




คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
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 การจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๓ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 
 

๑. วัตถุประสงค   
  ๑.๑ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ ของกองโครงการ
และงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
  ๑.๒ เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
  ๑.๓ เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ  ของหนวยข้ึนตรงและหนวยสมทบ 
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 การจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๔ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 
 

๒. ผังกระบวนงาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนงานการจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
 

ลําดับ ขั้นตอน 

มาตรฐาน
เวลา 

(วัน/ชม.) 

ขอกําหนด 
ของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

๑      
 

๑ วัน 

  

๒   
๓ ชม. 

  
คป.ฐท.สส. 

๓   
๓ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๔   
๑ วัน 

  
นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส. 
และหนวยสมทบ 

๕   
 

๓ ชม. 

  
 

คป.ฐท.สส. 

๖   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

รวม ๖ วัน  
๙ ช.ม. 

 
 

สปช.ทร. แจงหนวยจัดทํารายงาน 

บันทึกแจงให นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ 
ตรวจสอบงานที่รับผิดชอบ 

 

ไมครบถวน 

หนวยตางๆ รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

คป.ฐท.สส.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
ดานตางๆ 

ฐท.สส. พิจารณา 

ถูกตอง/ครบถวน 

เห็นชอบ 

A 

ไมเห็นชอบ 

จัดสงโครงสราง
กิจกรรม 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๕ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 
 

๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ กระบวนงานการจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
 เริ่มจาก สปช.ทร. แจงให นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการที่ ทร.อนุมัติในปที่ผานมา จากนั้น คป.ฐท.สส.จะแจง
หนวยตางๆ ใน ฐท.สส. ตรวจสอบกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ที่หนวยรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมวาปฏิบัติไดสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดหรือไม เมื่อหนวยที่
รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติให คป.ฐท.สส.ตามเวลาที่กําหนด แลว คป.ฐท.สส.จะสรุปผลการ
ปฏิบัติในภาพรวมเสนอ ผบ.ฐท.สส.พิจารณาเห็นชอบแลวเสนอ สปช.ทร. เพื่อดําเนินการตอไป 
 

๔.  ความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มีหนาทีด่ังตอไปนี ้
      ๔.๑.๑ พิจารณา/ลงนามใหความเห็นชอบผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ 
      ๔.๑.๒ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงาน  
      ๔.๒ นขต.บก.ฐท.สส.และหนวยสมทบ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรม
เชิงงบประมาณ 
 ๔.๓ คป.ฐท.สส. มีหนาที่ดังตอไปนี ้
   ๔.๓.๑ รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ ฐท.สส. เสนอตอ 
ผบ.ฐท.สส. 
   ๔.๓.๒ ดําเนินการเขารวมประชุม/สัมมนากับ สปช.ทร. และหนวยอื่นๆ  
   ๔.๓.๓ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรม
เชิงงบประมาณของ ฐท.สส. 
   ๔.๔.๔ ประสานขอมูลระหวาง นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ กับ ทร.(กรมฝาย
อํานวยการที่รับผิดชอบ) 
 

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ๕.๑ กระบวนงานการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ  

 ๕.๑.๑ สปช.ทร. แจงหนวยตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรมเชิง
งบประมาณ โดยใหหนวยตางๆ ดําเนินการและรายงานผลการปฏิบัตติามแบบฟอรมที่กําหนด 

 ๕.๑.๒ คป.ฐท.สส. แจง นขต.บก.ฐท.สส.และหนวยสมทบตรวจสอบกิจกรรม โดยตรวจสอบกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการในปที่ผานมาแลวคัดแยกกิจกรรมที่ นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบเปน
เจาภาพรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมนั้นๆ สรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนดแลวรายงานผลการปฏบิตัใิห 
คป.ฐท.สส.ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๕.๑.๓ นขต.บก.ฐท.สส. ฝายอํานวยการที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติ โดยตรวจสอบจาก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการในปที่ผานมา ตามที่ไดคัดแยกกิจกรรมไวใหแลววาครบถวนและเปนกิจกรรมที่
หนวยรับผิดชอบดําเนินงานจริง แลวรายงายรายงานผลการปฏิบัติให คป.ฐท.สส.ทราบเพื่อดําเนินการตอไป  

 ๕.๑.๔ คป.ฐท.สส. สรุปผลการปฏิบัติ เมื่อ  นขต.บก.ฐท.สส.,  นขต.ฐท.สส. และหนวยสมทบ ฝาย
อํานวยการที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติให คป.ฐท.สส.เรียบรอย จะตรวจสอบรายละเอียดผลการปฏิบัติ



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการ การจัดทํารายงานโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ   
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๖ ของ ๖ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๖ 
 

ทั้งหมดในภาพรวมของ ฐท.สส.แลวพิจารณาจัดทําบันทึกเสนอ ผบ.ฐท.สส.พิจารณาใหความเห็นชอบและสงเรือ่งให 
สปช.ทร.ตอไป 

๕.๑.๕ ผบ.ฐท.สส. พิจารณา และลงนามในบันทึกเห็นชอบโครงสรางกิจกรรมแตหากไมเห็นชอบจะ
สงกลับใหแกไข 

๕.๑.๖ คป.ฐท.สส. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เมื่อ ผบ.ฐท.สส.ลงนามเห็นชอบเสร็จเรียบรอย 
ดําเนินการจัดสงให สปช.ทร. ดําเนินการรวบรวมแลวสรุปเปนภาพรวมของ ทร.เสนอสํานักงาน ก.พ.ร.ตอไป 

 
๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
    การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment 
Rating Tool (PART)) 

๗. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารสารที่เก่ียวของ 
 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
การ จั ดทํ า ร า ยงาน
โ ค ร ง กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง
งบประมาณ  

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. 
 
๙.  ภาคผนวก 
 - แบบฟอรมรายละเอียดการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรมเชิงงบประมาณ 
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