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ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในกระบวนการงบประมาณของกองทัพบก ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.
พ ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบกว่
บก าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาข้อความในระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงของกองทัพบก อื่นใดที่ใช้อยู่ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ยุยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม”
ประเทศกระทรวงกลาโหม หมายถึง แผนซึ่งกระทรวงกลาโหม
จั ดทํ าขึ้ นเพื่ อกํ าหนดบทบาทและภารกิ จของกระทรวง โดยให้ ส่ วนราชการใช้ เป็ นกรอบหรื อแนวทางในการ
ดําเนิ นการต่ าง ๆ ให้ สอดคล้ องกั บสภาวะแวดล้ อม สถานการณ์ รวมถึ งนโยบายต่ าง ๆ ที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการจั
ง ดหน่วย กําลังพลและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกั
าะสมกับสถานการณ์และภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีการวางแผนในการเตรียมกําลังและการใช้กําลังกองทัพได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณและข้อจํากั ดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้เพื่อให้กระทรวงกลาโหมสามารถปฏิบั ติ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างเต็มความสามารถ
๔.๒ “เป้
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม”
ารของกระทรวงกลาโหม หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงกลาโหม
ต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง อันเกิดจากผลสัมฤทธิ์ของผลผลิตของส่วนราชการอย่าง
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ตามที่กําหนดไว้ตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งเป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
/๔.๓ “ยุทธศาสตร์ ...

๒
๔.๓ “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาล” หมายถึง การกําหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการดําเนินการในเรื่องสําคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
๔.๔ “เป้าหมายการให้บริการของกองทัพบก” หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
หรือเพื่อดําเนินการจัดทําผลผลิตของกองทัพบก ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงกลาโหม
๔.๕ “แผนปฏิบัติราชการของกองทัพบก” ได้แก่
๔.๕.๑ “แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกองทัพบก” หมายถึง แผนซึ่งกองทัพบกจัดทําขึ้น
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกองทัพบก
๔.๕.๒ “แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าปี ของกองทั พบก” หมายถึ ง แผนประจํ า ปี
ซึ่งกองทัพบกจัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายการให้ บริ การที่ กองทั พบกกํ าหนด โดยการใช้ ทรั พยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณของกองทัพบก
๔.๖ “กลยุทธ์กองทั พบก” หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนิ นงานสํ าคัญ ๆ
อันถือเป็นกุญแจสําคัญต่อการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของกองทัพบก รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการ
มอบหมายงานให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกไปดําเนินการต่อ
๔.๗ “แผนงาน” หมายถึง แผนหลักของหน่วยที่มีจุดมุ่งหมายอย่างกว้าง ๆ ที่จะดําเนินงาน
ให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย อันประกอบด้วยงานซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้
๔.๘ “ผลผลิต” หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต หรือ
การให้บริการที่ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของ
และหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนําไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในเชิ งปริ มาณ คุ ณภาพ เวลา รวมทั้ งค่ าใช้ จ่ าย ทั้ งนี้ ตามที่ ได้ กําหนดไว้ ในเอกสารประกอบพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ
๔.๙ “กิ จ กรรม” หมายถึ ง กระบวนการ หรื อการกระทํ า ที่ จํ า เป็ น ในการเปลี่ ย นสภาพ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให้เกิดผล
๔.๑๐ “กลุ่มงบงาน” หมายถึง กลุ่มของกิจเฉพาะที่รวมกันเป็นกิจกรรมหลักซึ่งจะต้องปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลายเป็นผลผลิตโดยส่วนรวมของหน่วยในกองทัพบก
/๔.๑๑ “ตัวชี้วัด”...

๓
๔.๑๑ “ตั วชี้ วั ด” หมายถึ ง การกํ าหนดการตรวจวั ดความสํ าเร็ จของผลผลิ ต มี เกณฑ์ วั ด
และหน่ วยวั ดชั ดเจนที่ ใช้ ได้ ในเวลาที่ เหมาะสม สามารถวั ดปริ มาณ คุ ณภาพ เวลา และค่ าใช้ จ่ าย เพื่ อการ
ประเมินผลได้
๔.๑๒ “ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง” หมายถึง ประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้ าซึ่งได้จากการคาดการณ์รายจ่ ายของกองทัพบกในห้วงระยะเวลาสามปี ถัดจากปีที่จั ดทํ างบประมาณ
ภายใต้ การดํ าเนิ นงานตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ปั จจุ บั น เพื่ อให้ การจั ดทํ างบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
ของกองทัพบก สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประมาณการรายจ่ายในอนาคต
๔.๑๓ “แผนการปฏิบัติงาน” หมายถึง แผนการดําเนินงานของหน่วยเจ้าของงบประมาณ
ในรอบปีงบประมาณ ที่แสดงรายละเอียดผลผลิตและหรือกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
ของกองทัพบก
๔.๑๔ “แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ” หมายถึ ง แผนแสดงรายละเอี ย ดการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยเจ้าของงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
๔.๑๕ “งบรายจ่าย” หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
๔.๑๕.๑ “งบบุ คลากร” หมายถึ ง ประเภทงบรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ ายเพื่อการ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ ประเภทรายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
๔.๑๕.๒ “งบดําเนินงาน” หมายถึง ประเภทงบรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานประจํา ได้แก่ ประเภทรายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคและให้
หมายรวมถึง รายจ่ายที่กําหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจํา ซึ่งมิใช่รายจ่ายใน
งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่น
๔.๑๕.๓ “งบลงทุน” หมายถึง ประเภทงบรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน
ได้แก่ ประเภทรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ ค่าครุภัณฑ์
หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔.๑๕.๔ “งบเงินอุดหนุน” หมายถึง หมายถึง ประเภทงบรายจ่ายที่กําหนดให้จ่าย
เพื่ อช่ วยเหลื อสนั บสนุ นการดํ าเนิ นงาน หรื อจ่ ายเป็ นค่ าบํ ารุ งแก่ หน่ วยงานของรั ฐ และหน่ วยงานอิ สระตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ระหว่ า งประเทศ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สภาตํ า บล นิ ติ บุ คคล เอกชน หรื อกิ จ การปรั บปรุ งอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ งบเงินอุดหนุนทั่วไป กับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

/ ๔.๑๕.๕ “งบรายจ่ายอื่น” ...

๔
๔.๑๕.๕ “งบรายจ่ายอื่น” หมายถึง ประเภทงบรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายในขอบเขต
ที่ไม่เข้ าลักษณะประเภทงบรายจ่าย ข้อ ๔.๑๕.๑ ถึง ๔.๑๕.๔ หรือสํ านักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ ายจาก
งบรายจ่ายนี้ ได้แก่ เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมในการ
ออกของ ค่าจ้างที่ปรึกษา รายจ่ายที่จ่ายให้แก่กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายพัฒนากองทัพ ฯลฯ
๔.๑๖ “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ” หมายถึง ระบบจัดทําและรับส่ งข้อมูล การจัดการ
งบประมาณตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal
Management System ) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื่นใด ตามที่รัฐบาลกําหนดด้วย
๔.๑๗ “ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพบก” หมายถึง ระบบการจัดทํา การบริหาร
การควบคุม การติดตามและประเมินผล และรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กองทัพบกกําหนด
๔.๑๘ “การจั ดสรร” หมายถึ ง การที่ หน่ วยเหนื อมอบงบประมาณให้ กองทั พบก หรื อ
กองทัพบกโดยคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบกมอบงบประมาณ
ให้หน่วยในกองทัพบก
๔.๑๙ “การแบ่งสรร” หมายถึง การที่หน่วยงบประมาณกองทัพบกแจ้งยอดงบประมาณ
ให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักและหน่วยรับผิดชอบโครงการหลัก หรือหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
แจ้ งยอดงบประมาณให้ ห น่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบงบประมาณรอง หรื อหน่ วยรั บ ผิ ด ชอบโครงการหลั กแจ้ งยอด
งบประมาณให้หน่วยเจ้าของโครงการ เพื่อนําไปจัดเตรียมรายละเอียดและข้อมูลก่อนการจัดสรรงบประมาณ
๔.๒๐ “การแบ่งมอบ” หมายถึง การที่หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักมอบงบประมาณ
ให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรองและหน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก หรือการที่หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
มอบงบประมาณให้หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก หรือการที่หน่วยรับผิดชอบโครงการหลักมอบงบประมาณ
ให้หน่วยเจ้าของโครงการ
๔.๒๑ “การแบ่งจ่าย” หมายถึง การที่หน่วยเจ้าของงบประมาณหลักมอบงบประมาณ
ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง
๔.๒๒ “การสั่งจ่าย” หมายถึง การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดําเนินการซื้อหรือจ้าง
หรือเบิกจ่ายที่ทําให้เกิดผลผูกพันงบประมาณ ซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้ขอเบิกเงิน
๔.๒๓ “เงินประจํางวด” หมายถึง ส่วนหนึ่งของงบประมาณที่แบ่งให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ภายในระยะเวลาหนึ่ง
๔.๒๔ “สํานักเบิก” หมายถึง กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคลังจังหวัด
๔.๒๕ “สายการงบประมาณ” หมายถึง การดําเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบกตาม
ลักษณะความรับผิดชอบด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือแบ่งสรรหรือแบ่งมอบหรือแบ่งจ่ายจากกองทัพบก
หน่วยงบประมาณกองทัพบก หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ และหน่วยเจ้าของงบประมาณตามลําดับ
/ ๔.๒๖ “หน่วยใน ...

๕
๔.๒๖ “หน่วยในสายการงบประมาณ” ประกอบด้วย
๔.๒๖.๑ “หน่วยงบประมาณกองทัพบก” หมายถึง สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
๔.๒๖.๒ “หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ” หมายถึง หน่วยในกองทัพบกซึ่งทําหน้าที่
รับผิดชอบ การจัดทํางบประมาณ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในงาน
ที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักและหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
๔.๒๖.๒.๑ “หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก” หมายถึง กรมฝ่ายเสนาธิการ
ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่องบประมาณตามที่กองทัพบกมอบหมาย
๔.๒๖.๒.๒ “หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง” หมายถึง หน่วยที่อยู่ใน
สายงานของหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก หรือหน่วยที่กองทัพบกกําหนดหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณ
ร่วมกับหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
๔.๒๗ “หน่วยเจ้าของงบประมาณ” หมายถึง หน่วยที่ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการแบ่ง
มอบหรือแบ่งจ่าย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือหน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก และหน่วยเจ้าของงบประมาณรอง
๔.๒๗.๑ “หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก” หมายถึง หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ได้รับ
การแบ่งมอบงบประมาณโดยตรงจากหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักหรือหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
๔.๒๗.๒ “หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง” หมายถึง หน่วยที่ได้รับการแบ่งจ่าย
งบประมาณต่อจากหน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก
๔.๒๘ “หน่วยถืองบประมาณ” หมายถึง หน่วยที่ทําหน้าที่เบิกจ่ายเงินต่อสํานักเบิกหรือ
หน่วยการเงินกองทัพบก ให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณ และติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของ
งบประมาณ
๔.๒๙ “หน่วยการเงินกองทัพบก” หมายถึง กรมการเงินทหารบก
๔.๓๐ “หน่วยตรวจสอบภายในกองทัพบก” หมายถึง สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
๔.๓๑ “เจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ” ประกอบด้วย
๔.๓๑.๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่กองทัพบกแต่งตั้งหรือมอบหน้าที่ในการ
วางแผน อํานวยการ กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีชื่อตําแหน่งตามโครงสร้างการจัดและอัตราตามที่กองทัพบกกําหนด
๔.๓๑.๒ ข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามคําสั่งของ
เจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีชื่อตําแหน่งตามโครงสร้างการ
จัดและอัตราตามที่กองทัพบกกําหนด
๔.๓๑.๓ กรณีที่หน่วยไม่มีอัตราเจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณตามโครงสร้างการจัด
และอัตรา ให้หน่วยแต่งตั้งข้าราชการที่เห็นว่าเหมาะสม ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณได้ตามความ
จําเป็นและให้ใช้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณ
/ ๔.๓๒ “เจ้าหน้าที่ ...

๖
๔.๓๒ “เจ้าหน้าที่ทางการเงิน” ประกอบด้วย
๔.๓๒.๑ “หัวหน้านายทหารการเงิน” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิน
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานการเงิน
๔.๓๒.๒ “เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรหรือผู้ที่กองทัพบกสั่งให้
ทําหน้าที่ในตําแหน่งชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับนายทหารการเงิน
๔.๓๓ “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๕ ให้ ป ลั ด บั ญ ชี ท หารบก เป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อํ า นาจในการกํ า หนด
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
หมวด ๑
นโยบายและหลักการทั่วไป
ข้อ ๖ การจัดทํางบประมาณของกองทัพบก ให้ยึดถือยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
แผนปฏิบัติราชการของกองทัพบก แผนพัฒนากองทัพบก และนโยบายของกองทัพบก เป็นกรอบแนวทางใน
การเสนอขอตั้งงบประมาณ โดยให้กําหนดเป้าหมายการให้บริการของกองทัพบก กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชี้วัด ซึ่งดําเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาล
ข้อ ๗ การบริ ห ารงบประมาณของกองทั พ บก ยึ ด ถื อ หลั ก การกระจายอํ า นาจการบริ ห าร
งบประมาณจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรอง
ข้อ ๘ การติดตามและประเมินผลของกองทัพบก มุ่งเน้นเพื่อให้มีข้อมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกองทัพบก และให้ทราบว่าผลการดําเนินงานได้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และโปร่งใส
ตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
ข้อ ๙ การกําหนดระเบียบและหลักการใดที่มีผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงบประมาณกองทัพบกก่อน
ข้อ ๑๐ กระบวนการจั ด ทํ า การบริ ห าร ควบคุ ม การติ ด ตามและประเมิ น ผลงบประมาณของ
กองทั พบก ให้ มี การเสนอความเห็ นชอบ อนุ มั ติ อนุ ญาต หรื อการรายงาน หรื อกิ จการอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กระบวนการงบประมาณ ให้จัดทําและรับส่งข้อมูลด้วยระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพบก

/ การจัดทํา ...

๗
การจัดทําและรับส่งข้อมูลวรรคหนึ่งให้ถือ ณ วันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพบก อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นวันที่ที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ
ได้รับอนุญาต ได้รายงาน หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เว้นแต่หน่วยที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส์ ให้ใช้สํา เนาเอกสารกระดาษที่ได้จัด พิมพ์ให้เ ป็น หลักฐาน หรือด้ว ยวิธีอื่น ใด ตามที่ห น่ว ย
งบประมาณกองทัพบกกําหนด
ให้ห น่ว ยที่เ กี่ย วข้องตามสายงานการงบประมาณ จัด พิมพ์ข้อมูล เอกสารอิเ ล็กทรอนิกส์
กองทัพบกที่ได้จัดทํา และรับส่งข้อมูลโดยถูกต้องแล้ว เป็นสําเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๒
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้ มี ค ณะกรรมการกํ า หนดและจั ด สรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทั พ บก
ประกอบด้วย
๑๑.๑ ผู้บัญชาการทหารบก
เป็น ประธานกรรมการ
๑๑.๒ รองผู้บัญชาการทหารบก
เป็น รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
เป็น รองประธานกรรมการ
๑๑.๔ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑)
เป็น กรรมการ
๑๑.๕ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒)
เป็น กรรมการ
๑๑.๖ เสนาธิการทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๗ รองเสนาธิการทหารบก (๑)
เป็น กรรมการ
๑๑.๘ รองเสนาธิการทหารบก (๒)
เป็น กรรมการ
๑๑.๙ รองเสนาธิการทหารบก (๓)
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๐ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกําลังพล
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๒ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๓ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกําลังบํารุง
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๔ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น กรรมการ
๑๑.๑๕ แม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๖ แม่ทัพภาคที่ ๒
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๗ แม่ทัพภาคที่ ๓
เป็น กรรมการ
/ ๑๑.๑๘ แม่ทัพ ...

๘
๑๑.๑๘ แม่ทัพภาคที่ ๔
เป็น กรรมการ
๑๑.๑๙ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๑ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๒ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๓ เจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๔ เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๕ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๖ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๗ เจ้ากรมจเรทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๘ เจ้ากรมการเงินทหารบก
เป็น กรรมการ
๑๑.๒๙ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก เป็น กรรมการ
๑๑.๓๐ ปลัดบัญชีทหารบก
เป็น กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๓๑ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๒ อํ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการกํ าหนดและจั ดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
กองทัพบก
๑๒.๑ รับทราบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของกองทัพบก
๑๒.๒ อนุมัติเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของกองทัพบก
๑๒.๓ อนุมัติขอบเขตความรับผิดชอบและเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละกลุ่มงบงาน
ให้คณะอนุกรรมการกํ าหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบกด้ านต่า ง ๆ นํ าไป
พิจารณาความต้องการงบประมาณในรายละเอียด
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านต่าง ๆ จํานวน ๗ คณะ ได้แก่
๑๓.๑ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านการกําลังพล ประกอบด้วย
๑๓.๑.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกําลังพล เป็น ประธานอนุกรรมการ
๑๓.๑.๒ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ

/๑๓.๑.๓ ผู้ช่วย …

๙
๑๓.๑.๓ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๔ เจ้ากรมการเงินทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๕ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๖ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๗ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๘ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๙ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๑๐ รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๑๑ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๑๒ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๑.๑๓ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๒ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านการข่าว ประกอบด้วย
๑๓.๒.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
เป็น ประธานอนุกรรมการ
๑๓.๒.๒ เจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๒.๓ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๒.๔ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๒.๕ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๒.๖ รองเจ้ากรมกรมยุทธการทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๒.๗ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๒.๘ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๒.๙ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๓ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านยุทธการ ประกอบด้วย
๑๓.๓.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น ประธานอนุกรรมการ
๑๓.๓.๒ เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๓.๓ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๓.๔ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
/ ๑๓.๓.๕ ผู้อํานวยการ ...

๑๐
๑๓.๓.๕ ผู้อํานวยการสํานักงานสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๓.๖ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๓.๗ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๓.๘ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๓.๙ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๓.๑๐ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๔ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านส่งกําลังบํารุง ประกอบด้วย
๑๓.๔.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกําลังบํารุงเป็นประธานอนุกรรมการ
๑๓.๔.๒ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๔.๓ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๔ เจ้ากรมจเรทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๕ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๖ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๗ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๘ รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๙ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๑๐ รองเจ้ากรมการเงินทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๔.๑๑ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๕ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านกิจการพลเรือน ประกอบด้วย
๑๓.๕.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือนเป็นประธานอนุกรรมการ
๑๓.๕.๒ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๕.๓ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๕.๔ เลขานุการกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๕.๕ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๕.๖ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
/ ๑๓.๕.๗ รองเจ้ากรม ...

๑๑
๑๓.๕.๗ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๕.๘ รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๕.๙ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๕.๑๐ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๖ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย
๑๓.๖.๑ ปลัดบัญชีทหารบก
เป็น ประธานอนุกรรมการ
๑๓.๖.๒ รองปลัดบัญชีทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๖.๓ รองแม่ทัพภาคที่ ๑
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๔ รองแม่ทัพภาคที่ ๒
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๕ รองแม่ทัพภาคที่ ๓
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๖ รองแม่ทัพภาคที่ ๔
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๗ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๘ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๙ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๑๐ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๑๑ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๑๒ รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๖.๑๓ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๗ คณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
ด้านโครงการ ประกอบด้วย
๑๓.๗.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น ประธานอนุกรรมการ
๑๓.๗.๒ รองปลัดบัญชีทหารบก
เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๑๓.๗.๓ เจ้ากรมยุทธการทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๗.๔ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๗.๕ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
/๑๓.๗.๖ เสนาธิการ ...

๑๒

๑๓.๗.๖
๑๓.๗.๗
๑๓.๗.๘
๑๓.๗.๙
๑๓.๗.๑๐
๑๓.๗.๑๑

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
เป็น อนุกรรมการ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
เป็น อนุกรรมการ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
เป็น อนุกรรมการ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔
เป็น อนุกรรมการ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นอนุกรรมการ
เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๗.๑๒ รองเจ้ากรมกําลังพลทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๗.๑๓ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก
เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๗.๑๔ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น อนุกรรมการ
๑๓.๗.๑๕ ผู้อํานวยการกองงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.๘ อํ า นาจหน้ า ที่ ของคณะอนุ กรรมการกํ า หนดและจั ด สรรแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณกองทัพบกด้านต่าง ๆ
๑๓.๘.๑ พิ จารณาความต้ องการงบประมาณในรายละเอี ยดในความรั บผิ ดชอบตาม
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละกลุ่มงบงาน
๑๓.๘.๒ รายงานผลการจั ดสรรงบประมาณตามความรั บผิ ดชอบต่ อผู้ บั ญชาการ
ทหารบก/ประธานคณะกรรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก
หมวด ๓
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ “หน่วยในสายการงบประมาณ” ประกอบด้วย
๑๔.๑ หน่วยงบประมาณกองทัพบก มีหน้าที่
๑๔.๑.๑ จัดทํานโยบายด้านการงบประมาณของกองทัพบก และปฏิทินงบประมาณ
ของกองทัพบก
๑๔.๑.๒ จั ด ทํ า ประมาณการรายจ่ า ยประจํ า ขั้ น ต่ํ า ที่ จํ า เป็ น และประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการงบประมาณของกองทัพบก

/ ๑๔.๑.๓ ดําเนินการ …

๑๓
๑๔.๑.๓ ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีและแถลงป้องกั น
ตลอดจนการชี้แจง ความสมเหตุสมผลของคําของบประมาณ ในการนี้หน่วยงบประมาณกองทัพบกสามารถให้
ผู้ บั งคั บ หน่ ว ยหรื อเจ้ า หน้ า ที่ ของหน่ ว ยมาชี้ แจง หรื อเรี ย กเอกสารหลั กฐานมาประกอบการพิ จ ารณาหรื อ
สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมคําของบประมาณที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสมให้เป็นไปตามวิธีการและ
วงเงินที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑.๔ จัดทําและปรับปรุ งต้ นทุ นผลผลิต กิ จกรรม รวมทั้ งปรับปรุ งศู นย์ ต้นทุ น
ของกองทัพบกในระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยเหนือ
กําหนด
๑๔.๑.๕ บริหารจัดการระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพบก รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพบก
๑๔.๑.๖ วิ เคราะห์ งบประมาณและโครงการของกองทั พบก รวมทั้ งการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก
๑๔.๑.๗ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ
เสนอสํานักงบประมาณและหน่วยเหนือตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๔.๑.๘ กําหนด เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงเงินประจํางวดตามความจําเป็นของ
การปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง การกํ า กั บ ดู แ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยให้ เ ป็ น ไปตามเงิ น ประจํ า งวดที่
ผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติ
๑๔.๑.๙ กํ าหนดระยะเวลาของเงิ นประจํ างวด ให้ สอดคล้ องกั บระยะเวลาที่
หน่วยเหนือกําหนด
๑๔.๑.๑๐ กํ าหนดการรายงานผลการปฏิ บั ติ งานและผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ
และการประเมินผลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยเหนือกําหนด
๑๔.๑.๑๑ ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง และ สํานักงบประมาณ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๔.๑.๑๒ พิจารณากําหนดแบบทะเบียนคุมงบประมาณและแบบรายงาน เพื่อให้
หน่วยในสายการงบประมาณยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
๑๔.๑.๑๓ เร่ งรั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยในกองทั พบกให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่หน่วยเหนือกําหนด
๑๔.๑.๑๔ จัดทํารายงานประจําปีของกองทัพบกเสนอหน่วยที่เกี่ยวข้อง

/ ๑๔.๒ หน่วย …

๑๔
๑๔.๒ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก มีหน้าที่
๑๔.๒.๑ จัดทําประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเสนอหน่วยงบประมาณ
กองทัพบก
๑๔.๒.๒ รวบรวมความต้องการงบประมาณในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจสอบ
และวิ เคราะห์ ความเหมาะสม คุ้ มค่ าของความต้ องการดั งกล่ าว ให้ เป็ นไปตามนโยบายของกองทั พบกในข้ อ
๑๔.๑.๑ ก่อนเสนอหน่วยงบประมาณกองทัพบก
๑๔.๒.๓ พิจารณาแบ่งสรรงบประมาณตามวงเงินที่กองทัพบกกําหนดและแบ่งมอบ
งบประมาณให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทัพบก
๑๔.๒.๔ รวบรวมและจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ
หน่วยงบประมาณกองทัพบก
๑๔.๒.๕ รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งาน ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
เสนอหน่วยงบประมาณกองทัพบก
๑๔.๒.๖ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผลงานของหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณรอง
๑๔.๒.๗ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาลและแนวทางที่กองทัพบกกําหนด
๑๔.๓ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง มีหน้าที่
๑๔.๓.๑ รวบรวมความต้ อ งการงบประมาณในความรั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ความเหมาะสม คุ้ ม ค่ า ของความต้ องการดั งกล่ า ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่
กองทัพบกกําหนด ก่อนเสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
๑๔.๓.๒ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาแบ่ ง สรรงบประมาณของหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณหลักให้หน่วยเจ้าของงบประมาณทราบ เพื่อเตรียมการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๓.๓ รวบรวมและจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
๑๔.๓.๔ รวบรวมและจัดทําคําขออนุมัติเงินประจํางวดของงบประมาณในความ
รับผิดชอบ
๑๔.๓.๕ พิจารณาแบ่งมอบงบประมาณตามวงเงินที่กองทัพบกกําหนด และแบ่ง
มอบงบประมาณให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทัพบก

/ ๑๔.๓.๖ รวบรวม …

๑๕
๑๔.๓.๖ รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
๑๔.๓.๗ ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของหน่วยเจ้าของงบประมาณ
๑๔.๓.๘ เร่ งรั ด การเบิ กจ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน งาน โครงการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๑๔.๔ หน่วยเจ้าของงบประมาณ มีหน้าที่
๑๔.๔.๑ จั ด ทํ า ความต้ อ งการงบประมาณในความรั บ ผิ ด ชอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกําหนด เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
๑๔.๔.๒ จัดทํ าแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณเสนอหน่ว ย
รับผิดชอบงบประมาณรอง
๑๔.๔.๓ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่าย และระบุ
ค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และรายงานผลการดําเนินงาน เสนอหน่วยงบประมาณกองทัพบก
๑๔.๔.๔ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณเสนอหน่ ว ย
รับผิดชอบงบประมาณรอง
๑๔.๔.๕ เสนอขอเงิ น ประจํ า งวดต่ อ หน่ ว ยงบประมาณกองทั พ บกผ่ า นหน่ ว ย
รับผิดชอบงบประมาณรอง โดยให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจําปี
๑๔.๔.๖ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑๔.๔.๗ แจ้ งผลการผู กพั น งบประมาณ รวมทั้ งการเปลี่ ย นแปลงการผู กพั น
งบประมาณ แล้วสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยถืองบประมาณและหน่วยงบประมาณกองทัพบกทราบ
ตามที่กองทัพบกกําหนด
๑๔.๔.๘ แจ้ งยอดเงิ น คงเหลื อส่ งคื น กองทั พบกและยอดเงิ น กั น ไว้ เ บิ กเหลื่ อมปี
เพื่อขยายระยะเวลาขอเบิกเงินไปยังหน่วยถืองบประมาณ และสําเนาให้หน่วยงบประมาณกองทัพบกทราบ
ตามที่กองทัพบกกําหนด
๑๔.๔.๙ จัดทํ าทะเบีย นคุ มงบประมาณ และรายงานตามแบบให้เป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่หน่วยงบประมาณกองทัพบกกําหนด
๑๔.๔.๑๐ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

/ ข้อ ๑๕ หน่วย …

๑๖
ข้อ ๑๕ หน่วยถืองบประมาณ มีหน้าที่
๑๕.๑ ดําเนินการเบิกและจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
๑๕.๒ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ ให้เป็นไปตามแนวทาง
และกรอบระยะเวลาที่กองทัพบกกําหนด
๑๕.๓ พิจารณาการใช้จ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินของหน่วยเจ้าของงบประมาณ ยกเว้นฎีกา
เบิกเงินจากงบกลาง ให้เป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑๕.๔ ประสานกับหน่วยเจ้าของงบประมาณ เพื่อขอทราบยอดเงินคงเหลือส่งคืนกองทัพบก
และรายงานตามแบบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๕.๕ ประสานกับหน่วยเจ้าของงบประมาณ ให้แจ้งยอดงบประมาณที่มีความจําเป็ น
ต้องกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อดําเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาขอเบิกเงิน ตามที่กระทรวงการคลัง
และ/หรือกองทัพบกกําหนด
๑๕.๖ จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณและรายงานตามแบบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่หน่วย
งบประมาณกองทัพบกกําหนด
ข้อ ๑๖ หน่วยการเงินกองทัพบก มีหน้าที่
๑๖.๑ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของหน่วยถืองบประมาณ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้
ทราบผลการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและทันเวลา
๑๖.๒ เบิ กเงิ นงบประมาณของกองทั พบก รวมทั้ งที่ เบิ กจ่ ายแทนส่ วนราชการอื่ นจาก
กรมบัญชีกลาง
๑๖.๓ พิ จารณาการใช้ เงิ นตามฎี กาเบิ กเงิ นของหน่ วยถื องบประมาณว่ า มี เงิ นประจํ างวด
ของหน่วยรายการนั้น ๆ เพียงพอ และเป็นการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแผนของทางราชการก่อน
บันทึกคําขอเบิกเงินลงในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมบัญชีกลาง
๑๖.๔ ตรวจสอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายระยะเวลาขอเบิกเงินที่ขอกันไว้
๑๖.๕ จัดทําทะเบียนคุ มงบประมาณและรายงานตามแบบให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ หน่ วย
งบประมาณกองทัพบกกําหนด
ข้อ ๑๗ หน่วยตรวจสอบภายในกองทัพบก มีหน้าที่
๑๗.๑ ตรวจสอบการจัดทําและการบันทึกบัญชีคุมงบประมาณของหน่วยถืองบประมาณให้
ถูกต้องตามที่กองทัพบกกําหนด
๑๗.๒ ตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยถื อ งบประมาณให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทัพบก และถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
/ ๑๗.๓ เร่งรัด ...

๑๗
๑๗.๓ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาของเงินประจํางวด
๑๗.๔ รายงานผลการดําเนินงานในข้อ ๑๗.๑ ถึงข้อ ๑๗.๓ ให้ผู้บัญชาการทหารบกทราบ
แล้วแจ้งให้หน่วยงบประมาณกองทัพบกทราบ พร้อมกับข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการบริหารงบประมาณของกองทัพบกอย่างสม่ําเสมอตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๘ ให้หน่วยตามสายการงบประมาณ หน่วยถืองบประมาณ และหน่วยการเงินกองทัพบก จัดทํา
รับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพบก ตามที่กองทัพบก
กําหนด แล้วสําเนาเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวันที่
ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารแล้วแต่กรณี
หมวด ๔
งบประมาณกองทัพบก
ข้อ ๑๙ งบประมาณกองทัพบก หมายถึงงบประมาณที่ได้รับจาก
๑๙.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๑๙.๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๑๙.๓ งบกลาง
๑๙.๔ รับโอนจากส่วนราชการอื่น
ข้อ ๒๐ โครงสร้างงบประมาณกองทัพบก ให้เป็นไปตามผนวกประกอบระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ กระบวนการงบประมาณของกองทัพบก ประกอบด้วย ๓ ภาค ได้แก่
๒๑.๑ ภาคการจัดทํางบประมาณ ได้แก่ การจั ดทํ าประมาณการรายจ่ ายขั้นต่ําที่จํ าเป็ น
การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยในกองทัพบก
๒๑.๒ ภาคการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจั ดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การอนุมัติเงินประจํางวด/การสั่งจ่ายงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ
๒๑.๓ ภาคการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การติดตามการดําเนินงาน การประเมินผลด้าน
กระบวนการทํางาน ด้านผลการดําเนินงานและด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

/ หมวด ๕ …

๑๘
หมวด ๕
โครงการของกองทัพบก
ข้อ ๒๒ การดําเนินการด้านโครงการของกองทัพบก ให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพบกกําหนด
หมวด ๖
ภาคการจัดทํางบประมาณ
ข้อ ๒๓ ภาคการจัดทํางบประมาณ ประกอบด้วย
๒๓.๑ การจัดทํานโยบายด้านงบประมาณ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักจัดทํานโยบาย
ตามสายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เสนอให้ ห น่ ว ยงบประมาณกองทั พ บกรวบรวมและจั ด ทํ า เป็ น นโยบายด้ า น
การงบประมาณประจํ าปี งบประมาณ รายงานขออนุมัติ ผู้ บัญ ชาการทหารบกใช้ เ ป็น แนวทางในการจั ด ทํ า
คําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานของกองทัพบก
๒๓.๒ การจัดทําประมาณการรายจ่ายประจําขั้นต่ําที่จําเป็นหน่วยรับผิดชอบงบประมาณ
หลักรวบรวม และวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายประจําขั้นต่ําที่จําเป็นจากหน่วยตามสายการงบประมาณ และ
เสนอให้หน่วยงบประมาณกองทัพบก
๒๓.๓ การจั ด ทํ า ประมาณการรายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณหลักจัดทําประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ กองทัพบก เพื่อแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณในความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในอนาคต และ
เสนอให้หน่วยงบประมาณกองทัพบก
๒๓.๔ การจั ดทํ าคํ าของบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี หน่ วยเจ้ าของงบประมาณทุ กระดั บ
จัดทําคําของบประมาณเสนอตามสายการงบประมาณ โดยหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักรวบรวม และวิเคราะห์
คํ าของบประมาณจากหน่ วยตามสายการงบประมาณ เสนอหน่ วยงบประมาณกองทั พบกตามเวลาที่ กํ าหนด
เพื่อนําเรียนผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองทัพบกต่อไป
๒๓.๕ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกองทัพบก ให้กระทําโดยคณะกรรมการ
กําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ และงบประมาณกองทัพบก และคณะอนุกรรมการกําหนด และจัดสรร
แผนงานโครงการ และงบประมาณด้านต่าง ๆ

/หมวด ๗ ...

๑๙
หมวด ๗
ภาคการบริหารงบประมาณ
ข้อ ๒๔ ภาคการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
๒๔.๑ การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยเจ้าของ
งบประมาณภายหลังทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้วให้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสนอตามสายการงบประมาณถึง หน่วยงบประมาณ
กองทัพบก เพื่อรวบรวมเสนอต่อสํานักงบประมาณให้อนุมัติแผนต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติเงินประจํางวด
ให้กับกองทัพบก
๒๔.๒ การขอเงินประจํางวด/การสั่งจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณเสนอขอ
เงินประจํางวดเสนอต่อหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง โดยให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรองรวบรวมแล้ว
เสนอต่อหน่วยงบประมาณกองทัพบกตามแบบและระยะเวลาที่กําหนด เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินประจํางวด
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๒๔.๑
ในกรณีที่หน่ วยงบประมาณกองทั พบกสั่งจ่า ยงบประมาณเพิ่ มเติ มระหว่ างปี ให้ แก่ห น่ว ย
เจ้าของงบประมาณ ไม่ว่าจะอยู่ในงวดงบประมาณใดให้ถือเป็นเงินประจํางวดนั้น โดยไม่ต้องรายงานขออนุมัติเงิน
ประจํางวดต่อหน่วยงบประมาณกองทัพบกอีก ทั้งนี้ ห้วงระยะเวลาในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ระบุใน
เอกสารสั่งจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีในเรื่องนั้น
๒๔.๓ การควบคุมงบประมาณ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทัพบกเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
การใช้จ่ายงบประมาณหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ผู้สั่งให้กระทําต้องรับผิดชอบในการสั่งการหรือการกระทํานั้น แต่ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้ทักท้วงผู้บังคับบัญชา
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
๒๔.๓.๑ การอนุมัติงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงิน ต้องให้นายทหารงบประมาณหรือ
เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น และรับรองว่าการใช้จ่ายงบประมาณชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ กับทั้งมีงบประมาณประเภทนั้น ๆ พอจ่ายทุกรายการ
๒๔.๓.๒ หน่วยเจ้าของงบประมาณ จะก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงินได้เมื่อได้รับอนุมัติ
การสั่งจ่ายงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว
๒๔.๓.๓ การเบิกจ่ายเงินประจํางวดต่อสํานักเบิก ให้เจ้าหน้าที่ทางการเงินตรวจสอบ
ก่อนว่ามีเงินประจํางวดในรายการที่ต้องเบิกจ่ายเพียงพอหรือไม่ และเมื่อเบิกจ่ายแล้วให้แสดงยอดเงินคงเหลือ
ของเงินประจํางวดหลังการเบิกจ่ายทุกรายการ
/ ๒๔.๓.๔ การขอ ...

๒๐
๒๔.๓.๔ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด
๒๔.๓.๔.๑ หน่ วยเจ้ าของงบประมาณ ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ที่กํา หนดในอนุมัติ เงิน ประจํา งวด หรื อเอกสารสั่ งจ่า ยงบประมาณในเรื่องประเภทค่ าใช้ จ่าย ให้ รายงาน
ขอเปลี่ย นแปลงรายการเงิ นประจํ างวดตามสายการงบประมาณถึ งหน่ว ยงบประมาณกองทั พบกตามแบบ
และระยะเวลาที่กําหนด เมื่อหน่วยงบประมาณกองทัพบกอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดแล้ว
ให้แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินประจํางวด
๒๔.๓.๔.๒ การดําเนินการตามข้อ ๒๔.๓.๔.๑ ถ้าไม่อยู่ในอํานาจอนุมัติ
ของกองทัพบก ให้หน่วยงบประมาณกองทัพบกดําเนินการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
๒๔.๓.๕ งบประมาณรายการใดที่หมดความจําเป็นหรือมีเหลือจากการใช้จ่าย ทั้งก่อน
และหลังการก่อหนี้ผูกพันหรือเมื่ อเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วหรือที่กองทัพบกสั่ งการ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ
และหน่วยถืองบประมาณแจ้งส่งคืนกองทัพบกโดยเร็ว ตามวิธีการปฏิบัติที่กําหนดในผนวกประกอบระเบียบนี้
๒๔.๓.๖ การพิจารณางบประมาณเหลือส่งคืนกองทัพบก ให้เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้บังคับหน่วย นายทหารงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณ หัวหน้านายทหารการเงินหรือ
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๔.๓.๗ งบประมาณรายการใดที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หากเห็น
ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ตามที่กระทรวงการคลังและกองทัพบกกําหนด
ในกรณีที่ไม่มีการก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณนั้น
ต่อไปอีก ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณแจ้งต่อหน่วยถืองบประมาณ และหน่วยถืองบประมาณรายงานหน่วย
งบประมาณกองทั พ บกเพื่ อ ขอทํ า ความตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังแล้วก็ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไป
๒๔.๓.๘ ให้หน่วยถืองบประมาณจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณและจัดทําสถานภาพ
งบประมาณ โดยใช้ รหั ส งบประมาณตามที่กองทั พบกกํ า หนด รวมทั้ งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ดําเนิน กรรมวิ ธีข้อมูล อย่ างเป็น ระบบ โดยหน่ วยงบประมาณกองทั พบกสรุ ปสถานภาพงบประมาณของ
กองทัพบกรายงานผู้บัญชาการทหารบก ภายในเดือนถัดไป
๒๔.๔ กรณีที่เกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างภายในวงเงิน รหัสงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่าย
และประเภทงบรายจ่ายเดียวกัน หากหน่วยต้องการแก้ไขแผนจัดหาให้หน่วยปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดใน
เอกสารแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกองทัพบก หรือคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง

/ ๒๔.๕ กรณี …

๒๑
๒๔.๕ กรณีที่เกี่ยวกับรายการในวงเงิน รหัสงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายและประเภท
งบรายจ่ายเดียวกัน หากหน่วยต้องการแก้ไขหรือโอนสับเปลี่ยนโดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
งานนั้น ให้หน่วยรายงานตามสายการงบประมาณ เพื่อเสนอให้ผู้มีอํานาจอนุมัติตามขอบเขตที่กําหนดไว้ ใน
เอกสารแผนงาน งาน โครงการ และงบประมาณของกองทัพบก หรือคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง
๒๔.๖ หากมี ก รณี อื่น ที่ อยู่ น อกเหนื อจากข้ อ ๒๔.๔ – ๒๔.๕ หรื อกรณี ที่ต้ องการ
เปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายที่ ก องทั พ บกกํ า หนดไว้ ใ นงานนั้ น ให้ ห น่ ว ยเจ้ า ของงบประมาณ
รายงานตามสายการงบประมาณถึงหน่วยงบประมาณกองทัพบก เพื่อขออนุมัติต่อผู้บัญชาการทหารบกหรือ
ผู้รับมอบอํานาจตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกองทัพบก หรือเอกสาร
อนุมัติหลักการใช้เงินงบประมาณ และระเบียบแบบธรรมเนียมการเงินการบัญชีของกองทัพบก
๒๔.๗ การขออนุมัติหลักการปฏิบัติจากผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะมีผล
ต่อการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หน่ ว ยที่ เ กี่ ยวข้ องต้ องเสนอรายละเอี ย ดความต้ องการงบประมาณให้ ห น่ ว ย
งบประมาณกองทัพบกพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง หากหน่วยไม่ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
มิให้ถือเป็นข้อผูกพันงบประมาณ ห้ามผูกพันและเบิกจ่ายเงินประจํางวดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากเป็นความจําเป็น
เร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหรือหน่วยเจ้าของงบประมาณรีบจัดทํารายละเอียด
และแจ้งรายการที่ต้องใช้งบประมาณต่อหน่วยงบประมาณกองทัพบก เพื่อขออนุมัติหลักการใช้งบประมาณ
สําหรับงานนั้น ๆ โดยด่วน หรือดําเนินการขออนุมัติหลักการพร้อมกันไปเพื่อให้ทันเวลาที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ
๒๔.๘ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไม่ควรกระทําอย่างยิ่ง เพราะเป็นการ
แสดงว่าหน่วยไม่มีแผนการปฏิบัติงานและไม่เตรียมการล่วงหน้าตามหลักการบริหารที่ดี ซึ่งอาจเป็นผลทําให้
การจัด ทําและการบริ หารงบประมาณของกองทัพบกคลาดเคลื่ อน หากกองทั พบกไม่ สามารถสนับ สนุ น
งบประมาณเพิ่มเติมให้ได้ และการนั้นเป็นผลเสียหายต่อหน่วยหรือกองทัพบกแล้วให้ถือเป็นข้อบกพร่องของ
ผู้บังคับหน่วยซึ่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเกิดจากงบประมาณส่วนที่ต้องเพิ่มเติมนั้น
ยกเว้ น กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นอย่ า งยิ่ ง เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง ถ้ า หากไม่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทัพบก คงให้ดําเนินการ
เช่นเดียวกับการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี โดยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบของ
หน่วยตามสายการงบประมาณ
๒๔.๙ ในกรณีที่จําเป็นต้องขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยเหนือหรื อ
ส่วนราชการอื่น หน่วยต้องเสนอตามสายการงบประมาณจนถึงหน่วยงบประมาณกองทัพบกทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีเร่งด่วนให้หน่วยเสนอหน่วยเหนือหรือส่วนราชการอื่นได้ แต่ต้องสําเนาเรื่องทั้งสิ้นให้หน่วยงบประมาณ
กองทัพบกทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันผลเสียหายต่อการงบประมาณของกองทัพบก

/ หมวด ๘ …

๒๒
หมวด ๘
ภาคการติดตามและประเมินผล
ข้อ ๒๕ การติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ประกอบด้วย
๒๕.๑ การติดตามและประเมินผลงานของหน่วยตามสายงานงบประมาณ
๒๕.๒ การติดตามและประเมินผลงานของหน่วยตามสายงานโครงการ
ข้อ ๒๖ การติ ด ตามและประเมิ น ผลงานตามสายงานงบประมาณ เป็ น การรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดําเนินการดังนี้
๒๖.๑ หน่ ว ยเจ้ า ของงบประมาณ จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําไตรมาสตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่กองทัพบกให้ความเห็นชอบแล้วในแต่ละผลผลิต/กิจกรรมพร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรองตามสายการงบประมาณและสรุปรายงานในภาพรวมของ
หน่วยให้หน่วยงบประมาณกองทัพบก
๒๖.๒ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําไตรมาสในความรับผิดชอบ เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักตามแบบ
รายงานและระยะเวลาที่กําหนด
๒๖.๓ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําไตรมาสในผลผลิต/กิจกรรมที่รับผิดชอบ เสนอหน่วยงบประมาณกองทัพบก
ตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กําหนด
๒๖.๔ หน่วยงบประมาณกองทัพบก ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งประเมินผลความสําเร็จในระดับแผนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติ
เงินประจํางวด การทบทวนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณและการจัดทํางบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําไตรมาสเป็นส่วนรวมของกองทัพบก รายงาน
ผู้บัญชาการทหารบก สํานักงบประมาณ และสําเนาให้กองบัญชาการกองทัพไทยกับสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมทราบ
ข้อ ๒๗ การติดตามและประเมินผลงานของหน่วยตามสายงานโครงการ ให้ยึดถือและปฏิบัติตาม
แนวทางที่กองทัพบกกําหนด
ข้อ ๒๘ การรายงานผลการผูกพันงบประมาณและแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

/ ๒๘.๑ หน่วยเจ้า ...

๒๓
๒๘.๑ หน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดทํารายงานผลการผูกพันงบประมาณและแผน/ผลการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณเฉพาะรายการที่ ดํา เนิน การจั ดซื้ อจัด จ้ างในกลุ่ มงบงานที่ รับ ผิ ดชอบเสนอตรงต่ อหน่ ว ย
งบประมาณกองทัพบกตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กําหนดรวมทั้งสําเนาให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ
รองและหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒๘.๒ หน่วยงบประมาณกองทัพบก จัดทําข้อมูลแผน/ผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการของกองทัพบก เพื่อให้ส ามารถเร่งรัดการปฏิ บัติงานและการใช้จ่า ย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่รัฐบาลกําหนด
ข้อ ๒๙ การประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เป็นการประเมิน
ด้วยตนเองและรับการประเมินจากหน่วยเหนือ เพื่อให้ทราบความสําเร็จของผลการดําเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และประเมินความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือแนวทางการประเมินผล
ตามที่กองทัพบกกําหนด
หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๐ การจั ด ทํ า ต้ น ทุ น ผลผลิ ต /กิ จ กรรม หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบงบประมาณและหน่ ว ยเจ้ า ของ
งบประมาณ ต้องจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณและการ
ระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อให้
ทราบต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละกิจกรรม
ข้อ ๓๑ การจัดทํารายงานประจําปีของกองทัพบก
๓๑.๑ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก จัดทํารายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกองทัพบก
รวมทั้งรับผิดชอบประเมินผลความสําเร็จในระดับผลผลิตและกิจกรรมหลักที่รับผิดชอบเสนอหน่วยงบประมาณ
กองทัพบกตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กําหนด
๓๑.๒ หน่ วยงบประมาณกองทั พบก รวบรวมและจั ดทํ ารายงานประจํ าปี ของกองทั พบก
ที่ แสดงถึ งความสํ าเร็ จของกองทั พบกในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งเชื่ อมโยงกั บเป้ าหมายการให้ บริ การของกองทั พบก
และเป้ า หมายการให้ บ ริ การของกระทรวงกลาโหมเผยแพร่ ต่ อสาธารณะ และเสนอต่ อกระทรวงกลาโหม
สํานักงบประมาณต่อไป
/ข้อ ๓๒ วิธีการ …

๒๔
ข้อ ๓๒ วิธีการและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของสํสํานักงบประมาณและหน่
งบประมาณและ วยเหนือ
ข้อ ๓๓ ให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
ความรับผิดชอบได้ แต่ต้องไม่ขัดกับระเบียบนี้และส่งสําเนาให้หน่วยงบประมาณกองทัพบก จํานวน ๑o ชุด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๓๔ ผนวกประกอบระเบียบนี้ ได้แก่
๓๔.๑ ผนวก ก งบประมาณของกองทัพบก
๓๔.๒ ผนวก ข ปฏิทินงบประมาณ
๓๔.๓ ผนวก ค ภาคการจัดทํางบประมาณ
๓๔.๔ ผนวก ง ภาคการบริหารงบประมาณ
๓๔.๕ ผนวก จ ภาคการติดตามและประเมินผล
๓๔.๖ ผนวก ฉ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

พลเอก
(ประยุ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
อชา
ผู้บัญชาการทหารบก
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
พ.อ.
น.ส.
พ.อ.
พล.ต.
พล.ต.
พล.ท.
พล.อ.
พล.อ.

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ก.ค.56
ก.ค.56
ก.ค.56
ก.ค.56
ก.ค.56
ก.ค.56
ก.ค.56
ก.ค.56

