




คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การบริหารงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๒ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๒ 
 

 
สารบัญ 

 
    หัวขอ         หนา 

 ๑. วัตถุประสงค           ๓ 

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน         ๔ 

        ๓. ขอบเขต       ๕ 

 ๔. ความรับผิดชอบ          ๕ 

 ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๕ 

 ๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารทีเ่กี่ยวของ                 ๖ 

 ๗. การจัดเกบ็และการเขาถึงเอกสาร         ๖ 

 ๘. ระบบการติดตามและประเมินผล         ๖ 

 ๙. ภาคผนวก            ๖ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การบริหารงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๓ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 
 

๑. วัตถุประสงค   
    ๑.๑ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ ของกองโครงการและงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
    ๑.๒ เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
    ๑.๓ เพื่อใหการดําเนินการบริหารและใชจายงบประมาณ ของ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
    ๑.๔ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตรกองทัพเรือดาน
บริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ใหหนวยตาง ๆ ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และ
คูมือการปฏิบัติงาน (Work mannal)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การบริหารงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๔ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 
 

 
๒. ผังกระบวนงาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนงานการบริหารงบประมาณ   
 

ลําดับ ขั้นตอน 

มาตรฐาน
เวลา 

(วัน/ชม.) 

ขอกําหนด 
ของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

๑      
๑ วัน 

  
สปช.ทร. 

๒   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๓   
๕ วัน 

  
นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส.และ

หนวยสมทบ 
๔   

๑ ชม.  
 นขต.บก.ฐท.สส. 

นขต.ฐท.สส.และ
หนวยสมทบ 

 
๕   

๓ ชม. 
  

คป.ฐท.สส. 

๖   
ตามหวง

เวลา 

  
นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส.และ

หนวยสมทบ 
๗   

๑ วัน 
  

นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส.และ

หนวยสมทบ 
๘   

๑ วัน 
 นขต.บก.ฐท.สส. 

นขต.ฐท.สส.และ
หนวยสมทบ 

 

 
รวม 

๙ วัน 
๔ ชม. 

 
 

ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

แจงหนวยตางๆ รับทราบ 
 

นอกแผน 

ฐท.สส. พิจารณา 

อยูในแผน 

A 

ไมเห็นชอบ 

ดําเนินกิจกรรม 
 

เบิกจาย/ผลักใช/สงคืน 
 

ประเมิน/สรุปผล 

หนวยเสนอขออนุมัติดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ  

ตรวจสอบแผนงาน/ 
แจงรหัส/วงเงินงบประมาณ

นอกแผน 

เห็นชอบ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การบริหารงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๕ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 
 

๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ กระบวนงานการบริหารงบประมาณ  
           เริ่มจาก ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส.  พรอมกับที่ สปช.ทร. อนุมัติจัดสรรงบประมาณพรอม
เงินประจํางวดใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว  คป.ฐท.สส.แจงแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณให  
นขต.บก.ฐท.สส., นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบทราบ เพื่อดําเนินการในสวนเกี่ยวของ หนวยตางๆ ตรวจสอบ
รายการตามแผนปฏิบัติราชการ และเสนอขออนุมัติดําเนินงานผาน คป.ฐท.สส.เพื่อตรวจสอบรายการแผนงาน/
กิจกรรม และงบประมาณ จากนั้น คป.ฐท.สส.จะพิจารณายอดคาใชจายและรหัสเบิกจายงบประมาณเสนอ 
ผบ.ฐท.สส.อนุมัติใหดําเนินการตอไป เมื่อ ผบ.ฐท.สส.อนุมัติ หนวยตางๆ เริ่มดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ตาม
หวงเวลาที่กําหนดและทําการเบิกผลักใชงบประมาณรวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแกไขในปตอไป 
 

๔.  ความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มีหนาทีด่ังตอไปนี ้
           ๔.๑.๑ พิจารณา/ลงนามอนุมัตใิหหนวยตาง ๆ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
           ๔.๑.๒ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงาน  
      ๔.๒ นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ ตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
      ๔.๓ คป.ฐท.สส. มีหนาที่ดังตอไปนี ้
   ๔.๓.๑ พิจารณาตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่หนวยตางๆ กอน เสนอตอ ผบ.ฐท.สส.
พิจารณาอนุมัต ิ
   ๔.๓.๒ ดําเนินการเขารวมประชุม/สัมมนากับ สปช.ทร. และหนวยอื่นๆ  
   ๔.๓.๓ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตรวจสอบความพอเพียงของงบประมาณ 
   ๔.๔.๔ ประสานขอมูลระหวาง นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ กับ ทร.(กรมฝาย
อํานวยการที่รับผิดชอบ) 
 

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ๕.๑ กระบวนงานการบริหารงบประมาณ 

 ๕.๑.๑ ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการของ ฐท.สส. โดยเปนแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการรวมกับ 
นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบในการจัดทํารายละเอียดคาใชจายตามกลยุทธดานตางๆ พรอมกับที่ 
สปช.ทร.เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณพรอมเงินประจํางวดใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

 ๕.๑.๒ แจงหนวยตางๆ รับทราบ คป.ฐท.สส. ดําเนินการตรวจสอบรายการที่ไดรับอนุมัติและสรุป
แผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการแจง นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบทราบ เพื่อ
ดําเนินการในสวนเกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดมาตรการดานงบประมาณที่เกี่ยวของใหหนวยปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 ๕.๑.๓ หนวยเสนอขออนุมัติดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ นขต.บก.ฐท.สส. ฝายอํานวยการทีร่ับผิดชอบ 
แผนงาน/กจิกรรม/โครงการตางๆ ตรวจสอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัตริาชการแลวเสนอขออนุมัติดําเนินงานผาน 
คป.ฐท.สส. เพื่อพจิารณายอดคาใชจายและรหัสเบิกจายงบประมาณใหการสนบัสนุน 

 ๕.๑.๔ คป.ฐท.สส. ตรวจสอบ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการตางๆ เมื่อ นขต.บก.ฐท.สส. ฝายอํานวยการ
ที่รับผิดชอบเสนอขออนุมัติดําเนินงานโดยเสนอผานให คป.ฐท.สส.พิจารณาตรวจสอบความเรียบรอยถูกตองดาน



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การบริหารงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๖ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๖ 
 

งบประมาณพรอมแจงแหลงที่มางบประมาณและรหัสงบประมาณเมื่อตรวจสอบเรียบรอยจึงเสนอ ผบ.ฐท.สส.
พิจารณาอนุมัตใิหดําเนินการตอไป หากเปนงานนอกแผนจะเสนอใหพิจารณาบรรจุไวในปงบประมาณตอไปหรือ
เสนอขอ งบประมาณเพิ่มเติมจาก สปช.ทร. 

๕.๑.๕ ผบ.ฐท.สส. พิจารณา โดยลงนามอนุมัติใหดําเนินการแตหากไมอนุมัตจิะสงกลับใหแกไข 
๕.๑.๖ ดําเนินกิจกรรม เมื่อ ผบ.ฐท.สส. พิจารณาลงนามอนุมัตแิลวจะแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ 

เพื่อเริ่มดําเนินกิจกรรมตามหวงเวลาที่กําหนดและทําการเบิกผลักใชงบประมาณรวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จ
สิ้นภารกิจ 

๕.๑.๗ เบิกจาย/ผลักใช/สงคืนงบประมาณ  เมื่อหนวยตางๆ ดําเนินกิจกรรมตามหวงเวลาที่กําหนด
เรียบรอยจะทําการเบิกผลักใชงบประมาณ ใบสําคัญตางๆ ไปยังการเงินของหนวย 

๕.๑.๘ ประเมิน/สรุปผล เมื่อหนวยตางๆ ปฏิบัติกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นพรอมกับดําเนินการผลักใช
งบประมาณเสร็จสิ้นจะทําการประเมินและสรุปผลการปฏิบัต ิปญหา/อุปสรรค/ขอขัดของ ให ผบ.ฐท.สส.ทราบและ
เปนขอมูลในการดําเนินงานและจัดทําแผนในปตอไป 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
    - มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป 
    - มติ คสช. ๒ ก.ย.๕๗ 
๗. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารสารที่เก่ียวของ 

 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 

การบริหารงบประมาณ ชั้นเก็บเอกสาร ของ 
คป.ฐท.สส. 

คป.ฐท.สส. - แฟมเอกสาร 
- ไฟลขอมูลในเครื่อง 
  คอมพิวเตอร 

- ป 

 
๘.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
     ๘.๑ แผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส. 
     ๘.๒ ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ฐท.สส./ผลการเบิกจาย
งบประมาณตามเปาหมายที่กําหนด 

๙.  ภาคผนวก 
 

 
  


	2การบริหารงบประมาณ
	คู่มือ คป.ฐท.สส.2(การบริหารงป.)

