




คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๒ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๒ 
 

สารบัญ 
 

  หัวขอ                 หนา 

๑. วัตถุประสงค         ๓ 

 ๒. ผังกระบวนการทํางาน            ๔ 

       ๓. ขอบเขต     ๖ 

๔. ความรับผิดชอบ        ๖ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน        ๗ 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ     ๘ 

๗. การจัดเก็บและการเขาถึงเอกสาร      ๘ 

๘. ระบบการติดตามและประเมินผล      ๘ 

๙. ภาคผนวก                   ๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๓ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๓ 
 

 
๑. วัตถุประสงค 
    ๑.๑ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ของกองโครงการและงบประมาณ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 
    ๑.๒ เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
    ๑.๓ เพื่อใหการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   
    ๑.๔ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตรกองทัพเรือดาน
บริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ใหหนวยตาง ๆ ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และ
คูมือการปฏิบัติงาน (Work mannal)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๔ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๔ 
 

 
๒. ผังกระบวนการทํางาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป 

 

ลําดับ ขั้นตอน 

มาตรฐานเวลา 
(วัน/ชม.) 

ขอกําหนด 
ของกระบวนการ

(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

 
 

๑ 

  
 

๑ วัน 

  
 

สปช.ทร. 

 
๒ 

  
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

 
๓ 

  
๗ วัน 

 นขต.บก.ฐท.สส.
นขต.ฐท.สส.
และหนวย

สมทบ 

 
๔ 

  
๓ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

 
๕ 

  
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

 
๖ 

  
๒ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

   
 

  

   
 

  

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

A 

ก 

สปช.ทร.แจงเวียน นขต.ทร.และ 
หนวยเฉพาะกิจ ทร.จัดทํา 

รายละเอียดคําของบประมาณ 

แจงหนวยที่เกี่ยวของจัดทําคําของบประมาณ 
 

ตรวจสอบวงเงิน  
      จัดสรร 

รวบรวมและจัดทําคําของบประมาณ 

หนวยที่เกี่ยวของจัดทําคําของบประมาณ 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๕ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๕ 
 

ลําดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
(ชม.) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 
(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

๖ 

  
 
 
 

๒ วัน 
 

 

 
 
 
 

คป.ฐท.สส. 

 
๗ 

 
 

  

  ๕ วัน  คป.ฐท.สส. 

 
 

๘ 

  
 

๑ วัน 

  
 

คป.ฐท.สส. 

 
 

๙ 

  
 

๓ วัน 

  
 

สปช.ทร. 

 
 
 

๑๐ 

  
 
 

๖ ชม. 

  
 
 

คป.ฐท.สส. 
   

 
 
 
 

  
 
 
 

รวม ๒๖ วัน   
๖ ชม. 

 
 

 

ฐท.สส. พิจารณา 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอ ทร.(สปช.ทร.) อนุมัติ 

 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. 
 

ทร. พิจารณา 

 

ไมอนุมัต ิ

แจงหนวยรับทราบ/ตรวจสอบ
รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

อนุมัต ิ

ก 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๖ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๖ 
 

๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 เริ่มจาก สปช.ทร.แจง นขต.ทร. และหนวยเฉพาะกิจใหจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป จากนั้น 
คป.ฐท.สส. จะแจงหนวยตาง ๆ ใน ฐท.สส. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดความตองการงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามแบบฟอรมในคูมือการปฏิบัติงานดานงบประมาณสงให คป.ฐท.สส.ดําเนินการตอไปเมื่อหนวยตาง ๆ 
จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณให คป.ฐท.สส. เรียบรอยแลวผูรับผิดชอบจะตรวจสอบรายการและความ 
ถูกตองแลวเสนอ ผบ.ฐท.สส. ใหความเห็นชอบคําของบประมาณรายจายประจําปของ  ฐท.สส. ในภาพรวมและ
จัดสงให สปช.ทร. เมื่อ สปช.ทร.ไดรายละเอียดของหนวยตาง ๆ แลวจะเชิญหนวยเกี่ยวของประชุมพิจารณาเพื่อ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของ ทร. เสนอ กห. และ สงป. เพื่อดําเนินการในสวนรับผิดชอบจนได   
ขอยุติ จากนั้น สปช.ทร.จะแจงแบงสรรวงเงินงบประมาณรายจาย และจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปของ ทร.เพื่อใหหนวยตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยตนเสนอ ทร.อนุมัติ เมื่อรับทราบแผน
จัดสรรงบประมาณรายจายแลว คป.ฐท.สส.จะแจงใหหนวยตางๆ ใน ฐท.สส.ตรวจสอบรายการและจัดทํา
รายละเอียดตามที่กําหนดสงให คป.ฐท.สส.รวบรวมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เสนอ ผบ.ฐท.สส.ขอความเห็นชอบ
เพื่อเสนอ ทร.อนุมัติ เมื่อ ทร.อนุมัติ คป.ฐท.สส.จะแจงใหหนวยที่รับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ รับทราบและเสนอขอ
อนุมัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามหวงเวลาตอไป  
 

๔.  ความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มีหนาทีด่ังตอไปนี ้
           ๔.๑.๑ กําหนดนโยบาย 
           ๔.๑.๒ พิจารณา/ลงนามใหความเห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณ/แผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส. 
           ๔.๑.๓ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
     ๔.๒ นขต.บก.ฐท.สส., นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ มีหนาที่ดังตอไปนี ้
           ๔.๒.๑ จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปในดานที่รับผิดชอบตามกําหนด 
           ๔.๒.๒ ดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส. 
           ๔.๒.๓ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส.ตามระยะเวลาที่กําหนด 
รวมทั้งเสนอปญหา และอุปสรรคขอขัดของที่เกิดขึ้น พรอมแจงแนวทางการแกไขปญหาตอ ผบ.ฐท.สส. 
      ๔.๓ คป.ฐท.สส.มีหนาที่ดังตอไปนี ้
   ๔.๓.๑ รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียด/คําขอตั้งงบประมาณ/แผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส.เสนอตอ
ผบ.ฐท.สส. 
  ๔.๓.๒ เขารวมประชุม/สัมมนา ตามที่ ทร.กําหนด 
  ๔.๓.๓ สรุปผลการดําเนินตามแผนงานและกิจกรรม/ผลการเบิกจายงบประมาณ รวบรวมปญหา และ
อุปสรรค ขอขัดของของหนวยตาง ๆ เสนอตอ ผบ.ฐท.สส. 
  ๔.๓.๔ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ   
ฐท.สส.กับหนวยตาง ๆ  
  ๔.๓.๕ ประสานขอมูลระหวาง นขต.บก.ฐท.สส., นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ กับ ทร.(กรมฝาย
อํานวยการที่รับผิดชอบ) 
 
  



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๗ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๗ 
 

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ๕.๑ กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

 ๕.๑.๑ สปช.ทร.แจง นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจจัดทําคําของบประมาณประมาณเดือน พ.ย. 
สปช.ทร.แจงใหหนวยจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ ตามแบบที่กําหนดในคูมือการจัดทํางบประมาณ
ประกอบดวยแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจายและรายการคาใชจายเพื่อรวบรวมจัดทําคําขอในภาพของ ทร.
เสนอ กห. และ สงป.ตอไป 

๕.๑.๒ แจงหนวยท่ีเกี่ยวของจัดทําคําของบประมาณ  คป.ฐท.สส.สรุปรายละเอียดการดําเนินการตาม
คูมือใหหนวยใน ฐท.สส.จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณในดานที่รับผิดชอบเพื่อรวบรวมและจัดทําคําขอใน
ภาพรวมของ ฐท.สส.เสนอ ผบ.ฐท.สส.พิจารณาเห็นชอบและจัดสงให สปช.ทร. 

๕.๑.๓ รวบรวมและจัดทําคําของบประมาณ หนวยที่รับผิดชอบงบประมาณดานตางๆ จัดประชุมหนวย
เกี่ยวของเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสงรายละเอียดให คป.ฐท.สส.เพื่อดําเนินการตรวจสอบความเรียบรอย
ถูกตองโดยเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรการประหยัดงบประมาณที่กําหนด จากนั้นจัดทําคําของบประมาณใน
ภาพรวมของ ฐท.สส.  

๕.๑.๔ คป.ฐท.สส. ตรวจสอบวงเงินที่ไดรับการจัดสรรกับการพิจารณาเสนอขอแผนงาน/โครงการ/      
กิจกรรมตาง ๆ ของ นขต.บก.ฐท.สส., นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ วาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองจะสงกลับไปให
หนวยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  ถาถูกตอง คป.ฐท.สส.จะพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป 

๕.๑.๕ ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป คป.ฐท.สส. จะดําเนินการรวบรวมรายละเอียด
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ของหนวย นขต.บก.ฐท.สส., นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ จัดทําแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป เพือ่เสนอ ผบ.ฐท.สส.พจิารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัตเิพื่อเสนอ สปช.ทร.พจิารณาตอไป 

๕.๑.๖ ขั้นตอน สปช.ทร. รวบรวมแผนปฏิบัติราชการของหนวยตาง ๆ ใน ทร. ทั้งหมด เพื่อเสนอ ผบ.ทร. 

ใหความเห็นชอบ และลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําป 

๕.๑.๗ ขั้นตอน ทร.พิจารณาอนุมัติแผนปฏบิัติราชการ ตามที่ สปช.ทร.เสนอ 
๕.๑.๘ แจงหนวยรับทราบ/ตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม เมื่อ ทร.อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

แลว คป.ฐท.สส. แจงหนวยตางๆ รับทราบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการและ
เตรียมเสนอขออนุมัติดําเนินงานในสวนรับผิดชอบ 

๕.๑.๙ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ หนวยตาง ๆ เมื่อรับทราบแผนฯ และเสนอขออนุมัติแผนแลว
จะดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามหวงเวลาที่กําหนด รวมทั้งเสนอปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น พรอมแจง
แนวทางการแกไขปญหาตอ ผบ.ฐท.สส.และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและดําเนินงานในปงบประมาณตอไป 

 
๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวของ 
 ๖.๑ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๖.๒ ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม  
 ๖.๓ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๕๑  
 ๖.๔ เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ (อทร.) หมายเลข ๖๐๐๒ 
 ๖.๕ คูมือการปฏิบัติดานงบประมาณ 
 ๖.๖ มาตรการประหยัดของ ทร. (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๖.๗ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่องกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
เอกสารเลขที ่ แกไขครั้งที่....   ฉบับที่ .... 

วันที่บังคับใช หนา ๘ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต ๘ 
 

๗. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารสารที่เก่ียวของ 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป 

ชั้นเก็บเอกสาร ของ 
คป.ฐท.สส. 

คป.ฐท.สส. - แฟมเอกสาร 
- ไฟลขอมูลในเครื่อง 
  คอมพิวเตอร 

๑๐ ป 

 
๘.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ตามคูมือการปฏิบัติดานงบประมาณ 
 ๘.๒ ตัวชี้วัด  :  ความสําเร็จของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสร็จตามกําหนดเวลา 
 
๙.  ภาคผนวก 
     - แบบฟอรมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณรายจาย 
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