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คํานํา 
 
 งบประมาณ  ไมใชศาสตรอันลํ้าลึก หรือซับซอนเกินกวาที่ขาราชการทั่วไปจะเขาใจได    
เพียงแตขาราชการ ทร.บางคน เมื่อยังไมไดเขาไปสัมผัสกับงบประมาณดวยตนเอง ก็มักจะมองไมเห็นภาพ และ
ไมมีความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงบประมาณที่ชัดเจน และเปนลําดับขั้นตอน   หรือเมื่อไมไดมีหนาที่
ที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ก็มักจะไมใหสนใจในเรื่องนี้        เอกสารอางอิงของ ทร.ดานงบประมาณนี้ จัดทําขึ้น
มีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหขาราชการ ทร.โดยทั่วไป         ไดรับทราบในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงบประมาณของ 
ทร. ในภาพกวางๆ ตั้งแตวงรอบงบประมาณของประเทศ  ไปจนถึงการจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
งบประมาณของ ทร.   อยางเปนลําดับขั้นตอน โดยพยายามใชคําพูดที่สามารถเขาใจไดโดยงายใหมากที่สุด     
แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีบางคําที่ยังจําเปนตองใชคําศัพท หรือคําที่มีความหมายเฉพาะในดานงบประมาณ  ซ่ึง
ไมอาจหลีกเลี่ยงได     สวนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติดานงบประมาณนั้น สามารถศึกษาหรือ
คนควาเพิ่มเติมไดจากระเบียบ ทร.วาดวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒ และแบบประกอบระเบียบดังกลาว 
 เอกสารอางอิงของ ทร.ดานงบประมาณนี้ ไดจัดทําขึ้นเปนครั้งแรก ซ่ึงสาระของเนื้อหา 
ตลอดจนการลําดับเรื่อง อาจยังไมมีความสมบูรณเทาที่ควร หรืออาจยังมีรายละเอียดอื่นใดที่สมควรจะบรรจุไว
ในเอกสารนี้เพิ่มเติมอีก ดังนั้นหากหนวยใดพบเห็นสิ่งที่ควรแกไขเห็นควรปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณ
เพิ่มมากขึ้นแลว ขอไดโปรดแจงให สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ทราบดวย จักเปนพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของขาราชการโดยสวนรวมตอไป 
 
        คณะทํางานพจิารณาและจัดทําเอกสารอางอิง ทร. 
                              ดานงบประมาณ 

        พ.ศ.๒๕๔๒ 
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บทนํา 
กลาวทั่วไป 

  
 งบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปของตัวเงิน  แสดงโครงการที่จะดําเนินงานทั้งหมด
ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณการของการบริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจาย 
ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงาน    ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
แผนงาน        แตอุปสรรคใหญในการดําเนินการ ก็คือ ทรัพยากรทางการเงินมีจํากัด แตตองนํามาจัดสรร
ใหกับกิจกรรม หรือโครงการตางๆ  ที่มีจํานวนมากมาย   ปญหาจึงเกิดขึ้นวาจะใชทรัพยากรทางการเงินที่มี
อยูอยางจํากัดนั้นไปในทางที่เปนประโยชนไดมากที่สุดอยางไร งบประมาณจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เลือกใชจาย โดยพิจารณาถึงความตองการตลอดจนความจําเปนกอนหลังตามลําดับ เพื่อใหสวนรวมไดรับ
ประโยชนสูงสุด 
 

--------------------------------------------------------------------     
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บทที่ ๑ 
วงรอบงบประมาณ 

 
 วงรอบงบประมาณเปนกระบวนการเกี่ยวของกับการดําเนินการในเรื่องของการจัดเตรียม                
งบประมาณรายรับ  การจัดตั้งงบประมาณรายจาย   การอนุมัติ  และการบริหารงบประมาณรายจาย ตลอดจน
การรายงานผลการใชจายงบประมาณ เมื่อส้ินสุดการใชจายงบประมาณในปนั้นๆ  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับสวน
ราชการตางๆ ตั้งแตหนวยปฏิบัติจนถึงรัฐสภา ซ่ึงเปนหนวยงานสูงสุดที่จะอนุมัติงบประมาณ เพื่อเปน
กฎหมายรองรับการใชจายงบประมาณของรัฐบาลวาเปนการใชจายที่ถูกตอง   ในกระบวนการดังกลาวอาจ
แบงไดออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ 
 ๑. การจัดเตรยีมงบประมาณ 
 ๒. การอนุมัติงบประมาณ 
 ๓. การบริหารงบประมาณ 
  
 ๑. การจัดเตรียมงบประมาณ หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณ ทั้งวงเงินงบประมาณรายรับ 
และวงเงินงบประมาณรายจาย      สําหรับงบประมาณรายรับซึ่งจะเปนตัวกําหนดงบประมาณรายจายตอไป
นั้น  สวนราชการที่ เกี่ยวของ ๔  หนวยงาน  ไดแก สํานักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย จะเปนผูกําหนด โดย
วิเคราะหและคํานึงถึงความสามารถของรายไดประชาชาติ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม แหลงเงินกู ในขณะนั้น   
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินงบประมาณรายรับ เพื่อสํานักงบประมาณจะไดจัดเปนงบประมาณ
รายจาย และแยกเปนวงเงินงบประมาณสําหรับแตละกระทรวงเปนรายกระทรวงตอไป เมื่อไดรับอนุมัติ
วงเงินจากคณะรัฐมนตรีแลว สํานักงบประมาณจะตั้งเปนวงเงินงบประมาณรายจายแตละกระทรวง และแจง
ใหแตละกระทรวงทราบ ซ่ึงแตละกระทรวงจะพิจารณาจัดวงเงินงบประมาณรายจายใหแกกรมภายใน
กระทรวงของตนเองตามความเหมาะสม       และแจงใหแตละกรมทราบ เพื่อใหกรมทํารายละเอียด
งบประมาณรายจายภายในวงเงินงบประมาณตามที่กระทรวงจัดและแจงใหทราบ     เมื่อแตละกรมจัด
รายละเอียดงบประมาณมาภายในวงเงินแลว จะสงใหกระทรวงพิจารณาและรวบรวมสงใหสํานักงบประมาณ
พิจารณา และเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแกไขปรับปรุงตามที่เห็นสมควรแลว 
ก็จะนําเสนอตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติออกมาเปนกฎหมาย พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป
นั้นๆ ตอไป        การดําเนินการดังกลาวมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้ 
   ๑.๑ การประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย 
   เปนการประมาณการรายรับวาจะสามารถจัดหารายไดเพื่อนํามาใชเปนงบประมาณ
รายจายได เปนเงินจํานวนเทาใด  สวนราชการที่ เกี่ยวของ  ๔  หนวยงาน  ไดแก  สํานักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และธนาคารแหง
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ประเทศไทย  จะเปนผูกําหนด โดยวิเคราะหและคํานึงถึงความสามารถของรายไดประชาชาติ ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม แหลงเงินกู  วารายรับควรจะมาจากทางใดบาง และเปนจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมตอประเทศชาติ
ในขณะนั้น 
  ๑.๒ สศช. และสํานักงบประมาณ เสนอนโยบายงบประมาณ 
   เมื่อไดมีการประมาณการรายรับและรายจายแลว  สศช.และสํานักงบประมาณ ก็จะเสนอ
แนวนโยบายงบประมาณ วาจะดําเนินการจัดเก็บรายรับใหไดมาอยางไร และจะจายในลักษณะอยางไร ทั้ง
รายรับและรายจายจึงจะเปนไปตามที่ประมาณการไว เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา พรอมทั้งผลกระทบ
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดวย 
  ๑.๓ คณะรัฐมนตรีกําหนดแนวนโยบายงบประมาณ 
   คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแนวนโยบายที่ สศช.และสํานักงบประมาณเสนอ โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่จะเกิดขึ้นจากงบประมาณที่ตั้ง พรอมทั้งความสอดคลองที่
จะมีตอนโยบายของรัฐบาล และปจจัยการเมืองในขณะนั้นดวยวา นโยบายงบประมาณควรจะเปนอยางไร 
  ๑.๔ สํานักงบประมาณกําหนดวงเงินรายกระทรวง 
   เมื่อคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวนโยบายงบประมาณ  และวงเงินงบประมาณแลว         
สํานักงบประมาณจะพิจารณารายละเอียดและกําหนดวงเงินของกระทรวงตางๆ เปนรายกระทรวง และเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
  ๑.๕ คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินรายกระทรวง 
   คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาวงเงินรายกระทรวงอีกครั้งตามที่สํานักงบประมาณเสนอวา       
สมควรจะแกไขหรือปรับปรุงหรือไมอยางไร ตามความจําเปนของบประมาณในดานตางๆ เชน ดานความ
มั่นคง ดานการเกษตร และดานการศึกษา เปนตน 
  ๑.๖ สํานักงบประมาณแจงกระทรวง 
    เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทางดานแนวนโยบายงบประมาณ พรอมทั้งวงเงิน 
งบประมาณแลว สํานักงบประมาณจะพิจารณากําหนดวงเงินของกระทรวงตางๆ เปนรายกระทรวงวาจะ
ไดรับงบประมาณเทาใด เปนวงเงินรวมทั้งหมดของกระทรวง และเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
  ๑.๗ กระทรวงจัดสรรปรับยอดวงเงินของกรม 
   กระทรวงแตละกระทรวง เมื่อไดรับทราบวงเงินของงบประมาณที่จะไดรับ พรอมทั้ง
แนวนโยบายงบประมาณของรัฐบาลแลว กระทรวงก็จะพิจารณาจัดสรรหรือกําหนดวงเงินใหแตละกรมใน
สังกัดวากรมใดควรจะไดรับวงเงินงบประมาณเทาใด เมื่อกําหนดวงเงินของกรมเรียบรอยแลว ก็จะแจงให
กรมในสังกัดทราบถึงวงเงินที่กรมไดรับจัดสรร  นโยบายงบประมาณของรัฐบาล รวมทั้งแนวนโยบายของ
กระทรวง เพื่อใหกรมจัดทํารายละเอียดเปนคําของบประมาณตามวงเงินที่ไดรับ     
  ๑.๘ กรมจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ 
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     เมื่อกรมทราบวงเงินแลว จะดําเนินการวางแผนและกําหนดแนวการปฏิบัติงานในรูป
ของคําของบประมาณในปนั้นๆ โดยยึดแนวนโยบายที่กระทรวงแจงใหทราบ ตามแบบฟอรมที่สํานัก
งบประมาณกําหนด 
  ๑.๙ สํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติวงเงนิงบประมาณ 
     เมื่อกรมจัดทําคําของบประมาณ พรอมทั้งรายละเอียดงบประมาณตามแผนงาน ฯลฯ มายัง
กระทรวง กระทรวงจะพิจารณาแกไขตามที่กระทรวงจะเห็นสมควร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวง ของรัฐบาล และของประเทศ แลวนําเสนอตอสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
  ๑.๑๐ สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณ 
       สํานักงบประมาณจะพิจารณารายละเอียดงบประมาณที่กระทรวงเสนอมา โดย
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ความ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ความพรอมของกระทรวงหรือกรมที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ อํานาจหนาที่ของ
กระทรวงหรือกรมนั้นๆ เปนตน แลวสํานักงบประมาณจะแกไขปรับปรุงรายละเอียดใหเหมาะสมที่สุด เพื่อ
จัดสงรายละเอียดและพิมพเปนเอกสารงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งตอไป  
  ๑.๑๑ คณะรัฐมนตรีพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย 
        คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย พรอมทั้งรายละเอียด 
แผนงาน และงานตางๆ ที่กรมจะปฏิบัติในงบประมาณที่ขอมา โดยจะพิจารณาถึงแผนงานโครงการตางๆ วา
เหมาะสมเพียงใดหรือไม พรอมทั้งแกไขกอนที่รัฐบาลจะเสนอตอรัฐสภาตอไป 
 
 ๒. การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การที่ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา พิจารณางบประมาณที่ฝาย
บริหารหรือรัฐบาลจัดเตรียมและเสนอขอขึ้นมา โดยฝายนิติบัญญัติมีอํานาจที่จะวิเคราะห ตัด และแกไข     
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ฝายบริหารเสนอขึ้นมาได แตจะตองอยูภายในวงเงินงบประมาณที่เสนอขอขึ้นมา 
ซ่ึงในการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนี้  
    การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  
  พ.ร.บ.งบประมาณรายจายเปนกฎหมายที่มีความสําคัญ ดังนั้นในการพิจารณาควรกระทํา
อยางรอบคอบ จึงตองพิจารณาทีละวาระ รวม ๓ วาระ และจะพิจารณา ๓ วาระรวมในครั้งเดียวไมได   โดยมี
รายละเอียดในแตละวาระดังนี้ 
  ๑. วาระท่ี ๑ จะพิจารณาวาจะรับหลักการแหง พ.ร.บ.หรือไม    
   จะเปนการพิจารณาถึงนโยบายการเงินการคลังโดยทั่วไป ตลอดจนแหลงที่มาของ
รายรับที่จะนํามาจัดทําเปนงบประมาณรายจาย   รัฐบาลจะชี้แจงถึงนโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจาย
วามีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภา
ไวอยางไร ตลอดจนประโยชนที่สวนรวมจะไดรับ ในการพิจารณาอาจมีการทวงติง เสนอแนะ ซักถาม 
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คัดคานในประเด็นตางๆ แลวจะมีการลงมติวาจะรับหลักการ     หรือไม ถาสภาผูแทนราษฎรรับหลักการ
ตามที่รัฐบาลเสนอ ก็จะนําราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายนี้เขาสูการพิจารณาในวาระที่ ๒ ตอไป 
   ในทางปฏิบัติ   เนื่องจากงบประมาณรายจายของทุกสวนราชการในประเทศไทยมี
รายละเอียดตองพิจารณาคอนขางมาก  ประกอบกับสภาผูแทนราษฎรมีเปนจํานวนมาก   หากจะให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเปนผูพิจารณาจะใชระยะเวลาในการดําเนินการนานมาก   อันอาจจะมผีลทาํ
ให พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประกาศใชไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้นเมื่อมีการลงมติในวาระที่ ๑ 
แลว จะมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อเปนตัวแทนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสภาเพื่อ
พิจารณาในเรื่องดังกลาว เรียกวา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป  
โดยหลักการแลวจะมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน และผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปน
เลขานุการ โดยตําแหนง   คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้มีอํานาจในการตัดทอน เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณรายจายของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ  ไดตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองอยูภายในวงเงินที่
รัฐบาลเสนอในวาระที่ ๑ โดยจะพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ดวยตนเอง หรือพิจารณาตามคําขอแก
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนอื่นๆ ที่มิไดเปนกรรมาธิการฯ ก็ได การขอแกไขเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การ
แปรญัตติ   และเมื่อพิจารณาเสร็จแลวก็จะนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ตอไป 
    ๒. วาระท่ี ๒ จะพิจารณาในรายละเอียดของราง พ.ร.บ.เปนรายมาตรา  
   จะเปนการกลับมาประชุมเต็มสภาโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง 
ภายหลังจากที่ตัวแทนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คณะกรรมาธิการฯ) ไดพิจารณารายละเอียดของ
งบประมาณรายจายโดยละเอียดไปแลว การพิจารณาจะเริมตนดวยช่ือราง คําปรารภ แลวจึงพิจารณาเรียง
ตามลําดับเปนรายมาตราหรือรายกระทรวงไป   
   ๓. วาระท่ี ๓ เปนการพิจารณาวาจะใหรางๆ พ.ร.บ.นี้ตราเปนกฎหมายหรือไม 
   การพิจารณาในวาระนี้จะไมมีการอภิปราย แตจะเปนการลงมติวาจะใหราง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําป ที่รัฐบาลเสนอนี้ประกาศใชเปนกฎหมายหรือไม ซ่ึงเมื่อสภาผูแทนราษฎร
เห็นชอบราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายนี้แลว จะเสนอวุฒิสภา เพื่อรับความเห็นชอบกอนออกเปนกฎหมาย
บังคับใชตอไป 
   การพิจารณาของวุฒิสภา 
   วุฒิสภาจะพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย โดยวิธีการเชนเดียวกับการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎรตามที่กลาวขางตน     โดยจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ราง 
พ.ร.บ.มาถึงวุฒิสภา เวนแตสภาผูแทนราษฎรจะลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไม
สามารถพิจารณาใหแลวเสร็จไดภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาวุฒิสภาใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.นั้นแลว 
ถาวุฒิสภาไมเห็นดวยกับราง พ.ร.บ.หรือใหแกไขเพิ่มเติมอยางไร วุฒิสภาจะยับยั้งและสงราง พ.ร.บ.นั้นคืน
ไปยังสภาผูแทนราษฎร แตถาเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีจะนําทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริยลงพระ
ปรมาภิไธย และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปนกฎหมายบังคับใชตอไป 
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  ๓. การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
รายการและแผนงานหรืองานที่ฝายบริหารไดรับอนุมัติงบประมาณมาใชจายจากรัฐสภา  เพื่อปองกันการ
ร่ัวไหลของเงินงบประมาณแผนดิน โดยวิธีการอนุมัติเงินประจํางวด การเบิกเงิน การตรวจสอบ ตลอดจนการ
รายงานผลการใชจายงบประมาณเพื่องานนั้นๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
  ๓.๑ สวนราชการขอเงินประจํางวด 
            เมื่อสวนราชการไดทราบวา พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประกาศใชแลว สวนราชการ
จะตองขออนุมัติเงินประจํางวดมายังสํานักงบประมาณ  ซ่ึงในการอนุมัติเงินประจํางวดนี้ สํานักงบประมาณ
จะอนุมัติใหใชจายเปนงวดๆ โดยตามปกติจะเปนเวลา ๓ หรือ ๔ เดือนตองวด แลวแตผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณจะกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหการใชจายเงินของสวนราชการเหมาะสมกับกําลังเงินที่รัฐบาลไดรับ  ทํา
ใหสวนราชการคอยพิจารณากิจการในหนาที่ของตนทุกระยะงวดเงินเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของสวน
ราชการใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทําใหสวนราชการมีเงินใชได
ตลอดป 
  ๓.๒ สํานักงบประมาณอนุมัติเงินประจํางวด 
           สํานักงบประมาณจะพิจารณาเงินประจํางวดที่สวนราชการขอมา  โดยพิจารณา
รายละเอียดตางๆ ตามลักษณะแผนงาน หมวดเงิน และแบบรูปรายการตางๆ ที่กําหนดไวเปนระเบียบและ
มาตรฐานในการพิจารณางบประมาณ แลวจะอนุมัติเงินประจํางวดไปตามเหตุผลและระเบียบที่กําหนดไว 
  ๓.๓ การวางฎกีา 
            เมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณแลว สวนราชการก็จะวางฎีกาขอ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดแลวตอกรณี  โดยหากอยูสวนกลางจะวางฎีกาที่กรมบัญชีกลาง 
และถาเปนสวนภูมิภาคจะวางฎีกาที่คลังจังหวัด 
  ๓.๔ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติฎีกา 
        กรมบัญชีกลางจะพิจารณาหลักฐานและรายละเอียดตางๆ ที่สวนราชการเสนอ
ประกอบการพิจารณาตามระเบียบที่กําหนดไว แลวกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดก็จะอนุมัติฎีกานั้นๆ  
  ๓.๕ การเบิกจายเงินประจํางวด 
           สวนราชการเมื่อไดรับอนุมัติแลวก็จะไปเบิกเงินประจํางวดไปใชจายตามที่สวน
ราชการตองการได ซ่ึงก็จะตองใชจายไปตามลักษณะแผนงาน งาน และหมวดเงินงบประมาณ ตามรายการที่
กําหนดไวในเอกสารงบประมาณและที่ไดรับอนุมัติไว 
  ๓.๖ สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 
          เมื่อเบิกและใชจายเงินไปแลว สํานักงานตรวจเงินแผนดินจะตรวจสอบวาไดใชเงินไป
ตามที่เบิกไปจริงหรือไม และไดใชจายไปในงานที่กําหนดไวหรือไม      เพื่อควบคุมการบริหารงบประมาณ
ใหการใชจายเงินไมร่ัวไหล และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน และระเบียบอื่นๆ   เชน ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เปนตน 



 ๙

               บทที่ ๒ 
      การจัดทํางบประมาณของ ทร. 

 
 กอนที่จะนําไปสูกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณของ ทร.ตอไปนั้น เพื่อใหผูอาน
ไดมีความเขาใจในเนื่องเรื่องที่จะกลาวตอไป จึงนาที่จะทําความเขาใจกับคําศัพทดานงบประมาณที่ใชกันใน 
ทร.โดยทั่วไปเสียกอนบางคําเสียกอน ดังนี้ 

ลักษณะของการใชจายงบประมาณ   
การใชจายงบประมาณของ ทร.จะเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางงบประมาณในแตละป ขึ้นอยูกับวา

โครงสรางงบประมาณของ ทร.เปนอยางไร อยางไรก็ตามการใชจายงบประมาณหลักของ ทร.ในแตละปจะมี
ลักษณะการใชจายงบประมาณ แบงออกเปน ๓ กลุมใหญ ๆ ไดดังนี้ 
               ๑. งบประมาณดานบริหารทั่วไป 
                   ๑.๑ งบประจํา   เปนงบประมาณที่มีลักษณะการใชจายประจํา เพื่อใชในการบริหารกําลังพล การ
บริหารงาน การฝกอบรมและศึกษา กิจการทูต และกิจการพิเศษอื่น ๆ ซ่ึงคาใชจายประเภทงบประมาณและ
การเงิน ที่ไดกําหนดไวอยางแนชัด   คาใชจายในงบประจํานี้ไดจัดไวในแผนงานบริหารทั่วไป งานดํารง
สภาพกําลังทหาร  
                   ๑.๒ งบจัดซื้อ/จัดจาง งบประมาณในสวนนี้เปนคาใชจายที่หนวยเทคนิคตามสายงานสงกําลัง 
และหนวยงานอื่นๆ ของ ทร.   ที่ไดรับการจัดสรร งป.ใชในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจาย และการซอมบํารุง    
ทั้งนี้เพื่อใหหนวยสามารถดํารงสภาพและปฏิบัติภารกิจของ ทร.ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงงบคาใชจายนี้ จัดไวในแผนงานบริหารทั่วไป งานดํารงสภาพกําลังทหาร งานวิจัยและพัฒนาการทาง
ทหาร  
               ๒. งบประมาณดานการปองกันราชอาณาจักร     เปนงบประมาณที่ใชในการพัฒนาเสริมสรางกําลัง
กองทัพ  การพัฒนาทั่วไป การปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ การปฏิบัติตามแผน คําสั่ง นโยบายของ ทร.
และหนวยเหนือที่อยูในความรับผิดชอบของ ทร.    ซ่ึงงบประมาณคาใชจายในสวนนี้ไดจัดไวในแผนงาน
ปองกันราชอาณาจักร  งานปองกันราชอาณาจักร  งานดําเนินการในลักษณะปกปด งานพิเศษ และงาน
กอสรางบานพักโรงเรือนและกอสรางอื่น ๆ 
               ๓. งบประมาณดานการบริการสาธารณสุข งบประมาณในสวนนี้เปนคาใชจายในการจัดหาผลิตเพื่อ
แจกจาย และซอมบํารุงสายงานการแพทย   รวมทั้งเงินอุดหนุนโรงพยาบาลในสังกัด ทร. และเงินเพิ่มพิเศษ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวตามวิชาชีพ นอกเวลาราชการ  
 การจําแนกประเภทรายจาย 

งบประมาณของ ทร. สามารถจําแนกประเภทรายจายออกไดเปน ๗ หมวดรายจาย ดังนี้ 
             ๑. หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา 
  



 ๑๐

           เงินเดือน หมายความวา เงินที่จายใหแกขาราชการทุกประเภทเปนรายเดือน โดยมีอัตรากําหนดไว
แนนอนในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําปที่กรมบัญชีกลางไดตรวจสอบยืนยันวาถูกตอง   และรวมตลอดถึง
เงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน 
             ๑. เงินเพิ่มประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาและประธานสภา
ผูแทนราษฎร  
             ๒. เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา   รองประธานสภาผูแทนราษฎร         
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
             ๓. เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
             ๔. เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ  และตุลาการรัฐธรรมนูญ  
             ๕. เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 
             ๖. เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง 
             ๗. เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
             ๘. เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) 
             ๙. เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) 
            ๑๐. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซ่ึงดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษา   ตามโครงการเงินกูเพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)  
        ๑๒. เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ 
            ๑๓. เงินเพิ่มพิเศษผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.) 
            ๑๔. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.) 
            ๑๕. เงินเบี้ยกันดาร 
            คาจางประจํา หมายความวา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ   โดยมีอัตรา
กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําปที่กรมบัญชีกลางไดตรวจสอบยืนยันวาถูกตอง    และรวม
ตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํา   และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับ
คาจางประจํา เชน 
             ๑.เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 
             ๒. เงินเบี้ยกันดาร 
  
             ๒. หมวดคาจางชั่วคราว 
             เดิมหมวดรายจายนี้อยูรวมกับ หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา ตามขอ ๒.๑ แตในป ๒๕๔๑ 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะควบคุมการจางลูกจางของสวนราชการตางๆ ทั้งประเทศ ใหเปนไปอยาง
ประหยัดเทาที่จําเปนแกการปฏิบัติงานอยางแทจริงเทานั้น สํานักงบประมาณจึงไดแยกรายจายในสวนของ



 ๑๑

การจางลูกจางชั่วคราวของสวนราชการตางๆ ออกมาตางหาก เรียกวา หมวดคาจางชั่วคราว    เพื่อใหสามารถ
ควบคุมการใชจายไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
             ๓. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
           คาตอบแทน หมายความวา เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ เชน 
             ๑. เงินคาเชาบานขาราชการ 
             ๒. เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอื่นๆ ใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง  อาทิ เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร เงินชวยเหลือในการทําศพ 
             ๓. คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
             ๔. คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง 
             ๕. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
             ๖. เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน 
             ๗. เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
             ๘. เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ 
             ๙. เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ 
            ๑๐. เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
            ๑๑. เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว   
            ๑๒. เงินคาที่พักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 
            ๑๓. เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถ่ิน 
            ๑๔. คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา 
            ๑๕. คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 
            ๑๖. เงินรางวัลกรรมการสอบ 
            ๑๗. คาตรวจกระดาษคําตอบ 
            ๑๘. คาคุมสอบ 
            ๑๙. คาพาหนะเหมาจาย 
            ๒๐. คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
            ๒๑. คาปวยการในการพิสูจนรังวัดที่ดิน 
            ๒๒. คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 
            ๒๓. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่อยูในตางประเทศ 
    
 



 ๑๒

 
           คาใชสอย หมายความวา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ  (นอกจากบริการสาธารณสุข)   รายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ  
            คาวัสดุ หมายความวา รายจายเพื่อซ้ือหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยน หรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน       
คาซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานยืนนาน แตมีราคาหนวยหนึ่ง
ไมเกิน ๕, ๐๐๐ บาท ใหเบิกจายในลักษณะคาวัสดุ แตถาราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือเปนสิ่งของซึ่งมีระบุไว
ในรายจายลักษณะคาครุภัณฑ ใหเบิกจายในลักษณะคาครุภัณฑ 
              คาใชจายตางๆ ในการสั่งซื้อหรือจางทําสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศโดยตรง ซ่ึงตองชําระพรอม
กับคาสิ่งของ  เชน  คาขนสงจากตางประเทศมายังประเทศไทย  คาภาษีในตางประเทศ  คาประกันภัยส่ิงของ 
เปนตน ใหเบิกจายในลักษณะคาวัสดุ 
            คาวัสดุยังจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
            ๑. วัสดุสํานักงาน  
            ๒. วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
           ๓. วัสดุบานงานครัว 
            ๔. วัสดุเครื่องบริโภค  
            ๕. วัสดุกอสราง 
           ๖. วัสดุยานพาหนะและขนสง 
           ๗. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
          ๘. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
         ๙. วัสดุการเกษตร 
        ๑๐. วัสดุโฆษณาและเผยแพร               
        ๑๑. วัสดุเครื่องแตงกาย 
        ๑๒. วัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงเปนวัสดุนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 
  
             ๔.  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
            คาครุภัณฑ หมายความวา       รายจายเพื่อซ้ือ จางทําหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ ซ่ึงตามปกติมีลักษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน 
             คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ  ดัดแปลง หรือตอเติมสิ่งของดังกลาวในวรรคแรก   
ตลอดจนคาใชจายในการสั่งซื้อส่ิงของดังกลาวจากตางประเทศโดยตรง ซ่ึงตองชําระพรองกับคาสิ่งของ เชน  



 ๑๓

คาขนสงจากตางประเทศมายังประเทศไทย   คาภาษีในตางประเทศ   คาประกันภัยส่ิงของเปนตน ใหเบิกจาย
ในลักษณะคาครุภัณฑ    
            คาครุภัณฑยังจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
            ๑. ครุภัณฑสํานักงาน 
            ๒. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
            ๓. ครุภัณฑการเกษตร 
            ๔. ครุภัณฑกอสราง 
            ๕. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
            ๖. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
            ๗. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
            ๘. ครุภัณฑงานบานงานครัว 
            ๙. ครุภัณฑโรงงาน 
           ๑๐. ครุภัณฑกีฬา 
           ๑๑. ครุภัณฑสนาม 
           ๑๒. ดนตรี  
           ๑๓. ครุภัณฑอ่ืนๆ ซ่ึงเปนครุภัณฑนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 
              คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง  รวมทั้งสิ่ง
ตางๆ ซ่ึงติดอยูกับที่ดินและสิ่งกอสราง      และคาใชจายตางๆ ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน หรือ
ส่ิงกอสราง ซ่ึงมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ 
  
            ๕. หมวดคาสาธารณปูโภค  
           คาสาธารณูปโภค หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เชน 

๑. คาไฟฟา 
            ๒. คาน้ําประปา 
             ๓. คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ  คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ      และใหหมายรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการดวย  เชน  คาเชา
เครื่องและหรือเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ      
             ๔. คาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร ฯลฯ 
             ๕. คาบริการทางดานโทรคมนาคม     เชน โทรภาพ หรือโทรสาร  คาเทเล็กซ  คาวิทยุติดตามตัวคา
วิทยุส่ือสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  และคาสื่อสารอื่นๆ  และใหหมายรวมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการดวย 
  



 ๑๔

             ๖. หมวดเงินอุดหนุน  
           เงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่จายเพื่อชวยเหลือหรือจายเปนจายเปนคาบํารุงแกองคการเอกชน นิติ
บุคคล หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
           ๑. เงินบํารุงและอุดหนุนองคการระหวางประเทศ เชน คาบํารุงองคการสหประชาชาติ คาบํารุง
กองทุนพัฒนาแหงสหประชาชาติ  คาบํารุงองคการธรณีวิทยาสากล  เงินอุดหนุนองคการยูนิเซฟ และเงิน
อุดหนุน      องคการอนามัยโลก เปนตน 
           ๒. เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนทองถ่ิน    เชน เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัด  เงิน
อุดหนุนเทศบาล  เงินอุดหนุนสุขาภิบาล  และเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร เปนตน 
           ๓. เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการที่เปนสาธารณประโยชน เชนคาใชจายนักเรียนทุนในตางประเทศ 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการโอลิมปค  เงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร และเงินอุดหนุนสภากาชาดไทย เปนตน 
           ๔. เงินอุดหนุนงบประมหากษัตริย เชน คาใชจายในพระองค  เงินพระราชกุศล  เงินปพระบรมวงศา
นุวงศ  และเงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน เปนตน 
           ๕. เงินอุดหนุนการศาสนา  เชน เงินอุดหนุนบูรณะวัด  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม  เงิน
อุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม และเงินอุดหนุนมิซซังตางๆ เปนตน 
           ๖. เงินอุดหนุนโดยอนุโลม เชน คาฌาปนกิจ  คาสินบนและคารางวัลนําจับ เปนตน 
             นอกจากนี้รายจายหมวดเงินอุดหนุนยังจะจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดอีกลักษณะหนึ่ง เพื่อ
ประโยชนในการควบคุมงบประมาณ คือ 
           ๑. เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายความวา เงินที่จายเพื่อชวยเหลือ   หรือจายเปนคาบํารุงแกองคการเอกชน 
นิติบุคคล หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  โดยจะอนุมัติใหไปทั้งจํานวน โดยไมมีการควบคุมใน
รายละเอียดการใชจาย     
           ๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายความวา เงินที่จายเพื่อชวยเหลือแกองคการ เอกชน นิติบุคคล หรือ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน ตามรายการและรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยจะอนุมัติให
ตามวัตถุประสงคและความจําเปนในการใชจาย และมีการควบคุมรายละเอียดในการใชจาย 
  
            ๗. หมวดรายจายอื่น     
           รายจายอื่น หมายความวา       รายจายตางๆ ซ่ึงไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาว
ขางตน  และสํานักงบประมาณกําหนดใหอยูในหมวดนี้ เชน 
             ๑. เงินราชการลับ 
             ๒. คาจางออกแบบ 
             ๓. คาจางควบคุมงาน 
             ๔. คาจางบริษทัที่ปรึกษา 
             ๕. คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (OVERHAUL) 
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             ๖. คาภาษีและคาธรรมเนียมในการออกของ 
             ๗. คาภาษีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ             
           (รายละเอียดเพิ่มเติมเปนไปตามเอกสารการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   กองกฎหมาย
และมาตรฐานงบประมาณ ของสํานักงบประมาณ) 
 
 การจัดทํางบประมาณของ ทร. 
 แนวทางการจัดทํางบประมาณของ ทร. เปนไปโดยสอดคลองกับวงรอบจัดทํางบประมาณของ
ประเทศในบทที่ ๑      โดยในสวนของ ทร.จะมีการดําเนินการเปนการลวงหนาเพื่อใหสามารถรวบรวมขอมลู
ความตองการงบประมาณของหนวยตางๆ ใน ทร.ไดเรียบรอย             และพรอมที่จะเสนอสํานักงบประมาณ
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด โดยการปฏิบัติในเรื่องนี้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ทร.วาดวยการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๒ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. สปช.ทร.แจงใหหนวยตางๆ เสนอความตองการงบประมาณประจําป 
  เนื่องจากการรวบรวมความตองการงบประมาณในทุกรายการของทุกหนวยใน ทร. จะตอง
ใชระยะเวลาคอนขางมาก ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมการในเรื่องดังกลาวเปนการลวงหนา ประมาณเดือน
พฤษภาคมของทุกป  สปช.ทร.จะมีหนังสือแจงใหหนวยรับผิดชอบงบประมาณ รวบรวมความตองการ
งบประมาณประจําป ในสายงานที่รับผิดชอบ สงใหกับ สปช.ทร.     (รายละเอียดยอดคาใชจายตางๆ ที่หนวย
รับผิดชอบงบประมาณเปนผูรวบรวมความตองการ ตามผนวกที่แนบ) เพื่อรวบรวมเปนความตองการ
งบประมาณของกองทัพเรือในภาพรวม กอนปที่ขอตั้งงบประมาณไมนอยกวา ๑๕ เดือน (มิถุนายน) ตอไป         
ทั้งนี้หนวยรับผิดชอบงบประมาณ จะตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อช้ีแจงเหตุผลความจําเปนของความตองการ
งบประมาณในสวนที่ตนรับผิดชอบไวเพื่อช้ีแจงกับสํานักงบประมาณ ในโอกาสตอไปดวย 
 ๒. สํานักงบประมาณ แจงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป 
   ประมาณเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ของทุกป สํานักงบประมาณ จะมีหนังสือถึง
สวนราชการตางๆ แจงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป และทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปนั้นๆ เพื่อใหสวนราชการเตรียมการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปถัดไป และสงคูมือปฏิบัติในเรื่องดังกลาวใหสวนราชการใหเปนแนวทางในการดําเนินการ มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ 
   ๑.๑ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปของประเทศ เพื่อใหสวนราชการใช
เปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ในระดับกระทรวง ทบวง ที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
จําเปนตองใช 
  ๑.๒ กําหนดกรอบวงเงินในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป พรอมทัง้กําหนด
ระยะเวลาที่ใหจัดสงใหกับสํานักงบประมาณ 
  ๑.๓ กําหนดนโยบายการจดัสรรงบประมาณประจําป   
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  ๑.๔ ใหสวนราชการจัดทําประมาณการรายได รายงานการคลัง และรายงานฐานะการเงิน
ของกองทุนหมุนเวียนป เสนอผานรัฐมนตรีเจาสังกัด พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ใหจัดสงใหกับสํานัก
งบประมาณ 
 ๓. สปช.ทร.แจงหนวยจัดทําประมาณการรายได 
       ในการแจงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณตามที่กลาว ในสวน
หนึ่งสวนราชการตางๆ จะตองจัดทําประมาณการรายไดสงใหกับสํานักงบประมาณดวย ซ่ึงในสวนของ ทร.
เมื่อไดรับแจงจากสํานักงบประมาณ    สปช.ทร.จะแจงให กง.ทร.จัดทําประมาณการรายไดของ ทร.ประจําป
งบประมาณถัดไป แลวสงให สปช.ทร.เพื่อเสนอ กห.เปนประมาณการรายไดของ ทร.เพื่อเสนอสํานัก
งบประมาณ เปนประมาณการรายไดของ กห.ประจําปงบประมาณในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งตอไป 
 ๔. สปช.ทร.เสนอ ทร.ขอความเห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณประจําป 
  เมื่อ สปช.ทร.ไดรับความตองการงบประมาณจากหนวยรับผิดชอบงบประมาณ ในสายงาน
ตางๆ แลว    สปช.ทร.จะทําการรวบรวม วิเคราะห จัดลําดับ และปรับปรุง วงเงินความตองการใหเปนไปโดย
เหมาะสม  และสอดคลองกับแนวทางการจัดทํางบประมาณที่ สํานักงบประมาณกําหนด  แนวทาง
กระทรวงกลาโหม และแนวทาง บก.ทหารสูงสุด รวมทั้งนโยบาย ทร.แลวเสนอ ทร.ขอความเห็นชอบคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอ บก.ทหารสูงสุด รวบรวมเสนอ กห.เปนคําของบประมาณรายจาย
ประจําปของ กห. กอนปที่ขอตั้งงบประมาณไมนอยกวา ๑๒ เดือน (กันยายน) ตอไป การขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป   สปช.ทร.ไดยึดถือหลักเกณฑตามผนวกที่แนบ 
 ๕. สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป 
  เมื่อสํานักงบประมาณ ไดรับคําของบประมาณรายจายประจําปของ กห.แลว หนวยงานของ
สํานักงบประมาณที่เกี่ยวของคือ สํานักความมั่นคงและบริหารทั่วไป จะจัดเจาหนาที่มารับทราบขอมูลของ
แตละเหลาทัพ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาแบงสรรงบประมาณใหกับสวนราชการแตละหนวยใน กห.
ตอไป ซ่ึงในทางปฏิบัติเพื่อใหสํานักงบประมาณไดรับทราบขอมูลและเหตุผลความจําเปนที่ถูกตองชัดเจน 
จากหนวยที่เกี่ยวของโดยตรง           สปช.ทร.จะเชิญหนวยรับผิดชอบงบประมาณ ตลอดจนหนวยตางๆ ที่
จําเปนรวมชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชจายงบประมาณในรายการตางๆ กับสํานักงบประมาณ ดวย 
 ๖. สํานักงบประมาณแจงวงเงินงบประมาณรายจายประจําป 
   เมื่อสํานักงบประมาณไดรับขอมูล รวมถึงรับทราบเหตุผลความจําเปนของสวนราชการใน 
กห.เรียบรอยแลว จะนําขอมูลที่ไดรับไปประกอบการพิจารณาในการแบงสรรวงเงินใหกับสวนราชการตางๆ 
ใน กห. ภายในกรอบวงเงินในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของ กห.ที่กําหนดเบื้องตนตามที่
กลาวในขอ ๒.       แลวแจงวงเงินจัดสรรของ กห. เพื่อใหสวนราชการตางๆ ใน กห.พิจารณารายละเอียด
วงเงินที่ไดรับจัดสรรวา เปนไปตามความตองการในการใชจายงบประมาณของสวนราชการนั้นๆ หรือไม 
หรือมีความตองการจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรนี้อยางไร 
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 ๗. ทร.ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณภายในวงเงินท่ีไดรับ 
  เมื่อ สปช.ทร.ไดรับแจงวงเงินจัดสรร และรายละเอียดงบประมาณในรายการตางๆ แลว    
จะนํามาตรวจสอบรวมกับหนวยรับผิดชอบงบประมาณ    และหนวยตางๆ ในกรมฝายอํานวยการ ที่อาจ
เกี่ยวของวา วงเงินในรายการตางๆ ที่ไดรับ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินที่ขอตั้งงบประมาณไปแลว   เพียงพอ
ตอความจําเปนในการใชจายในปงบประมาณนั้น  รวมถึงสอดคลองกับนโยบาย ทร.หรือไม  และสมควรที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับแจงอยางไร ซ่ึงในขั้นนี้ ทร.จะสามารถเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของงบประมาณในรายการตางๆ ที่ไดรับแจงไดตามที่เห็นสมควร ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร    
แลวเสนอ ทร.ขอความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกลาว เพื่อเสนอสํานักงบประมาณ 
พิจารณาตอไป 
 ๘. สํานักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดของ ทร. 
  สํานักงบประมาณจะพิจารณาวา การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ของ ทร.มีเหตุผล 
ความจําเปน และความเหมาะสม หรือไมอยางไร รวมถึงจะทําใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ ทร.ในป
นั้นๆ หรือไม หากมีขอทักทวงในรายการใดก็จะประสานกับ ทร.เพื่อหาขอยุติอีกครั้งหนึ่ง แตถาไมมีขอ
ทักทวงในเรื่องใด ก็จะนํารายละเอียดงบประมาณที่ ทร.ไดปรับปรุงครั้งลาสุดนี้ ไปจัดพิมพเปนรายละเอียด
ประกอบราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา   ซ่ึงการพิจารณาของ
รัฐสภา จะเปนไปตามที่กลาวแลวในบทที่ ๑  
 

---------------------------------------------------------------------



 ๑๘

ผนวก 
หลกัเกณฑในการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 

 
           ๑. งบประจํา 
               ๑.๑ เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว พิจารณาตามจํานวนกําลังพลที่มีอยู และ
แผนการจัดหากําลังพลเพิ่มเติม รวมทั้งประมาณการในการเลื่อนขั้นดวย 
               ๑.๒ คาใชสอยประเภทประจํา และอ่ืนๆ เชน เบี้ยเล้ียงเดินทาง เบี้ยเล้ียงทหารกอง
ประจําการ คาสาธารณูปโภค เปนตน ใชสถิติการใชจายของปที่ผานมา เพิ่มเติมดวยการขยายหนวยใหมดวย 
           ๒. งบจัดซื้อ/จาง 
              ๒.๑ พัสดุอุปกรณหลัก เสนอใหครบตามอัตราที่กําหนดไว และการจัดหาทดแทนพัสดุ
เดิมที่ไดจําหนายไปแลว 
              ๒.๒ พัสดุหมดเปลือง ใชสถิติของปที่ผานมา ประกอบกับความตองการตามแผนที่ ทร.
ไดอนุมัติหลักการไว 
             ๒.๓ การซอมบํารุง พิจารณาตามแผนงานซอมทําตามวงรอบของการซอม และจาก
รายงานการซอมของหนวยตางๆ 
           ๓. ยอดคากอสรางและซื้อที่ดิน  พิจารณาจากแผนงานที่ ทร.ไดอนุมัติหลักการไว 
           ๔. โครงการเสริมสรางกําลังกองทัพ เสนอของบประมาณตามวงเงินที่กําหนด     โดย
คัดเลือกรายการที่มีลําดับความจําเปนเรงดวนตามแผนการเสริมสรางกําลังกองทัพ ซ่ึง ยก.ทร.จะพิจารณา
ขั้นตน 
           ๕. โครงการทั่วไปของ ทร. 
                ๕.๑ โครงการเดิม เสนอของบประมาณตามระยะเวลาของโครงการที่เสนอไว รวมกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมครบในปที่แลว 
              ๕.๒ โครงการใหม เสนอของบประมาณตามที่กําหนดไวในปแรกของโครงการนั้น 
           ๖. โครงการตามขอผูกพันพิเศษ  เสนอของบประมาณตามขอผูกพันที่มีอยู และตามแผนที่
ไดรับจากหนวยเหนือไวแลว  
           ๗. เงินอุดหนุนโรงพยาบาล      ใชเกณฑสถิติการใชจายที่ประเมินไวสําหรับการบริการตอ
บุคคลภายนอก ซ่ึงสํานักงบประมาณจะสนับสนุนใหเปนป ๆ ไป             
 

--------------------------------------------------------------------- 

 
 



 ๑๙

รายละเอยีดหนวยควบคุมและรับผิดชอบงบประมาณ 
                                                                                 
  หนวย                                ยอดคาใชจาย 
 ๑. กง.ทร.             - หมวดเงนิเดือน และคาจางประจํา 
            ๑.๑ เงินเดือน 
                ๑.๒ คาจางประจํา 
                            -  หมวดคาจางชั่วคราว 
                ๑.๓ คาจางชั่วคราว 
                            - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
                ๑.๔ คาสอนและคาสมนาคุณวิทยากร 
                ๑.๕ คารางวัลกรรมการสอบ      
                ๑.๖ คาเชาบาน                   
                ๑.๗ คารักษาพยาบาลทหาร           
                 ๑.๘ คาเบี้ยประชุมกรรมการ และคาพาหนะกรรมการเหมาจาย 
                 ๑.๙ คาอาหารทําการนอกเวลา     
                 ๑.๑๐ คาปฏิบัติงานบนอากาศยาน     
                 ๑.๑๑ คาฝาอันตรายเปนครั้งคราว   
                 ๑.๑๒ คาระวางบรรทุกและคาจางเหมาบริการ 
                 ๑.๑๓ คาบอกรับวารสาร             
                 ๑.๑๔ คาโฆษณาและเผยแพรกิจการ 
                 ๑.๑๕ คาธรรมเนียมและเบีย้ประกัน 
                 ๑.๑๖ คารับรองของขวัญ         
                 ๑.๑๗ คาเชาทรัพยสิน                  
                 ๑.๑๘ คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาพาหนะและคาเชาที่พัก  
                 ๑.๑๙ คาเบี้ยเล้ียงทหารกองประจําการ  
                ๑.๒๐ คาเครื่องกีฬาและมหรสพ        
                 ๑.๒๑ คาใชจายในการแขงขนักีฬา ทร.   
                 ๑.๒๒ คาใชจายอื่น ๆ               
                 ๑.๒๓ คาใชจายกิจการทูต            
                 ๑.๒๔ คาใชจายฝก ศึกษา ดงูาน ประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ 
                 ๑.๒๕ คาใชจายฝกอบรม และศึกษาในประเทศ (ใน ทร.) 
                 ๑.๒๖ คาใชจายฝกอบรม และศึกษาในประเทศ (นอก ทร.) 



 ๒๐

หนวย                                ยอดคาใชจาย 
                 ๑.๒๗ คาชดใชความเสียหาย          
                 ๑.๒๘ คาฌาปนกิจศพทหาร             
                 ๑.๒๙ คาใชจายในการฝกในประเทศ (เฉพาะคาเบี้ยเล้ียงฯ โดยประสานงาน ยก.ทร.)       
                 ๑.๓๐ คาใชจายในการดําเนนิคด ี
                 ๑.๓๑ คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาพาหนะและคาเชาที่พัก (ฝกผสมและศึกษาในประเทศใน ทร.) 
                 ๑.๓๒ คาธรรมเนียมธนาคารและชดเชยอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
                 ๑.๓๓ คาใชจายฝก ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ (นอกแผน)                                        
                 ๑.๓๔ คาใชจายในการดําเนนิการระบบสารสนเทศ              
                 ๑.๓๕ เงินประกันสังคมลูกจาง                               
                 ๑.๓๖ คาเครื่องอุปโภคสําหรับทหารในถิน่ทุรกันดาร 
                 ๑.๓๗ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 
                            - หมวดคาสาธารณูปโภค                    
                 ๑.๓๘ คาไปรษณยี โทรเลขและสื่อสารอื่น ๆ      
                ๑.๓๙ คาโทรศัพท  
                 ๑.๔๐ คาน้ําประปา                          
                 ๑.๔๑ คาไฟฟา      
  ๑.๔๒ คาบรกิารสารสนเทศ                        
                           - หมวดเงินอุดหนุน                    
                 ๑.๔๒ คาใชจายฝกอบรม และศึกษา ณ ตางประเทศ 
                 ๑.๔๓ เงินอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ          
                 ๑.๔๔ คาฌาปนกิจศพทหาร                       
                 ๑.๔๕ เงินบํารุงและอุดหนุนองคการระหวางประเทศ 
                            - หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หมวดคาครภุณัฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง 
๒. อร.       ๒.๑ พัสดุทั่วไป อร.                       
                  ๒.๒ คาซอมบํารุงเรือ                         
                  ๒.๓ คาซอมบํารุงยานเกราะและยานสะเทินน้าํสะเทินบก 
                  ๒.๔ คาซอมบํารุงอูเรือและคานเรือ 
                  ๒.๕ คาใชจายในการสนับสนุนการตอเรือในประเทศ 
                  ๒.๖ คาใชจายในการตอเรือและดัดแปลงเรือ 
                  ๒.๗ คาเครื่องจักร เครื่องมือกลและเครื่องทุนแรง สาย อร. 
 
 



 ๒๑

หนวย                                ยอดคาใชจาย 
๓. สพ.ทร.  ๓.๑ คาสรรพาวุธ                         
                   ๓.๒ คาใชจายสุนัขทหาร (ประสานงานกบั นย.เกี่ยวกบัความตองการ งป.ของ นย.ในยอด
คาใชจายนี้ดวย) 
๔. พธ.ทร.   ๔.๑ พัสดุทั่วไป พธ.                               
                    ๔.๒ พัสดุอุปกรณการพิมพ          
                    ๔.๓ ยุทธอาภรณ                              
                    ๔.๔ น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน               
                    ๔.๕ ถาน ฟน แก็ส                                  
                    ๔.๖ คาพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฝกยุทธกีฬาและอืน่ ๆ 
                           (เฉพาะพัสดุส้ินเปลืองที่ใช งป.หมวดคาตอบแทน ฯ) 
                    ๔.๗ คาจางเหมา บริการและขนสงพัสดุ             
                    ๔.๘ ครุภัณฑประจําสํานักงาน                 
                    ๔.๙ คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร                         
                    ๔.๑๐ คาซอมบํารุงครุภัณฑ 
                    ๔.๑๑ พัสดุการเชื้อเพลิง 
๕. กร.          ๕.๑ พัสดุทั่วไปการบิน                              
๖. ขส.ทร.     ๖.๑ พัสดุทั่วไป ขส.                               
                      ๖.๒ คาซอมบํารุงยานพาหนะ 
                      ๖.๓ ยานพาหนะ 
๗. พร.          ๗.๑ คายา เวชภัณฑและวัสดส้ิุนเปลือง                  
                     ๗.๒ คาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
                     ๗.๓ คาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
                     ๗.๔ คาใชจายในการบริหารงานของรพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
                     ๗.๕ คากอสรางที่พักอาศัยของกรมแพทยทหารเรือ                   
                     ๗.๖ เงินอุดหนุนโรงพยาบาล (เงินอุดหนนุ)                   
                     ๗.๗ เงินเพิ่มพิเศษแพทย ทนัตแพทย เภสัชกร ที่ไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวนอกเวลาราชการ   
๘. วศ.ทร.    ๘.๑ คาใชจายกิจการวิทยาศาสตร                     
๙. สส.ทร.     ๙.๑ คาเครื่องมือ อุปกรณส่ือสาร และโทรคมนาคม         
๑๐. อศ.        ๑๐.๑ คาเครื่องมืออุปกรณการเดินเรือ แผนที่และอุตุนยิมวิทยา 
๑๑. ชย.ทร.   ๑๑.๑ พัสดุทั่วไป ชย.                              
                     ๑๑.๒ คาซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุนแรง 



 ๒๒

หนวย                                ยอดคาใชจาย 
                     ๑๑.๓ คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง                            
                     ๑๑.๔ คาเครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุนแรงสาย ชย.           
                     ๑๑.๕ คาซอมแซมสาธารณูปโภค                     
                     ๑๑.๖ คาจางสํารวจ ออกแบบ ควบคุมงานและจางที่ปรึกษา 
                     ๑๑.๗ คาขุดลอกรองน้ํา ทาเรือ และฐานทพัเรือ         
๑๒. อล.ทร.  ๑๒.๑ คาพัสดุเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฝกยุทธกีฬาและอืน่ ๆ 
                                (เฉพาะการจัดหาคอมพวิเตอรและอุปกรณตาง ๆ ที่ใช งป.หมวดคาครุภัณฑ ฯ) 
                      ๑๒.๒ คาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร เครือ่งฝกยุทธกีฬาและอื่นๆ 
                      ๑๒.๓ คาซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณส่ือสารและโทรคมนาคม             
                      ๑๒.๔ พัสดุทัว่ไป อล.                                       
๑๓. ยศ.ทร.   ๑๓.๑ คาเครื่องชวยการศึกษาและตํารา                   
๑๔. กพ.ทร.   ๑๔.๑ คาผลิตกําลังพลสํารองประเภท นศท. 
                                (แจงความตองการ งป.ให กง.ทร.ทราบดวย) 
                      ๑๔.๒ คาใชจายในการเตรียมกําลังสํารองตามแผนปองกันประเทศ 
                      ๑๔.๓ คาใชจายศึกษา และฝกอบรม ณ ตางประเทศ  
                                (แจงความตองการ งป.ให กง.ทร.ทราบดวย) 
                      ๑๔.๔ คาใชจายศึกษา และฝกอบรมนอกหนวย  
                                 (แจงความตองการ งป.ให กง.ทร.ทราบดวย) 
๑๕. ยก.ทร.    ๑๕.๑ คาใชจายในการฝกภาคตางประเทศของ นนร. 
                       ๑๕.๒ คาใชจายในการฝกผสมกับตางประเทศ 
                       ๑๕.๓ คาใชจายในการฝกในประเทศ     (ประสานกับ กง.ทร.ในเรื่องของเบี้ยเล้ียง ฯ) 
        ๑๕.๔ คาใชจายในการอบรมประมงเพื่อความมั่นคงของชาติ (งบปกติ) 
                       ๑๕.๕ คาใชจายในการอบรมประมงเพื่อความมั่นคงของชาติ (งบลับ) 
๑๖. กพร.ทร.  ๑๖.๑ คาใชจาย ปจว./ปชส. 
๑๗. กบ.ทร.   ๑๗.๑ คากอสรางและซื้อที่ดิน                    
๑๘. สวพ.ทร.  ๑๘.๑ คาใชจายในการวิจยัและพัฒนาดานยุทธการ    
                        ๑๘.๒ คาใชจายในการวิจยัและพัฒนาดานการสงกําลังบํารุง 
                        ๑๘.๓ คาใชจายในการวิจยัและพัฒนาดานการบริหารทัว่ไป 
                        ๑๘.๔ คาใชจายในการวิจยัและพัฒนาดานคอมพิวเตอร 
                        ๑๘.๕ คาใชจายในการวิจยัและพัฒนาดานการแพทย 

--------------------------------------------------------------------- 



 ๒๓

                  บทที่ ๓ 
         การอนุมัติงบประมาณของ ทร. 

 ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๒๓ สวนราชการตางๆ จะจายเงินหรือกอ
หนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่ไดกําหนดไวใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปเทานั้น และมิใหจายเงินหรือกอ
หนี้ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป จนกวาจะไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว     ในสวนของ ทร.การ
ใชจายงบประมาณในแตละป โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อ/จางของหนวยตางๆ สวนใหญจะมีขอขัดของใน
การที่จะเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณนั้นๆ  เนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนใน
การปฏิบัติมาก   ดังนั้นเพื่อใหหนวยตางๆ ใน ทร.สามารถเตรียมการในการใชจายงบประมาณไดอยาง
รวดเร็ว     ทันทีที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปประกาศและมีผลใชบังคับ     ทร.จึงจะตองเตรียมการ
ใชจายงบประมาณไวเปนการลวงหนา  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. สปช.ทร.เตรียมการแบงสรรงบประมาณรายจายประจําป 
  ประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และทร.ไดรับแจงวงเงินงบประมาณที่จะไดรับจัดสรร จนถึงขั้นที่ราง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระที่ ๑ แลว สปช.ทร.จะเชิญ
หนวยตางๆ ในกรมฝายอํานวยการ และหนวยรับผิดชอบงบประมาณ มารวมประชุมหารือ และแบงสรร
งบประมาณในรายการตางๆ   โดยคํานึงถึงความสอดคลองของงาน และโครงการตางๆ กับนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงานของ ทร.ที่จะดําเนินการในปนั้น ความพรอมและขีดความสามารถของหนวยในการ
บริหารงบประมาณ      สถิติการใชจายในรอบปที่ผานมา  ความสําคัญเรงดวนของงาน/โครงการ และภาระ
รายจายที่ผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี สัญญาซื้อ/จาง และขอผูกพันอื่นๆ  
 ๒. สปช.ทร.เสนอ ทร.ขออนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
  เมื่อไดประชุมพิจารณาแบงสรรงบประมาณในรายการตางๆ เรียบรอยแลว สปช.ทร.จะ
รวบรวมเสนอ ทร.ขออนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหหนวยตางๆ สามารถจายเงิน
หรือกอหนี้ผูกพันตอไป    โดยการจัดสรรงบประมาณของ ทร.ตามที่กลาวนี้ มีผลเพื่อเปนการเตรียมการใน
การจัดทํา และขออนุมัติแผนการปฏิบัติการประจําป   รวมทั้งการเตรียมดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ในงานตางๆ  
เทานั้น  สวนการจัดซื้อ/จัดจาง และทําสัญญากอหนี้ผูกพันจะดําเนินการไดเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
แลวเทานั้น   ซ่ึง สปช.ทร.จะไดแจงใหหนวยตางๆ ใน ทร.ทราบอีกครั้งหนึ่งตอไป รายละเอียดแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณ ตามผนวกที่แนบ  
  เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปของ ทร.ที่นํามาจัดสรรนี้ เปนเพียงวงเงินตามราง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป ที่นําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเทานั้นซึ่งในการพิจารณาอาจถูกปรับ
ลดงบประมาณบางสวนลงไปบางในระหวางการพิจารณาของรัฐสภา แตก็จะมีจํานวนไมมากนัก    และ 
สปช.ทร.จะไดเสนอ ทร.ปรับแตงแผนการจัดสรรงบประมาณ โดยไมใหมีผลกระทบกับการดําเนินงาน
สวนรวมหรือนโยบาย ทร.อีกครั้งหนึ่ง  
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 ๓. หนวยตางๆ จายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 
  เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปมีผลบังคับใช และ ทร.ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
จากสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว รวมทั้ง ทร.ไดอนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
เรียบรอยแลวหนวยตางๆ ก็จะสามารถจายเงินหรือกอหนี้ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรรนั้นได   แตอยางไรก็
ตามยังมีรายจายสวนหนึ่งซึ่งยังจะไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดในทันที จําเปนจะตองมีการตรวจสอบ
การใชจายใหเปนไปโดยเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนที่แทจริงเสียกอน ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียด
ตอไป 
 ๔. หนวยรับผิดชอบงบประมาณ จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 
  งบประมาณที่หนวยรับผิดชอบงบประมาณตางๆ ไดรับจัดสรรตามแผนการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปที่ ทร.อนุมัติตามที่กลาวนั้น เนื่องจากงบประมาณที่ ทร.ไดรับจัดสรรมีจํานวน
คอนขางจํากัดมาก จึงจําเปนตองควบคุมใหมีการใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนตอ ทร.มากที่สุด   โดยหนวยรับผิดชอบงบประมาณตางๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 
เสนอ ทร. ผานกรมฝายอํานวยการที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณาความจําเปนและเหมาะสม ในขั้นตนกอน   
(แบบฟอรมที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป เปนไปตามแบบประกอบระเบียบ ทร.วาดวย
การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒) และเมื่อ ทร.อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําป ในรายการนั้นๆ แลว หนวยที่
รับผิดชอบจึงไปดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนดังกลาวตอไป ซ่ึงรายจายที่กําหนดใหตองจัดทําแผนการ
ปฏิบัติการประจําป ไดแก 
  ๔.๑ งบจัดซื้อ/จัดจาง 
  ๔.๒ งบปฏิบัติการ 
  ๔.๓ งบบริการรักษาพยาบาล 
  ๔.๔ งบการฝกในประเทศ 
  ๔.๕ งบการศึกษาและอบรม  
  ๔.๖ งบอื่นๆ ที่ ทร.จะกําหนด 
 ๕. ทร.อนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 
  การขออนุมัติแผนการปฏิบัติการประจําป ตามปฏิทินการบริหารงบประมาณประจําป ทร.
ไดกําหนดให หนวยรับผิดชอบงบประมาณตางๆ ดําเนินการ   จนถึงขั้นไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป
จาก ทร.ไดภายใน ๑ ตุลาคม ของทุกป เพื่อใหหนวยตางๆ ใน ทร.สามารถใชจายงบประมาณไดอยางรวดเร็ว
ทันทีที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปประกาศและมีผลใชบังคับ ซ่ึงเมื่อ ทร.อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําป เรียบรอยแลว หนวยตางๆ จะใชเปนแผนในการการดําเนินงานในปนั้น รวมถึงเปนเปาหมายหรือ
กําหนดการ ในการตรวจสอบการใชงบประมาณ ซ่ึงหนวยถืองบประมาณ  จะตองรายงานผลการใช
งบประมาณ ตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

--------------------------------------------------------------------- 
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บทที่ ๔ 
การบริหารงบประมาณของ ทร. 

 การบริหารงบประมาณของ ทร. หมายถึง กระบวนการในการควบคุมการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามรายการ และแผนงานที่ไดรับอนุมัติ เพื่อใหการจายงบประมาณเปนประโยชนตอ ทร.มากที่สุด 
โดยวิธีการอนุมัติเงินประจํางวด การใชจายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลง การเบิกจายเงิน และการ
ตรวจสอบ   ซ่ึงจะเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 การอนุมัติเงินประจํางวด 
 ๑. เงินประจํางวด  หมายถึง สวนหนึ่งของงบประมาณที่แบงใหจายหรือกอหนี้ผูกพันใน
ระยะเวลาหนึ่ง 
 ๒. การขอเงินประจํางวด 
      ๒.๑ เมื่อ ทร.ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแผนการปฏิบัติการประจําปแลว        ให
หนวยรับผิดชอบงบประมาณ และหรือหนวยถืองบประมาณขออนุมัติเงินประจํางวดที่ ๑ คร้ังที่ ๑       ตอ 
สปช.ทร. ภายใน ๑๕ ต.ค.ของทุกป โดยในการขอเงินประจํางวดดังกลาว ใหหนวยรับผิดชอบงบประมาณ
และหรือหนวยถืองบประมาณ สงแผนการใชจายงบประมาณให สปช.ทร.เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
เงินประจํางวดดวย สําหรับการขออนุมัติเงินประจํางวดครั้งตอๆ ไป ใหเสนอ สปช.ทร.กอนวันที่จะใชจาย
งบประมาณ ไมนอยกวา ๑๕ วัน  
  ๒.๒ การขออนุมัติเงินประจํางวดของแตละแผนงาน งาน และโครงการใหเปนไปตามแบบ 
และรายละเอียดที่ สปช.ทร.กําหนด 
  ๒.๓ หนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณ ตองดําเนินการใชจายเงิน
ประจํางวดที่ไดรับอนุมัติใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาของงวดนั้นๆ กรณีที่มีความจําเปนไมสามารถใชจายได
ทันตามระยะเวลาที่กลาว ใหหนวยรับผิดชอบงบประมาณหรือหนวยถืองบประมาณนําไปสมทบกับเงิน
ประจํางวดตอไปได สําหรับเงินประจํางวดที่หมดความจําเปนในการใชจายใหสงคืน สปช.ทร.ทันที 
 การใชจายงบประมาณ 
  ๑. ใหหัวหนาหนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณ   ใชจาย
งบประมาณตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  และแผนการปฏิบัติการประจําป   ภายใน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตละรายการ 
  ๒. การใชจายงบประมาณแตละรายการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 
   ๒.๑ รายจายประเภทใดหรือรายการใดจะเบิกจายในหมวดรายจายใด ใหเปนไปตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณ กําหนด 
   ๒.๒ การใชจายตามแผนงาน งาน และโครงการ ตามโครงสรางงบประมาณของ 
ทร.ใหเปนไปตามที่ สปช.ทร.กําหนด 
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   ๒.๓ รายจาย และเงินประจํางวด ที่กําหนดไวในรายการใด จะโอนหรือนําไปใชจาย
ในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ทร. แลวเทานั้น 
   ๒.๔ การเบิกจายหรือกอหนี้ผูกพัน ตองมีงบประมาณ และเงินประจํางวดที่ไดรับ
การสั่งจายไวครบถวนตามจํานวนเงินที่จะใชจาย หรือกอหนี้ผูกพัน 
   ๒.๕ การใชจายงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจาง ใหหนวยรับผิดชอบงบประมาณ
และหรือหนวยถืองบประมาณ ดําเนินการจัดซื้อจางไดทันทีเมื่อทราบวงเงินจัดสรรงบประมาณ โดยยังไมมี
การกอหนี้ผูกพัน และเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวใหเรงรัดกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้น
ภายในงวดนั้น หรือตามกําหนดการชําระเงินในสัญญาหรือขอตกลง 
  ๓. การใชจายงบประมาณตามแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําป 
   ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงแผนการใชจายเงิน ฯ ใหเสนอขออนุมัติตอ ทร.ทุกกรณี 
ยกเวน 
    ๓.๑.๑ การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดซื้อจัดจ าง  อัน
เนื่องมาจากผูผลิตยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงหมายเลขพัสดุ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะและยกเลิก
สายการผลิตตามสภาพของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
    ๓.๑.๒ พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจาง มีรายการกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
วัสดุที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณกําหนดแลวแตกรณี   
เมื่อหนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว มีราคาสูงไม
เกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติไว ตามแผนการปฏิบัติการประจําป และสามารถใชงบประมาณ
รายการสํารองไวปรับแตงวงเงินที่หนวยถืองบประมาณสนับสนุนได    
   ๓.๑.๓ การลดจํานวนพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางอันเนื่องมาจากราคาที่สูงขึ้น 
และไมสามารถใชงบประมาณรายการสํารองไวปรับแตงวงเงินที่หนวยถืองบประมาณสนับสนุนได 
   ๓.๒ การใชจายงบประมาณรายการสํารองไวแกไขเหตุการณเฉพาะหนาและปรับแตง   
วงเงินตามแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําป ใหหนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณสั่ง
จายไดตามหลักเกณฑดังนี้ 
    ๓.๒.๑ รายจายเพื่อปรับแตงวงเงินจัดซื้อจัดจาง    
   ๓.๒.๒ รายจายเพื่อชําระเปนคาธรรมเนียมธนาคาร ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ 
จัดจาง และคาชดเชยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ๓.๒.๓ รายจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางกรณีฉุกเฉินและเรงดวน คร้ังหนึ่ง ๆ ซ่ึง
มีราคาไมเกินวงเงินจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
   ๓.๒.๔ รายจายอื่น ๆ ที่ ทร.จะกําหนดเพิ่มเติมตามความจําเปน 
 ๔. หนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณ   ตองพิจารณาใชจาย             
งบประมาณใหเปนไปในทางประหยัดและใหทันในปงบประมาณ    โดยเฉพาะงบประจําตองพิจารณาและ
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ดําเนินการใชจายใหเพียงพอตลอดปงบประมาณ สวนงบอื่น ๆ จะตองเรงรัดดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
เพื่อใหสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ  หากมีงบประมาณเหลือใหสงคืน สปช.ทร.ทันที 
  ๕. การใชจายงบประมาณหรือกอหนี้ผูกพัน  ซ่ึงเปนการฝาฝนระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการที่เกี่ยวของกับการงบประมาณ  ผูส่ังใหกระทํา  หรือผูกระทําอันฝาฝน  ตองรับผิดในการกระทํานั้น 
ความรับผิดดังกลาว  ไมใชบังคับแกผูที่ไดทักทวงคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร 
  ๖. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและเงินประจํางวด 
   ๖.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและเงินประจํางวด ที่เปนการโอนขาม
แผนงานงาน และหมวดรายจายตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ให สปช.ทร.
รายงานขอความเห็นชอบตอ ทร. กอนที่จะเสนอสํานักงบประมาณ   
   ๖.๒ การโอนเปลี่ยนเงินประจํางวดของหนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวย
ถืองบประมาณ ที่กําหนดใหเบิกกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ 
แลวแตกรณีให สปช.ทร.เปนผูพิจารณาอนุมัติ  
  ๗.  การโอนและการรับโอนงบประมาณเบิกจายแทนกัน 
   ๗.๑  การโอนงบประมาณและการรับโอนงบประมาณเบิกจายแทนกัน ระหวางทร.และ 
สวนราชการอื่น   ใหดําเนินการดังนี้ 
     ๗.๑.๑ กรณีโอนงบประมาณ ใหหนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรอืหนวยถือ
งบประมาณ แจงรายการและวงเงินงบประมาณที่จะขอโอนให สปช.ทร.ภายในเดือน มิ.ย.โดยให สปช.ทร.
เปนผูลงนามในใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ในฐานะหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณและ
แจงใหสวนราชการผูเบิกแทนดําเนินการตอไป 
     ๗.๑.๒ กรณีรับโอนงบประมาณให สปช.ทร.ลงนามในใบแจงการเบิกเงิน            
งบประมาณแทนกันในฐานะหัวหนาสวนราชการผูเบิกแทน และลงนามในหนังสือขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง   
   ๗.๒ ให สปช.ทร.จัดสรรและสั่งจายงบประมาณที่ ทร.ไดรับโอนตามขอ ๕.๑ และให
หนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณ ใชจายงบประมาณตามวัตถุประสงคและ
ขอบเขตที่ระบุไวในใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน    ทั้งนี้หนวยจะตองเบิกจายและหรือกอหนี้
ผูกพันใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ 
  ๘. การตัดยอดและการสงคืนงบประมาณ 
   ๘.๑ หนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณตรวจสอบ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทุกรายการ พรอมกับประมาณการวงเงินที่จะตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันจนถึง
ส้ินปงบประมาณ และตัดยอดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทุกรายการภายใน ๓๐ มิ.ย.๔๒ หากมีงบประมาณ
หรือมีเงินประจํางวดเหลือจาย ใหสงคืน สปช.ทร.ภายใน ๑๕ ก.ค.๔๒ 
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   ๘.๒ ให สปช.ทร.กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การปดรับเรื่องการขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณ  และเงินประจํางวด และการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดยอดงบประมาณ  การสงคืน
งบประมาณและเงินประจํางวด ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
  ๙. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
   ๙.๑ งบประมาณรายการใดที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หากเห็นวาไม
สามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ ใหดําเนินการขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงการคลัง และ สปช.ทร.กําหนด ในกรณีที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน หรือมีหนี้ผูกพันอยูแตไมสามารถ
เบิกจายใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง และมีความจําเปนจะตองใช
จายเงินนั้นตอไปอีกใหหนวยถืองบประมาณรายงาน สปช.ทร.  เพื่อขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว  ใหขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปตอไป 
   ๙.๒ การเปลี่ยนคูสัญญาระหวางการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหหนวยถืองบประมาณ
ดําเนินการดังนี้ 
     ๙.๒.๑ กรณีไมเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพัน ใหหนวยถืองบประมาณที่เปนคูสัญญา
เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคูสัญญาตอผูมีอํานาจสั่งซื้อส่ังจาง โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ และระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของ 
     ๙.๒.๒ กรณีเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพัน ใหหนวยถืองบประมาณที่เปนคูสัญญาขอ
อนุมัติงบประมาณสวนที่เพิ่มตอ ทร. แลวดําเนินการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  สําหรับการขอ
อนุมัติส่ังซื้อส่ังจางใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  และระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการที่เกี่ยวของ  
  ๑๐. การควบคุมและการรายงาน 
   ๑๐.๑ หนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณ จัดทําทะเบียนคุม 
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามแบบที่ สปช.ทร.กําหนด 
   ๑๐.๒ หนวยรับผิดชอบงบประมาณและหรือหนวยถืองบประมาณ จัดทํารายงาน
สถานภาพงบประมาณ   รายงานสถานภาพเงินประจํางวด และรายงานสถานภาพงบประมาณที่กันไวเบิก
เหล่ือมป ตามแบบที่ สปช.ทร.กําหนด ณ วันสิ้นเดือน เสนอ สปช.ทร.ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 
   ๑๐.๓ สปช.ทร.จัดทํารายงานฐานะเงินงบประมาณ รายงานสถานภาพเงินประจํางวด 
รายงานฐานะเงินประจํางวด และรายงานสถานภาพงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมป ณ วันสิ้นเดือน เสนอ 
ผบ.ทร.ภายในเดือนถัดไป    
   ๑๐.๔ สปช.ทร.จัดทํารายงานฐานะเงินงบประมาณ รายงานสถานภาพเงินประจํางวด 
รายงานฐานะเงินประจํางวด แบบสอบถามประกอบการรายงานสถานภาพงบประมาณ และรายงานการใช
จายเงินตราตางประเทศของกองทัพเรือ เปนประจํางวด ตามแบบและวิธีการที่ กห.กําหนด เสนอ กห.ภายใน 
๖๐ วันนับตั้งแตวันสิ้นงวด และสําเนาให สปช.ทหาร จํานวน ๑ ชุด 
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