่ ว นราชการในกระทรวงกลาโหม
และส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ ของกระทรวงกลาโหม
และสำนักงานปลั ดกระทรวงกลาโหม จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
และประสานกั บ ส่ ว นราชการภายนอกกระทรวงกลาโหมในสายงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งบประมาณของ
กระท รวงกลาโห ม รวมทั้ ง ป ฏิ บั ติ ง าน อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมาย มี ผู้ อ ำน วยการกองนโยบาย
และแผนงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑.๒ การจัดส่วนราชการ

กองนโยบายและแผนงบประมาณ

แผนกนโยบายงบประมาณ

แผนกแผนงาน

แผนกการงบประมาณ

-๕๒. กองจัดทำงบประมาณและโครงการ
๒.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะและดำเนิ น การเกี่ย วกับ การกำหนดเกณฑ์ จัดทำงบประมาณ การเสนอคำขอและการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ข องสำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม ดำเนิ น การด้ า นโครงการที่ เสนอ
ของบประมาณ และโครงการอื่น ๆ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน
โครงการทางทหารให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายทางทหาร เพื่ อเสนอขออนุมัติโครงการเริ่มใหม่
การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และปิดโครงการ การดำเนิ นการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนของส่วนราชการสังกัด
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย มี ผู้ อ ำนวยการกองจั ด ทำ
งบประมาณและโครงการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.๒ การจัดส่วนราชการ

กองจัดทำงบประมาณและโครงการ

แผนกจัดทำงบประมาณ

แผนกโครงการ

แผนกเงินทุนหมุนเวียน

-๖๓. กองงบประมาณ
๓.๑ ภ า ร กิ จ มี ห น้ า ที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณา
ให้ ข้ อ เสนอแนะ แ ล ะด ำเนิน ก ารเกี ่ย ว กับ ก า รจัด ส ร รงบ ป ระม าณ ก ารบ ริห ารงบ ป ระ ม าณ
การขอรั บ การสนับ สนุน งบประมาณเพิ่ มเติม การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ กำหนดมาตรการประหยั ด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิต/กิจกรรม การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตของ
สำนั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส่ว นราชการในสำนัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม การดำเนิน การ
เกี่ย วกับ เงิน ราชการลับ และเงินอุดหนุนการสำรวจปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือของกรมการพลั งงานทหาร
เงินอุดหนุนการสำรวจปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือของกรมการพลังงานทหารเพื่อการสวัสดิการ เงินกองทุน
สวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เงินสถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และงบประมาณในทุ ก แหล่ ง เงิ น ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สวั ส ดิ ก ารของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การรายงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานของส่วนราชการ
ในสำนั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้ อำนวยการกองงบประมาณ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๓.๒ การจัดส่วนราชการ

กองงบประมาณ

แผนกจัดสรรงบประมาณ
และบัญชีบริหาร

แผนกบริหารงบประมาณ

แผนกเงินนอกงบประมาณ

-๗เรื่อง การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป. และจัดทำเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ฯ
ขั้นตอนการดำเนินการ
ลำดับ
๑

การดำเนินการ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ฯ ทุกงบรายจ่าย
รวมทั้งแบบฟอร์ม และปฏิทินห้วงวัน
และเวลาของแต่ละหน่วยในการประชุม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ระยะเวลา
๕ วัน

๒

สำเนาปฏิทิน และหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ฯ
แจ้ง สร. และ นขต.สป.

๑ วัน

๓

จัดทำแบบฟอร์มตามที่ คณะทำงาน ฯ
กำหนดให้ สร.และ นขต.สป.กรอก
ข้อมูล รวมทั้งให้ส่งเล่มรายละเอียด
เสนอของบประมาณ

๒ วัน

รายละเอียดงาน
คณะทำงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ สป. กำหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ฯ.ทุกงบรายจ่าย รวมทั้ง
แบบฟอร์มและปฏิทินห้วงวันและเวลา
ของแต่ละหน่วยทีจ่ ะเข้าประชุม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของ สป. เสนอ ผอ.สงป.กห.
เพื่อขออนุมัติ
กงป.สงป.กห. สำเนาปฏิทิน และ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ฯ แจ้ง สร.และ นขต.สป.

กงป.สงป.กห.จัดทำแบบฟอร์มตามที่
คณะทำงาน ฯ กำหนดให้ สร. และ
นขต.สป. กรอกข้อมูลเสนอขอ
งบประมาณ รวมทั้งข้อมูลงบประมาณปีก่อน
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ฯ
และให้ส่งเล่มรายละเอียดเสนอ
ของบประมาณตามหลักเกณฑ์ ฯ
เป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร

หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร

-๘ลำดับ
๔

การดำเนินการ
จัดการประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ฯ

ระยะเวลา
๑๕ วัน

๕

ส่งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยจัดทำแผนการใช้จ่ายเป็นราย
เดือนและรายไตรมาส

๑๐ วัน

๖

ส่งร่างหนังสือสั่งจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณของ สป.
ให้ นขต.สงป.กห. ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจ แก้ไข หรือ เพิ่มเติม

๑๐ วัน

๗

นำข้อมูล โครงการ/งาน และแผนงาน
ต่าง ๆ นอกเหนือจาก งบประจำ
รวมทั้ง แบบสงป.๓๐๑ /แบบสงป.
๓๐๒ เป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสาร
สั่งจ่ายงบประมาณ ฯ

๑๐ วัน

รายละเอียดงาน
กงป.สงป.กห.จัดการประชุมพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ฯ เป็นรายหน่วย
ตามปฏิทินการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ฯ
กงป.สงป.กห.ส่งผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของคณะทำงาน ฯ ให้หน่วย
ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเป็น
รายเดือนและรายไตรมาส ส่งมายัง
สงป.กห. เพื่อบรรจุในเอกสารสั่งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.
กงป.สงป.กห.ส่งร่างหนังสือสั่งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของ สป. ให้ นขต.สงป.กห. ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตรวจแก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เอกสาร มีความสมบูรณ์ และ
ทันสมัย ยิ่งขึ้น
กงป.สงป.กห.นำข้อมูล โครงการ/งาน
และแผนงานต่าง ๆ นอกเหนือ
จาก งบประจำ ทีไ่ ด้รับอนุมัติแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
จาก ปล.กห. แล้ว รวมทั้ง แบบ
สงป.๓๐๑ /แบบ สงป.๓๐๒ เป็นข้อมูล
ในการจัดทำเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ฯ

ผู้รับผิดชอบ
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร

-๙ลำดับ
๘

การดำเนินการ
นำรหัสงบประมาณใส่ในตาราง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในเอกสาร
สั่งจ่ายงบประมาณ ฯ

๙

จัดทำหนังสือนำเรียน ปล.กห.เพื่อขอ
อนุมัติให้ สร., นขต.สป. และ
หน่วยงานที่ สป.ดำเนินการด้าน
งบประมาณให้ ถือปฏิบัตติ ามเอกสาร
สั่งจ่ายงบประมาณ ฯ
แจกจ่ายเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ฯ
ให้กับ สร., นขต.สป. และหน่วยงาน
ที่ สป.ดำเนินการด้านงบประมาณให้

๑๐

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
๕ วัน
กงป.สงป.กห.นำรหัสงบประมาณจาก
ที่สำนักงบประมาณแจ้งผ่านระบบ
GFMIS ใส่ในตารางแผน การใช้จ่าย
งบประมาณในเอกสารสั่งจ่าย
งบประมาณ ฯ
๕ วัน
กงป.สงป.กห. จัดทำหนังสือ
นำเรียน ปล.กห.เพื่อขออนุมัติให้ สร.,
นขต.สป. และหน่วยงานที่ สป.
ดำเนินการด้านงบประมาณให้ถือปฏิบัติ
ตามเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ฯ
๕ วัน
กงป.สงป.กห.จัดทำเอกสารสั่งจ่าย
งบประมาณ ฯ เป็นรูปเล่ม และ
แจกจ่ายให้กับ สร., นขต.สป. และ
หน่วยงานที่ สป.ดำเนินการด้าน
งบประมาณให้ เมื่อหลังจากที่ ปล.กห.
อนุมัติเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณ ฯ
แล้ว โดยจะถือว่าหน่วยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
เงินจัดสรรตามเอกสารสั่งจ่าย
งบประมาณ ฯ

ผู้รับผิดชอบ
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร
หน.แผนก
จัดสรร
งบประมาณ
และบัญชี
บริหาร

- ๑๐ ๔. กองตรวจสอบและประเมินผล
๔.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ เ สนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัด จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
การติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณ การดำเนินงานตามผลผลิตและกิจกรรมของส่วนราชการ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์
และรายงานข้ อ มู ล สถิ ติ ท างการงบประมาณของส่ ว นราชการในกระทรวงกลาโหม จั ด ทำรายงาน
ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์
ตรวจสอบและกำกั บ ดู แ ลมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม ติ ด ตามและรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการที่สำคัญของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผล
การดำเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละหนั ง สื อ จากส่ ว นราชการภายนอกที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ านการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองตรวจสอบและประเมินผลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔.๒ การจัดส่วนราชการ

กองตรวจสอบและประเมินผล

แผนกตรวจสอบ
และประเมินผล

แผนกติดตามและเร่งรัด

แผนกสถิติ
และวิเคราะห์

- ๑๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานที่ สป. ดำเนินการด้านงบประมาณให้

ลำดับ
การดำเนินการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำแผนการติดตาม
ครั้งที่ ๑ • การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการบริหาร - แผนกตรวจสอบฯ
และประเมินผลการบริหาร
ธ.ค.๖๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ถึง
ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานที่ สป.
งบประมาณ พ.ศ. ....
ก.พ.๖๓ ดำเนินการด้านงบประมาณให้เป็นปฏิทินแผน
ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ
และ การปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครัง้ ดังนี้
และหน่วยงานที่ สป.
ครั้งที่ ๒ • ครั้งที่ ๑ ห้วง ธ.ค. - ก.พ.
ดำเนินการด้านงบประมาณให้ มิ.ย.๖๓ • ครั้งที่ ๒ ห้วง มิ.ย. - ส.ค.
ถึง
• การกำหนดหัวข้อการตรวจ ดังนี้
ส.ค.๖๓
- การจัดสรรงบประมาณ
- การบริหารงบประมาณ
- การติดตาม เร่งรัด และประเมินผล
- การรายงาน
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ....
• องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย
- ผช.ผอ.สงป.กห.
เป็นประธานกรรมการ
- ผอ.กตป.สงป.กห.
เป็นรองประธานกรรมการ
- รอง ผอ.กตป.สงป.กห. เป็นกรรมการ
- ผู้แทน กงป.สงป.กห.
เป็นกรรมการ
- ผู้แทน กจค.สงป.กห.
เป็นกรรมการ
- ผู้แทน กพด.สงป.กห.
เป็นกรรมการ
- หน.ตรวจสอบประเมินผล กตป.สงป.กห.
เป็นกรรมการ และเลขานุการฯ

- ๑๒ ลำดับ

การดำเนินการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
• ทำหนังสือนำเรียน ปล.กห.(ผ่าน ผอ.สงป.กห.)
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยออกคำสั่ง สป.
(เฉพาะ) ที่.../...ลง... เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ....ของหน่วยเจ้าของงบประมาณและ
หน่วยงานที่ สป. ดำเนินการด้านงบประมาณให้ พร้อมแนบ
แผนการติดตามและประเมินผล
• เมื่อ ปล.กห.(ผอ.สงป.กห.รับคำสั่งฯ) ลงนามในคำสั่งฯ
แล้วจัดทำหนังสือประทับตรา แจ้งกำหนดแผนการ
เข้าติดตามและประเมินผลของหน่วยงบประมาณ
และหน่วยที่ สป. ดำเนินการด้านงบประมาณให้
เพื่อเตรียมรับการติดตามและประเมินผลการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒ ครั้ง
ตามห้วง วัน เวลา ที่กำหนด
• กรณีหน่วยงานในภูมิภาค ผู้บังคับบัญชาตกลงใจ
โดยกำหนดสถานที่/วันเวลา จำนวนคณะกรรมการ
เดินทาง ตามแผนที่กำหนด
• ทำหนังสือเสนอ สง.งป.สงป.กห. ขอตรวจสอบ
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• ทำหนังสือนำเรียน ผอ.สงป.กห.ขออนุมัติ
การเดินทางไปราชการของคณะกรรมการเดินทาง
ไปราชการ ตามคำสั่ง สป.(เฉพาะ) ที่ ..... ลง….
**ผนวก ก รายชื่อคณะเดินทางไปราชการ
**ผนวก ข กำหนดการเดินทางไปราชการ
• ทำหนังสือขอยืมเงิน จาก สกง.สงป.กห. เพื่อเป็น
ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ
• กรณีหน่วยงานในส่วนกลาง การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. .... โดย กตป.สงป.กห. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ (งป.๐๖ - ๑)

ผู้รับผิดชอบ

- ๑๓ ลำดับ

การดำเนินการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
โดยหัวข้อการตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณ
๑.๑ เงินประจำงวดที่ได้รบั อนุมัติ
๑.๒ การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
๒. การบริหารงบประมาณ
๒.๑ การจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๒ การผูกพันงบประมาณ
๒.๓ การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย
งบประมาณ
๒.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.๕ การส่งคืนงบประมาณ
๓. การติดตาม เร่งรัด และประเมินผล
๓.๑ การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

๓.๒ การดำเนินงานด้านโครงการ/งาน โดยเปรียบเทียบ
ผลการเบิกจ่ายกับแผนการใช้จา่ ยงบประมาณที่กำหนด
ในแต่ละไตรมาส และเป้าหมายทีภ่ าครัฐกำหนด
๔. การสรุปรายงานผลการตรวจ ดังนี้
๔.๑ สถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ณ ห้วงเวลาที่ได้
ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมผลการวิเคราะห์
๔.๒ ผลการดำเนินงานด้านโครงการ/งาน หรือ
ครุภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี)
๔.๔ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
๕. เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การติดตามและประเมินผลตามระบบติดตาม
และประเมินผลของ สป.
• จัดทำหนังสือนำเรียน ปล.กห. เพื่อทราบ และหรือสั่งการ
• เมือ่ ปล.กห. ลงนามในหนังสือนำเรียนแล้ว สำเนา
แจกจ่าย เสนอหน่วยเจ้าของงบประมาณ และหน่วยที่
สป. ดำเนินการด้านงบประมาณให้ดำเนินการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

- ๑๔ ขั้นตอนการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กห.
ลำดับ
การดำเนินการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
๑. ขั้นการขออนุมัติกำหนด ประมาณ สงป.กห. มีหนังสือนำเรียน รอง ปล.กห.
วันประชุม
ต้นเดือน (สายงานด้านงบประมาณ) ประธาน
ธ.ค., มี.ค., คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
มิ.ย. และ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ก.ย.
ของ กห. เพื่อกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการจัดประชุม และ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
๒. แจ้งกำหนดวัน เวลา
ประมาณ แจ้งให้ บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
สถานที่ในการจัดประชุม ฯ ปลาย
ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ฯ และ
ให้กับ บก.ทท., ทบ.,
สัปดาห์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงและ
ทร. และ ทอ. ทราบ
แรกของ ฝ่ายงบประมาณ ทราบระเบียบวาระ
เดือน ธ.ค., การประชุม และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
มี.ค., มิ.ย. และผู้เข้าร่วมประชุมฯ จัดทำข้อมูล
และ ก.ย. รายละเอียดการดำเนินงานของหน่วย
เพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม
พร้อมทั้งจัดทำเป็น PowerPoint
ประกอบการชี้แจงของหน่วยด้วย
โดยจัดส่งทาง FAX หรือ E-mail
๓. ขั้นตอนการเตรียมการ ประมาณ ประสานการจองห้องประชุม, แจ้งยอด
ประสานงานในด้าน
ต้นสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เลี้ยง
สถานที่ห้องประชุม,
ที่ ๒ ของ อาหารว่าง และเครื่องดื่มรับรองตามวัน
การจัดเลี้ยง อาหารว่าง เดือน ธ.ค., เวลา และสถานที่ รอง ปล.กห. กำหนด
และเครื่องดื่มรับรอง
มี.ค., มิ.ย. ได้แก่ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร สป.
ในการประชุม
และ ก.ย. (ศรีสมาน) หรือห้องยุทธนาธิการ
มีหนังสือถึง สกง.สงป.กห. เพื่อยืมเงิน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
๔. ตรวจสอบงบประมาณ ประมาณ มีหนังสือขอตรวจสอบงบประมาณ ไปยัง
เงินค่าตอบแทนการ
ปลาย
สง.งป.สงป.กห. เพื่อรับรองวงเงิน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
สัปดาห์ที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ราชการในการจัดทำ
๒ ของ
เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เดือน ธ.ค., งบประมาณแล้ว กตป.สงป.กห. มีหนังสือ
ประชุม
มี.ค., มิ.ย. เรียน ผอ.สงป.กห. เพื่อขออนุมัติหลักการ
และ ก.ย. ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดทำ
เอกสารประกอบการประชุมตาม
ห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
- กตป.สงป.กห.

- สป. (กตป.
สงป.กห.)
- บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

- กตป.สงป.กห.
- กลาง สงป.กห.
- ศอพท.

- กตป.สงป.กห.
- สง.งป.สงป.กห.

- ๑๕ ลำดับ
การดำเนินการ
๕. ขั้นตอนการเตรียมการ
รวบรวมข้อมูลก่อน
การประชุม

ระยะเวลา
ประมาณ
ต้นสัปดาห์
ที่ ๔
ของเดือน
ธ.ค., มี.ค.,
มิ.ย. และ
ก.ย.

๖.

ขั้นการเตรียมการ
วันจัดประชุม

ประมาณ
กลาง
สัปดาห์ที่
๔ ของ
เดือน ธ.ค.,
มี.ค., มิ.ย.
และ ก.ย.

๗.

ขั้นตอนหลังการประชุม

ประมาณ
ปลาย
สัปดาห์ที่
๔ ของ
เดือน ธ.ค.,
มี.ค., มิ.ย.
และ ก.ย.

รายละเอียดงาน
รวบรวมรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ข้ อ มู ล ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิน กั น ไว้ เบิ ก
เหลื่อมปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และผลการดำเนินงาน โครงการ / งาน
ต่ าง ๆ ที่ หน่ วยส่ งมาให้ เพื่ อจั ดทำเป็ น
รูปเล่มเอกสารการประชุมแจกผู้เข้าร่วม
ประชุ ม สรุ ปประมวลผล PowerPoint
เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยชี้แจงในวันประชุม
จัดทำคำกล่ าว เปิ ด - ปิ ด การประชุ ม
ของประธานกรรมการจัดทำแผนผังที่
นั่งในการประชุม
ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่
การจัดเอกสาร รายชื่อตามจำนวน
คณะกรรมการ และรายชื่อผู้เข้าร่วม
การประชุม พร้อมแจกเอกสารใน
การประชุมคณะกรรมการเซ็นชื่อในใบ
ขอเบิกค่าตอบแทนแทนการเบิกค่า
เบี้ยประชุม และรับเอกสารการ
ประชุมตรวจสอบความเรียบร้อยของ
เครื่องเสียงอุปกรณ์ อาหารว่าง และ
เครื่องดื่มรับรอง ขอเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมประจำที่นั่งบันทึกเสียง
การประชุม จดบันทึกการประชุม
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อฉาย PowerPoint
และข้อมูลต่าง ๆ ผ่านจอ LCD
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเบิกจ่าย
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรอง และ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของ กห. นำเรียน รมว.กห. กรุณาทราบ
เมื่อ รมว.กห. เห็นชอบแล้ว สป.
(ผอ.สงป.กห.) สำเนาเสนอ
บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วน
ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
- กตป.สงป.กห.

- กตป.สงป.กห.

- กตป.สงป.กห.
- กลาง สงป.กห.
- สกง.สงป.กห.
- ผอ.สงป.กห.
- บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ.

- ๑๖ ๕. กองการพัสดุ
๕.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณา
ให้ขอ้ เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการพัสดุ ด้านค่าใช้จ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่ ง จะต้ อ งขออนุ มั ติ ป ลั ด กระทรวงกลาโหม หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม หรื อ คณะรั ฐ มนตรี
หรือต้องขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลั ง หรือสำนักงบประมาณ สำนัก นายกรัฐ มนตรี ดำเนิ นการ
ตรวจสอบและกำกับดู แลการดำเนินการด้านการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบการบริ หารการเงิน
การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองการพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๕.๒ การจัดส่วนราชการ

กองการพัสดุ

แผนกการพัสดุ

แผนกการจัดหา

แผนกหลักการและระเบียบ

- ๑๗ ๖. กองจัดการ
๖.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระเบียบ คำสั่ง และข้อบั งคับเกี่ยวกับ
การงบประมาณ รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกลาโหม
ดำเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของข้ า ราชการ สำนั ก งบประมาณกลาโหม
แ ล ะเจ้ าห น้ าที่ ท างก ารงบ ป ระ ม าณ ข อ งส่ ว น ราช ก ารใน ส ำนั ก งาน ป ลั ด ก ระ ท รว งก ล าโห ม
ในเรื่ อ งการงบประมาณและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะด้ า นงบประมาณ
ในการจัดการระบบงาน และการจัดส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีผู้อำนวยการกองจัดการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๖.๒ การจัดส่วนราชการ

กองจัดการ

แผนกวิชาการ

แผนกการฝึกและศึกษา

แผนกการจัด

- ๑๘ ๗. กองกลาง
๗.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ เ สนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล พิ จ ารณา
ให้ ข้ อ เสนอแนะและดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสารบรรณ ธุ รการ การกำลั งพล การรั ก ษาความปลอดภั ย
การสวัสดิการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ ของกองใด
โดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๗.๒ การจัดส่วนราชการ

กองกลาง

แผนกสารบรรณ
และธุรการ

แผนกกำลังพล

แผนกบริการ

- ๑๙ ๘. กองงบประมาณพิเศษ
๘.๑ ภารกิจ มีห น้ าที่ พิ จ ารณา เสนอความเห็ น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกั บ ดูแ ล และ
ดำเนิ น การเกี่ย วกับ งานด้านงบประมาณในการสนับ สนุน การปฏิ บัติ ภ ารกิจพิ เศษ ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการ
กองงบประมาณพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๘.๒ การจัดส่วนราชการ

กองงบประมาณพิเศษ

แผนกงบประมาณ ๑

แผนกงบประมาณ ๒

- ๒๐ ๙. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๑ ภารกิ จ มี ห น้ า ที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เสนอแนะ กำกั บ ดู แ ล และดำเนิ น การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๙.๒ การจัดส่วนราชการ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกพัฒนาระบบงาน

แผนกสนับสนุนทางเทคนิค

