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คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดขอบเขตการ

ดําเนินงาน ทราบข้ันตอนและวิธีการทํางาน ท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ังสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2 เพ่ือเผยแพร ใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการไดเขาใจไดตรงกับความตองการ 

 1.3 เพ่ือใชติดตามและประเมินผล ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

และใหบรรลุตามวิสัยทัศน ภารกิจ นโนบายและเปาหมายของกรมปศุสัตว 

 

2. ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปกรมปศุสัตว ครอบคลุมข้ันตอน

ตั้งแตกระบวนการเตรียมการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหขอมูล การชี้แจงรายละเอียดและการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป โดยกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบหลัก

ดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค สังกัดกรมปศุสัตว 

สํานักงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีสอดคลองกับกรอบเวลาใน

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป 

 

3. คําจํากัดความ 

 3.1 มาตรฐาน (Standard) คือ สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ดานปริมาณและคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542) 

 3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปนผลการปฏิบัติงานระดับใดระดับหนึ่ง 

ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบการพิจารณากําหนด

มาตรฐานหลายๆ ดาน ไดแก ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

 3.3 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบ 

 3.4 แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร” ท่ีสํานักงบประมาณ

จัดทําข้ึน สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมุงใหการดําเนินงานตามภารกิจของสวนราชการบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผลลัพธท่ีรัฐบาลตองการใหเกิดข้ึนแกประเทศชาติและประชาชน

รวมท้ังใช “แผนงาน” ดังกลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจายงบประมาณของแผนดินตอรัฐสภา ตามท่ี

บัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

หรือกําหนดข้ึนใหมระหวางป 
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 3.5 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ) ท่ีตองการจะใหเกิดตอ

ประชาชนและประเทศ เปนผลจากการดําเนินงานของรัฐ ซ่ึงกําหนดไวในยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป 

 3.6 วิสัยทัศน หมายถึง ภาพท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยูบนความเปนจริงใน

ปจจุบัน 

 3.7 พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาท่ี ท้ังท่ีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอกําหนดตางๆ รวมท้ังท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

 3.8 เปาหมายการใหบริการกระทรวง และตัวชี้วัด หมายถึง ผลลัพธท่ีกระทรวงตองการใหเกิดข้ึนจาก

การใหบริการระดับกระทรวง ท้ังนี้จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงผลลัพธ

ดังกลาวจะเกิดข้ึนไดจากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยาง

สอดคลองและเชื่อมโยงกัน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือกําหนดข้ึนใหมในระหวางปแลวแตกรณี 

 3.9 ยุทธศาสตรกระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญๆ อันถือเปน

กุญแจสําคัญตอการบรรลุผลตามเปาหมายการใหบริการกระทรวงท่ีไดมีการกําหนดไว รวมท้ังเปนเง่ือนไขใน

การมอบหมายงานใหหนวยงานของกระทรวงรับไปดําเนินการตอ 

 3.10 เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และตัวชี้วัด หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหรือ

เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิต/โครงการตามท่ีกําหนดของหนวยงานระดับกรม ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง 

 3.11 กลยุทธหนวยงาน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญๆ อันถือเปนกุญแจ

สําคัญตอการบรรลุผลตามเปาหมายการใหบริการกระทรวงท่ีไดมีการกําหนดไว รวมท้ังเปนเง่ือนไขในการ

มอบหมายงานใหหนวยงานยอยรับไปดําเนินการตอ 

 3.12 ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต (Product) หรือการ

ใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทําบริการ

อะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service Provider) ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผูซ้ือบริการ 

(Service Purchaser) ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและหรือสิ่งกอสราง

เพ่ือนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ

คุณภาพ เวลา รวมท้ังคาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

3.13 โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหเกิด

การใหบริการท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือ โดยการใชวัตถุสิ่งของหรือสิ่งกอสราง เพ่ือนําไปใช

ในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน โดยมีการกําหนด

เปาหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ีแนนอน 
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3.14 ผลลัพธ หมายถึง ผลท่ีไดรับจากการใชประโยชนผลผลิตของโครงการ โดยกลุมเปาหมายโดยตรง

และทางออม ซ่ึงมีท้ังเชิงบวก เชิงลบและมีหลากหลายมิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม      

ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต เปนตน 

3.15 ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีตามมาจากการดําเนินงานโครงการและการใชประโยชนโครงการ ท้ังท่ี

เกิดกับกลุมเปาหมายและผูท่ีมิใชกลุมเปาหมาย รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยู

แลว โดยผลกระทบนี้อาจเปนไดท้ังเชิงบวก เชิงลบและมีหลากหลายมิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความม่ันคง และคุณภาพชีวิต เปนตน 

3.16 กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนําสงผลผลิต ประกอบดวย 

     กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําสงผลผลิต และเปนกิจกรรม

ท่ีสัมพันธกับกลยุทธของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 

     กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการระหวางหนวยงาน

ภายในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ควรระบุกิจกรรมตามหนวยงานรองท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง 

     กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอํานวยการภายในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 

ใหสามารถจัดทําและสงมอบผลผลิต/บริการโดยตรง 

3.17 ภารกิจ หมายถึง งานท่ีจําเปนตองดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอกําหนดตางๆ ประกอบดวย 

      ภารกิจพ้ืนฐาน หมายถึง ภารกิจตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตองดําเนินการเปนปกติประจําตาม

กฎหมายจัดต้ังหนวยงานนั้นๆ หากหยุดดําเนินการอาจกอใหเกิดความเสียหายในการใหบริการสาธารณะของ

ภาครัฐ ซ่ึงมีลักษณะงานและปริมาณงานท่ีชัดเจนตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขเชิงยุทธศาสตรของ

แผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล จําแนกเปน 2 สวน คือ 

       รักษางานเดิม หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใตภารกิจพ้ืนฐานท่ีกําหนดกรอบการพิจารณา

เทาท่ีดําเนินการอยูในปงบประมาณปจจุบัน (รักษางาน/เปาหมายเดิมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

       เพ่ิมเปาหมาย หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใตภารกิจพ้ืนฐาน ท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึนจากท่ี

เปนอยูในปงบประมาณปจจุบัน เชน ขยายงาน เพ่ิมเปาหมาย เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ 

      ภารกิจยุทธศาสตร หมายถึง ภารกิจตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีการดําเนินงานไดรับมอบหมาย

เชิงนโยบาย ซ่ึงอาจเปนภารกิจพ้ืนฐานท่ีตองการผลักดันหรือเห็นความสําคัญในชวงระยะเวลาหนึ่งก็ได จําแนก

เปน 2 สวน คือ 

       นโยบายสําคัญของรัฐบาล หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีมีความจําเปนเรงดวน

หรือมีความสําคัญในลําดับสูงท่ีรัฐบาลตองดําเนินการ เชน นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลประกาศและแถลงตอ

สาธารณชน มติคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน 
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       นโยบายอ่ืน หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภารกิจยุทธศาสตร 

ท่ีมีลําดับความสําคัญรองจากนโยบายสําคัญของรัฐบาล เชน นโยบายรัฐมนตรี กระทรวง หนวยงาน หรือ

นโยบายตอเนื่องจากรัฐบาลชุดกอนซ่ึงยังคงจําเปนตองดําเนินการ 

3.18 นโยบายตอเนื่อง หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีดําเนินการตอเนื่องมาจาก

ปงบประมาณท่ีลวงมาแลว (ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปกอนหนา

ปท่ีขอตั้งงบประมาณ) และตองดําเนินการตอในปงบประมาณท่ีขอตั้งงบประมาณ 

3.19 นโยบายใหม หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีริเริ่มดําเนินการในปงบประมาณท่ีขอ

ตั้งงบประมาณ หรือเปนภารกิจพ้ืนฐานซ่ึงดําเนินการในปท่ีผานมา แตตองการผลักดันหรือเห็นความสําคัญตาม

นโยบายของรัฐบาลในปท่ีขอต้ังงบประมาณ 

3.20 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง กลยุทธหลักของรัฐบาล เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จในแต

ละประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงกําหนดไวในยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

3.21 งบรายจาย หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ

สําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 5 ประเภทรายจาย ไดแก 

       งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริการงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 

รายจายในลักษณะเชิงเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 

       งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา รายจายท่ีจายใน

ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

       งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ          

คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย

ดังกลาว 

       งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง

เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบ

รายจายนี้ 

       งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภท งบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือ

รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

3.22 รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 

หมายถึงการจัดทํากรอบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ 3-5 ป ซ่ึงจะแสดงภาพรวมของภาระ

งบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใตการดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตรท่ีดําเนินการในปจจุบัน 

3.23 การผูกพันงบประมาณขามป หมายถึง รายการงบประมาณรายจาย ซ่ึงจะตองทําสัญญากอหนี้

ผูกพัน และมีวงเงินท่ีคาดวาจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอๆ ไป โดยวงเงินผูกพันดังกลาว



5 

 

จะรวมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไวดวยแลว ท้ังนี้ เปนไปตามหลักการท่ีกําหนดไวในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3.24 รายจายประจําข้ันต่ําท่ีจําเปน หมายถึง รายจายประจําข้ันต่ําท่ีจําเปนตองจัดสรรงบประมาณให

ตามสิทธิ และขอกําหนดตามกฎหมาย ในสวนท่ียังไมรวมเนื้องาน ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร คา

เชาทรัพยสิน (ท่ีดิน/อาคาร) และคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา ประปา โทรศัพท) 

3.25 นโยบายงบประมาณสมดุล (Balanced Budget Policy) หมายถึง การจัดทํางบประมาณให

รายจายประจําปเทากับประมาณการรายไดในปนั้นๆ 

3.26 นโยบายงบประมาณเกินดุล (Surplus Budget Policy) หมายถึง การจัดทํางบประมาณให

รายจายประจําปต่ํากวาประมาณการรายไดในปเดียวกัน แนวทางนี้เรียกวาเปนแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ

ใชจายอยางระมัดระวังไมเกินตัว 

3.27 นโยบายงบประมาณขาดดุล (Deficit Budget Policy) หมายถึง การจัดทํางบประมาณให

รายจายประจําปสูงกวาประมาณการรายไดในปเดียวกัน ซ่ึงทําใหรัฐบาลตองกูยืมเงินหรือนําเงินคงคลังมาใช

จายเพ่ิมเติมในปงบประมาณดังกลาว 

 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีผูรับผิดชอบท่ีตองดําเนินการและประสานงาน

รวมกัน ดังนี้ 

 บุคลากรภายในกรมปศุสัตว 

 1. อธิบดีกรมปศุสัตว มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจําปตอรองอธิบดีกรมปศุสัตว และหัวหนาสวน

ราชการท่ัวประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานและประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําปของหนวยงานสวนกลางท้ัง 23 หนวยงาน ไดอยางถูกตองกับขอบเขตและนโยบายท่ีกําหนดไว 

 2. รองอธิบดีผูรับผิดชอบงานกลุมภารกิจดานตางๆ ของกรมปศุสัตว ควบคุม เรงรัด และติดตามให

หนวยงานในการบังคับบัญชาดําเนินการตามกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปภายใต

นโยบาย อยางถูกตองเหมาะสม และทันตอระยะเวลาท่ีกําหนด 

 3. ผูอํานวยการกองแผนงาน ควบคุม สั่งการ ติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีกําหนดในคูมือ และนําเสนอผลการดําเนินงานพรอมปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะตอผูบริหาร

ระดับสูงของกรมปศุสัตว 

 4. เจาหนาท่ีกลุมนโยบายและยุทธศาสตร วิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรตางๆ ของกรมปศุสัตวใหสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรราย 20 ป 

(พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความ

ม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดินเพ่ือใชประกอบการดําเนินการ

ตามกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
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 5. เจาหนาท่ีกลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการตามกระบวนการท่ี

กําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน ไดแก วิเคราะห ประมวลผล จัดทํา และชี้แจงรายละเอียดแผนงานและ

งบประมาณรายจายประจําป ตามหลักเกณฑและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 6. เจาหนาท่ีกลุมติดตามและประเมินผล วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค ติดตามการ

ดําเนินงาน และจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะตอผูบริหาร ซ่ึงเปนกระบวนการเชื่อมตอจากข้ันตอนสุดทาย

ของกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

 หนวยงานภายในกรมปศุสัตว 

 ทําหนาท่ีจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปของหนวยงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติ

ภารกิจในสวนท่ีรับผิดชอบไดอยางถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและสถานการณตางๆ ซ่ึง

ประกอบดวยสํานัก/กองสวนกลาง 23 หนวยงาน ดังนี้ กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว สํานักงานเลขานุการกรม 

กองการเจาหนาท่ี กองคลัง สํานักกฎหมาย สํานักพัฒนาพันธุ สํานักพัฒนาอาหารสัตว ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว           

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กลุมตรวจสอบภายใน  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองความรวมมือดานปศุสัตวระหวางประเทศ กองสารวัตรและกักกัน กองแผนงาน 

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กองควบคุมอาหารและยาสัตว กองผลิตภัณฑปศุสัตว  

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประสาน ใหคําแนะนํา และรับสง

ขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

 2. สํานักงบประมาณ ประสาน ใหคําแนะนําการจัดทํางบประมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

 

 

 

 

 

 



กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ 

5. Work Flow กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1. 

 

 

 

 

               

การเตรียมการจัดทาํ

งบประมาณ 

 

 

   สํานัก/กอง 

   จัดทาํคําของบประมาณ 

 

1.1 ทบทวนปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรมตัวชี้วัดผลสําเร็จในปงบประมาณ

ที่ผานมา 

เจาหนาที ่

กองแผนงาน 

และเจาหนาที่

สํานัก/กอง 

ส.ค.-ธ.ค.60 - แบบฟอรมการ

จัดทําคําขอ

งบประมาณ 

รายจายประจาํป 

 (แบบ กผง.) 

-รางกรอบยุทธศาสตร

ชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

- ยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ

รายจายประจาํป 

งบประมาณ 

- แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบบัที่ 12 

- แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

- นโยบายกรมปศุสัตว 

- คูมือการจัดทํา

งบประมาณประจําป 

- เกณฑราคา

มาตรฐานครุภัณฑ/

ส่ิงกอสราง/อื่นๆ 

- ระเบียบคาใชจาย

การฝกอบรมสัมมนา/

คาอาหารทาํการนอก

เวลา 

1.2 ปรับปรุงฐานขอมูลงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  

1.3 ปรับปรุงแบบฟอรมคําของบประมาณรายจายประจาํป (งบลงทุน/งบดําเนินงาน/

คาใชจายในการสัมมนาฝกอบรม/งบเงินอุดหนุน) 
 

1.4 จัดทําประมาณการรายจายประจําขั้นตํ่าที่จําเปนของปที่เสนอของบประมาณ  

1.5 เตรียมฐานขอมูลรายละเอยีดคาใชจายตามเกณฑมาตรฐานตามที่สํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลางและกระทรวง ICT กําหนด สงใหสํานัก/กอง ประกอบการจัดทาํคําขอ

งบประมาณ 

 

1.6 แจงสํานัก/กอง จัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เบื้องตน (Pre-Ceiling) โดยสงใหรองอธบิดีที่กํากับพิจารณากอนสงกองแผนงาน 
 

1.7 สงคําของบประมาณใหกองแผนงานพิจารณาและประมวลสรุปรวบรวมงบประมาณ

ภาพรวม 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

2. 

 

 

 

 

               

 

2.1 กองแผนงานวิเคราะหและจัดทํารายละเอียดวงเงินขอเสนองบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน (Pre-Ceiling) ใหสอดคลองกับเปาหมายและ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทาง

การจัดสรรงบประมาณ 6 กลุม ไดแก 1) กลุมงบกลาง 2) กลุมงบประมาณรายจาย

บุคลากรภาครัฐ 3) กลุมงบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน (Function) 4) กลุม

งบประมาณบูรณาการ (Agenda) 5) กลุมงบประมาณรายจายพื้นที ่(Area) 6) กลุม

งบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

เจาหนาที ่

กองแผนงาน 

และเจาหนาที่

สํานัก/กอง 

ต.ค.-ธ.ค.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.-ธ.ค.60 

 

- แบบฟอรมคํา

ขอในระบบ e-

Budgeting 

 

-รางกรอบยุทธศาสตร

ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2560 – 2579)         

- ยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ

รายจายประจาํป 

งบประมาณ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

- แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

- นโยบายกระทรวง 

- นโยบายกรมปศุสัตว 

- คูมือการจัดทํา

งบประมาณประจําป 

- เกณฑราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง/

อื่นๆ 

- ระเบียบคาใชจายใน

การฝกอบรมสัมมนา/

คาอาหารทาํการนอก

เวลา 

- รายงานคําขอและ

ชี้แจงงบประมาณจาก

ระบบ e-Budgeting 

 

2.2 กองแผนงานพิจารณาคําของบประมาณ หากขอมูลคําของบประมาณไมครบถวน 

ดําเนินการแจงสํานัก/กอง แกไขและปรับปรุงขอมูลเพื่อความชัดเจนกอนดําเนินการบันทึก

ในระบบ e-Budgeting (Pre-ceiling) 

2.3 กองแผนงานเสนอวงเงินคําของบประมาณรายจายใหผูบริหารของกรมปศุสัตวทราบ 

2.4 นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบวงเงินคําขอ และสงใหรัฐมนตรีเจาสังกัด/หัวหนา

ฝายไดรับแตงต้ังใหรับผิดชอบพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2.5 บันทึกรายละเอยีดคําของบประมาณรายจายในระบบ e-Budgeting (Pre-ceiling) 

ของสํานักงบประมาณ 

2.6 นําสงขอมูลพรอมทั้งสงเอกสาร รายละเอียดคําขอใหสํานักงบประมาณพิจารณาเสนอ

เบื้องตน (Pre-ceiling) 

2.7 สํานักงบประมาณพิจารณาขอเสนอเบื้องตน Pre-ceiling และพิจารณาปรับลดตาม

ความเหมาะสมเพื่อใหกรมต้ังเปนคําของบประมาณของกรมฯ 
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บันทึกขอมูลเขาระบบ 
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(Pre-ceiling) 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3. 

 

 

 

 

               

 

 

    

3.1 กองแผนงานวิเคราะหและปรับปรุงขอมูลการจัดทาํคําของบประมาณรายจายประจาํปให

สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และเหมาะสมกับกรอบวงเงินที่ไดรับเบื้องตน 

เจาหนาที ่

กองแผนงาน 

และเจาหนาที่

สํานัก/กอง 

ม.ค.-มี.ค.61 - แบบฟอรมการชี้แจง

รายละเอียดงบประมาณ 

(แบบ กผง.) 

- แบบฟอรม

รายละเอียดเสนอตอ

คณะกรรมาธิการ

วิสามัญ/คณะอนุ

กรรมาธกิารครุภัณฑ 

ที่ดิน ส่ิงกอสรางและ

หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ/

คณะอนกุรรมาธิการ

ฝกอบรม สัมมนา 

ประชาสัมพันธ คาจาง

เหมาบริการ คาจางที่

ปรึกษา การวจิัยและ

ถายทอดเทคโนโลยี คา

เชา คาใชจายในการ

เดินทางไปตางประเทศ 

งบดําเนินงาน งบเงิน

อุดหนนุ งบรายจายอื่น 

เงินนอกงบประมาณ 

รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หนวยงานใน

กํากับ กองทุนและ

เงินทุนหมุนเวียน ใน

- ราง พรบ. 

งบประมาณ

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2562 ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีให

ความเห็นชอบ 

- เอกสารประกอบ

คําชี้แจงรายละเอยีด

งบประมาณเสนอ

ตอคณะอนุ

กรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาราง

พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป

งบประมาณ 

- รางเอกสาร

งบประมาณรายจาย

ประจําป (ฉบับที ่3) 

 

3.2 กองแผนงานพิจารณาคําของบประมาณ หากขอมูลคําของบประมาณไมครบถวน 

ดําเนินการแจงสํานัก/กอง แกไขและปรับปรุงขอมูลเพื่อความชัดเจนกอนดําเนินการปรับปรุง

ขอมูลในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ ในขั้นตอนการปรับปรุงขอมูล 

เม.ย. 61 

3.3 กองแผนงานเสนอวงเงินคําของบประมาณรายจาย ใหผูบริหารของกรมปศุสัตวทราบ  

3.4 นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบวงเงินคําขอ และสงใหรัฐมนตรีเจาสังกัด/หัวหนาฝายที่

ไดรับแตงต้ังใหรับผิดชอบพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

3.5 บันทึกรายละเอยีดคําของบประมาณรายจายในระบบ e-Budgeting และบันทึกขอมูล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ในระบบ BB EvMis ของสํานัก

งบประมาณ 

 

3.6 นําสงขอมูลรายละเอียดคําขอใหสํานักงบประมาณพิจารณาตอไป เม.ย. 61 

3.7 สํานักงบประมาณพิจารณาขอเสนอคําของบประมาณเพื่อเปน ราง พรบ. งบประมาณ

รายจายประจาํป งบประมาณพ.ศ. 2562 ตอไป 
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คําของบประมาณ รายจายประจําปที่ผาน 

การพิจารณาจาก 

สํานักงบประมาณ 

เสนอกรม/กระทรวง 

(สศก.) 

บันทึกขอมูลเขาระบบe-Budgeting  

และระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน 

และการใชจายงบประมาณ (BB EvMis) 

(ข้ันคําของบประมาณ ตามกรอบคําของบประมาณ 

ตามที่สํานักงบประมาณพิจารณาแลว 

สํานักงบประมาณ 

พิจารณา 
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คําของบประมาณผานการพิจารณา

                                        



สภานิติบัญญัติ

แหงชาติ และคณะอนุ

กรรมาธิการ โครงการ

บูรณาการฯ 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4. 

 

 

 

 

               

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 สํานักงบประมาณ แจงวงเงินงบประมาณตามราง พรบ. ใหกรมฯ ทราบ เจาหนาที ่

กองแผนงาน 

และเจาหนาที่

สํานัก/กอง 

พ.ค.-มิ.ย. 61 - แบบฟอรม กผง. 

- แบบฟอรมการใช

จายเงิน

งบประมาณ/การ

ปฏิบัติงาน 

- แบบรายงาน

แผน/ผลการ

ปฏิบัติงานและการ

ใชจายงบประมาณ 

(สงป.) 

- รางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

- แผน/ผลการ

ปฏิบัติงานและใชจาย

งบประมาณ (สงป.) 

4.2 กองแผนงานปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ/เปาหมายการดําเนินงานตามนโยบายของ

นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด/หัวหนาฝายที่ไดรับแตงต้ังใหรับผิดชอบให

สอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

 

4.3 กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตามนโยบายของผูบริหารกรม 

ปศุสัตวและขอพจิารณาของสํานักงบประมาณ เปนรายสํานัก/กอง 
 

4.4 แจงวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหสํานัก/กอง และกิจกรรมใดที่มีการบูรณาการรวมกัน

ดําเนินการ จะมีการเขาทีป่ระชุมเพื่อหารือ โดยหนวยงานเจาภาพเปนผูดําเนินการหาขอสรุป 

และจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ 

 

4.5 สํานัก/กองปรับปรุงรายละเอยีดงบประมาณเพื่อประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญ/คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง/คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม 

สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี 

คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น 

องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกจิ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และ

งบประมาณแผนบูรณาการตามที่ไดรับมอบหมาย ตามขั้นตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบ

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ใหอธบิดี/รองอธิบดี/ผูชวยอธบิดี ที่กํากับ

ดูแลหนวยงานพิจารณาเห็นชอบ 

มิ.ย. 61 

4.6 เมื่ออธิบดี/รองอธิบดี/ผูชวยอธิบดี ที่กํากับดูแลหนวยงานพิจารณาเห็นชอบแลวและ

นําสงกองแผนงาน 

 

  

ขั้น
ตอ

นก
าร

ชี้แ
จง

งบ
ปร

ะม
าณ

สํานักงบประมาณ  

แจงวงเงินงบประมาณตามราง พรบ. 

ใหกรมทราบเพ่ือเตรียมการจดั 

ทํารายละเอียด 

กองแผนงาน 

วิเคราะหและจดัสรร 

ใหกับสํานัก/กอง 

แจงงบประมาณแตละกจิกรรมให 

สํานัก/กองทราบเพ่ือปรับปรุงรายละเอียด 

การประชุมพิจารณา 

จัดสรร (กิจกรรมที่มีบูรณาการ 

รวมกันหลายหนวยงาน) 

สํานัก/กอง ปรับปรุงเปาหมายและปรับปรุง 

รายละเอียดงบประมาณ/แผนการดําเนินงาน/ 

และแผนการใชจายงบประมาณ 

นําสงอธิบด/ีรองอธิบดี 

ผูชวยอธิบดีผูกํากับดแูล 

ื่ ิ  

                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

5. 

 

 

 

 

               

 

 

    

5.1 กองแผนงานประมวลภาพรวมรายละเอียดงบประมาณเพื่อประกอบการชีแ้จงตอ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง เงินนอกงบประมาณ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารฯ คณะอนุกรรมาธกิารฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ 

คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีคาเชา คาใชจายในการ

เดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น องคการมหาชน 

หนวยงานในกาํกับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

เจาหนาที ่

กองแผนงาน 

และเจาหนาที

สํานัก/กอง 

วาระที่ 1 

ก.ค. 61 

- ฟอรมเอกสารชี้แจง

เสนอตอ

คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาราง

พรบ. งบประมาณ

ประจําป 

 

- แบบฟอรมเอกสาร

เพื่อชี้แจงคณะอนุ

กรรมาธิการครุภัณฑ 

ที่ดิน ส่ิงกอสรางและ

หนวยงานในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการฯ 

- แบบฟอรมเอกสาร

เพื่อชี้แจงคณะอนุ

 

5.2 ผูบริหารกรม และสํานัก/กอง ซักซอมความพรอมในการเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ คณะอนกุรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง เงินนอกงบประมาณ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารฯ คณะอนุกรรมาธกิารฝกอบรม สัมมนา 

ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวจิัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา 

คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น องคการ

มหาชน หนวยงานในกํากบั รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

ก.ค. 61 

5.3 กองแผนงานแจงกําหนดการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง  

กา
รช

ี้แจ
งง

บป
ระ

มา
ณ

ไมผานการพิจารณา/ 

ปรับปรุงขอมูล

ผานการพิจารณา

กผง. ประมวลภาพรวมรายละเอียด 

งบประมาณ เพ่ือประกอบการชี้แจงคณะ 

กรรมาธกิารฯ/อนุกรรมาธกิาร 

ผูบริหารกรม 

พิจารณาและ 

ซักซอมความพรอม 

ในการชี้แจง 

กผง. ประสานสํานัก 

/กองรวมใหขอมูล 

เพ่ิมเตมิและซักซอม 

ความพรอม 

การชีแ้จงตอ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คณะอนกุรรมาธิการฝกอบรมฯ  

และคณะอนกุรรมาธิการ ครุภัณฑฯ 

สํานักงบประมาณ แจง พรบ. งบประมาณ 

รายจายประจําป (ตามที่มกีารปรับลด 

ในขั้นคณะกรรมาธิการฯ  

และคณะอนกรรมาธิการ 

                                        



พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุ

กรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนกุรรมาธกิารฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมา

บริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไป

ตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น องคการมหาชน หนวยงานในกาํกับ 

รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวยีน ใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

กรรมาธิการฝกอบรม 

สัมมนา ประชาสัมพันธ 

คาจางเหมาบริการ 

คาจางที่ปรึกษา การ

วิจัยและถายทอดเทค-

โนโลยี คาเชา คาใชจาย

ในการเดินทางไป

ตางประเทศ งบ

ดําเนินงาน งบเงิน

อุดหนุนฯ 

- แบบฟอรมเอกสาร

เพื่อชี้แจงคณะบูรณา

การคณะตางๆ 

5.4 ผูบริหารกรม เขาชี้แจงงบประมาณตามวาระการพิจารณาที่กาํหนด จนเสร็จส้ินวาระ  

5.5 กรมฯ ไดรับ พรบ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ฉบบัปรับลดสมบูรณ จาก

สํานักงบประมาณ 

ส.ค. 61 

5.6 กองแผนงานแจงวงเงินที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการ

ครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ 

คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา 

การวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบ

ดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอืน่ องคการมหาชน หนวยงานในกาํกับ รัฐวิสาหกิจ 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อจดัทํา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน 

 

5.7 กองแผนงาน แจงสํานกั/กอง ปรับปรุงแผนการใชจายเงิน/แผนการปฏิบัติงาน/แผนการ

จัดสรรงบประมาณ 

ส.ค. 61 

  

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6. 

 

 

 

 

               

 

 

    

6.1 กองแผนงานประมวลและปรับปรุงแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใน

ระบบ BB EvMis และนํารายงานจากระบบ เสนออธิบดีพิจารณา เมื่ออธิบดีเหน็ชอบ  

กองแผนงานนําสงรายงานผานระบบ BB EvMis และสงในรูปแบบเอกสาร สงป. สง 

สํานักงบประมาณเห็นชอบ 

- กองคลัง 

- กองแผนงาน

และเจาหนาที่

สํานัก/กอง 

ส.ค.-ก.ย. 61 - แบบฟอรมแผนการใช

จายงบประมาณของ

กองคลัง 

- แบบฟอรมแผนการ

ปฏิบัติงานของกอง

แผนงาน 

- มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณ 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 301 ที่ไดรับ

การเห็นชอบ 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 302 ที่ไดรับ

การเห็นชอบ 

- รายงานตามแบบ 

6.2 กรณีที่อธิบดีพิจารณาไมเห็นชอบ แจงสํานัก/กอง ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และ

แผนการใชจายงบประมาณกอน และกองแผนงานปรับปรุงขอมูลกอนนําสงรายงานผาน

ระบบ BB EvMis และสงในรูปแบบเอกสาร สงป. สงสํานักงบประมาณเห็นชอบตอไป 

 

6.3 กองแผนงานแจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจาํปที่สํานัก

งบประมาณเห็นชอบใหผูบริหาร และกองคลังทราบ 

 

6.4 กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณแจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย  

ขั้น
จัด

ทํา
แผ

นก
าร

ปฏ
ิบัติ

งา
นแ

ละ
แผ

นก
าร

ใช
จา

ยง
บป

ระ
มา

ณ
 

กผง. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผน 

การใชจายงบประมาณในระบบ BB EvMis  

สํานัก/กอง  

ปรับปรุงแผน  

เสนอรายงาน 

ผานอธิบดกีรมพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ  

กผง. นําสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 

ใชจายงบประมาณใหสํานกังบประมาณ 

ใหความเห็นชอบ  

สํานักงบประมาณ 

ิ ใ  ็ ป ิ ั  ิ

                                        



งบประมาณประจําปที่สํานักงบประมาณเห็นชอบใหกลุมติดตามผลการปฏิบัติงาน  

กองแผนงาน และกองคลังทราบ เพื่อใชในการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

และงานที่สําคัญของกรมปศุสัตว 

สงป. 302-1 ที่ไดรับ

การเห็นชอบ 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 302-2 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 301 IP 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 302 IP 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 302 

(กิจกรรม) IP 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 302-1 

(IPแสดงสถานะ) 

- รายงานตามแบบ 

สงป. 302-2 

(IPแสดงสถานะ) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : การปรับปรุงแผนผังกระบวนงาน ไดดําเนินการใหมีความสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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6. การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ใหความเห็นชอบเรื่องการกําหนดแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยใหความสําคัญในการจัดทํางบประมาณใน

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ซ่ึงสํานักงบประมาณเสนอการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน 

มีการบูรณาการรวมกันในระดับภาค จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเตรียมความพรอมในการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ในมิติพ้ืนท่ีใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายในการพัฒนาประเทศ มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลอง 

ดังนี้ 

     1) การพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสรางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืน ภาค จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจน เพ่ือลดความซํ้าซอนและมีการใช

จายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

     2) การพิจารณาทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และปรับปรุง

เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จของกระทรวง/หนวยงาน และแผนงาน

บูรณาการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     3) การจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสภาความ

ม่ันคงแหงชาติ รวมกันกําหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ใหครอบคลุมกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(Top-Down) โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับภาค จังหวัดและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

     4) การบูรณาการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ และนําเสนอตามข้ันตอนของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปบูรณาการกับกระทรวง/หนวยงาน (Function) และนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

(Agenda) โดยคณะกรรมการระดับพ้ืนท่ี/ผูวาราชการจังหวัด หนวยงานกลางและหนวยงานในพ้ืนท่ีรวมกัน

วิเคราะหศักยภาพและนําเสนอแผนความตองการของพ้ืนท่ี (Buttom-up) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรระดับชาติ โดยใหกระทรวง/หนวยงาน (Function) เขาไปมี

สวนรวมดําเนินการและใหความรวมมืออยางจริงจัง 

      5) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีแผนงานบูรณาการเรื่องสําคัญท่ีสอดคลองตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความ

ม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดใหมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหมีความเชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและไมซํ้าซอนกัน 
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      6) การจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน 

(Pre-Ceiling) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ภาค จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน เพ่ือใหสํานักงบประมาณใชเปน

ขอมูลประกอบการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองกับราง

กรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายความม่ันคงแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล 

      7) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ภาค จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณและยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนพิจารณาถึงความพรอม            

ขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณ และความครอบคลุมแหลงเงิน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ โดยนํางบประมาณตามขอเสนอ

เบื้องตน (Pre-Ceiling) ขอเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และงบประมาณในมิติพ้ืนท่ี

ไปใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 6.1 ใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีสอดคลองตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ จํานวน 17 เรื่อง คือ 

  1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท 

  2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

  3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

  4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

  5) การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 

  6) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 

  7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

  8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

  9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  10) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

  11) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

  12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

  13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

  14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

  15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 

  17) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
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 6.2 การบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนท่ี (area) โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน

บูรณาการรวมกับจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณในมิติพ้ืนท่ีมีความสอดคลองกับแผน

จังหวัด/กลุมจังหวัด รวมท้ังเปนไปตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายความม่ันคงแหงชาตินโยบายสําคัญของรัฐบาล และแผนแมบทอ่ืนๆ 

 6.3 ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร มีความสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จึงมีการกําหนดข้ันตอนการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ซ่ึงใหรองนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี ท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบหนวยงานเจาภาพ เปนผูกํากับดูแล สั่งการ  การจัดทํางบประมาณในลักษณะ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับกรมปศุสัตวจํานวน 9 โครงการ

บูรณาการ ดังนี้  

 

1) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

2) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

5) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

6) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิ-ภาพ การใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

8) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 

9) การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน 

6.4 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดําเนินการจัดทําขอเสนอ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน (Pre ceiling) สํานักงบประมาณจะรวบรวม 

เพ่ือจัดทํากรอบวงเงินและจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลอง

กับรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายของ

รัฐบาล ซ่ึงจําแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเปน 3 แผนงานและ 1 รายการ ไดแก 

1) แผนงานบูรณาการ เปนแผนงานท่ีดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ หรือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

หรือยุทธศาสตรสําคัญท่ีรัฐมนตรีกําหนดเชิงนโยบาย เพ่ือรวมกันบูรณาการพัฒนาและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  

โดยกําหนดใหหนวยรับงบประมาณตั้งแตสองหนวยงานข้ึนไป รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และ

แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรวมกัน เพ่ือลดความซํ้าซอน มีความประหยัดและคุมคา 

สามารถบรรลุเปาหมาย เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัดและระดับภาค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
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ของแผนงานบูรณาการ และกําหนดใหการจัดทํางบประมาณเปนลักษณะ Project based จํานวน 24 

แผนงาน  

 2) แผนยุทธศาสตร หมายถึง เปนแผนงานท่ีดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายในเชิงนโยบายและมีความสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ ท่ีตองการผลักดันหรือเห็นความสําคัญ

ในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยกําหนดใหการจัดทํางบประมาณเปนลักษณะ Project based จํานวน 25 แผนงาน 

 3) แผนงานพ้ืนฐาน เปนแผนงานท่ีดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบเปนปกติประจําตาม

กฎหมายจัดตั้งของหนวยงานนั้นๆ หากหยุดดําเนินการอาจกอใหเกิดความเสียหายในการใหบริการสาธารณะ

ของภาครัฐ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร 6 ดาน จํานวน 6 แผนงาน และแผนงานรอง จําแนกตามโครงสราง

แผนงาน จํานวน 52 แผนงานรอง 

 4) รายการคาดําเนินการภาครัฐ จํานวน 4 แผนงาน ไดแก แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน

บริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และแผนงานรายจายเพ่ือชดใชเงิน

คงคลงั  

 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร

และรายการคาดําเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 

5. ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

และรายการคาดําเนินการภาครัฐ 

6.5 ใหมีการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จประจํา

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีความชัดเจน สอดคลองกับเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายสําคัญของ

รัฐบาล ภารกิจหนวยงาน โดยนําขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาประกอบการพิจารณา 

6.6 ใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจน ในข้ันตอนการจัดทําคํา

ของบประมาณ โดยพิจารณาถึงความพรอม ขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณและแหลงเงิน โดย

สามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ 

6.7 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณใหยึดแนวทางเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6.8 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน รวมท้ังจังหวัดและองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน นําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนและจัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีการบูรณาการ ท้ัง 3 มิติ ไดแก มิติกระทรวง/หนวยงาน(Function) มิติบูรณาการ 

(Agenda) และมิติพ้ืนท่ี (Area) รวมท้ังมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแนวคิด

การพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายของ

รัฐบาล 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถขับเคลื่อนการ

บริหารราชการแผนดินในระดับภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริงและมีการ

จัดสรรงบประมาณท่ีมีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

วางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคท่ีมีความสอดคลองกัน สํานักงบประมาณจึงไดจัดทําเอกสาร “ยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพ่ิมข้ึนอีก 1 ฉบับ 

โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. นํายุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงก าหนดไวเปนประเด็นยุทธศาสตรในยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ท่ีไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางการ

เติบโตจากภายใน และยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มากําหนดเปนจุดเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (Area) ในแตละภาค รวม 6 ภาค

ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตและภาคใตชายแดน 

2. กําหนดยุทธศาสตรชี้นําท่ีเปนมิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง/หนวยงาน (Function) 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคใหมีความสมบูรณ ครบถวนมากยิ่งข้ึน โดยไดระบุหัวขอของจุดเนนการ

พัฒนาท้ังมิติ Area Agenda และ Function ในเอกสารฉบับนี้ ให มีความสอดคลองกับหัวขอในเอกสาร

“ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ เปาหมาย : เปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 

2. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปาหมาย : หลุดพนจากความยากจน

สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 

3. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคกลาง เปาหมาย : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 
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4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก เปาหมาย : เปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 

5. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคใต เปาหมาย : เปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลายและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคใตชายแดน เปาหมาย : พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุน

ความม่ันคงของภาคใตชายแดน 

 

 



 
 

7. Time Line ปฏิทินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

13 ม.ิย. 60 ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดทําและปฏิทินงบประมาณป 2562
16 ส.ค. 60 – นายกรัฐมนตรมีอบนโยบายการจัดทํางบประมาณป 2562 

1 ส.ค. 60 – ครม. เห็นชอบยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณป 2562  
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี (Top down) 

1-29 ก.ย. 60  

- คณะกรรมการฯ : เห็นชอบแผนภาค 

- กนจ. : เห็นชอบแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

- ผูบริหารทองถ่ิน : เห็นชอบแผนของทองถ่ิน  

- คณะกรรมการจัดทํางบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการ 

เห็นชอบขอบเขต เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน แผนงานบูรณาการ 

- คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาแผนบูรณาการของหนวยงาน 

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองโดยหนวยงานกลางและหนวยงานในพ้ืนท่ี เจรจาใหไดขอสรุป 

28 พ.ค. 61  

ครม. ใหความเห็นชอบราง พรบ. 

งบประมาณฯ สงฝายนิตบัิญญตัิฯ

10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 

8 พ.ค. 61 ครม. เห็นชอบขอเสนอราง พรบ. งบประมาณฯ

7 ม.ิย. 61  

ฝายนิติบัญญตัิพิจารณา 

ในวาระท่ี 1 

7 ก.ย. 61  

สลค. นํารางพรบ. ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย 

ส.ค. 60  

- พ้ืนท่ี (Area) : ภาค จังหวัด 

และทองถ่ิน จัดทําแผนฯ 

- กระทรวง/หนวยงาน (Function) : 

จัดทําแผนฯ รวมกับพ้ืนท่ี 

โดยวิเคราะหศักยภาพและความตองการ 

ของพ้ืนท่ี (Bottom-Up) 

 

31 ต.ค. 60  

นายกรัฐมนตรีรับทราบขอเสนองบประมาณป 2562  

เบ้ืองตน (PRE-Ceiling) 

 
26 ธ.ค. 60  

ครม. เห็นชอบนโยบายงบประมาณ 

วงเงิน โครงสรางงบประมาณ 

 

1 ก.พ. 61  

ภาค จังหวัด/กลุมจังหวัด  

และทองถ่ิน กระทรวง/หนวยงาน 

จัดสงคําขอใหสํานักงบประมาณ 

 

11 - 27 เม.ย. 61  

สํานักงบประมาณรับฟงความคิดเห็น 

การจัดทําราง พรบ. งบประมาณฯ 

 

30 ส.ค. 61 

ฝายนิติบัญญตัิพิจารณา 

ในวาระท่ี 2-3 

 

ข้ันทบทวน+วางแผนงบประมาณ ข้ันจัดทํางบประมาณ ข้ันอนุมัตงิบประมาณ 
ทบทวนเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
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8. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กระบวน

การ 
ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอนและกจิกรรม 

กา
รท

บท
วน

แล
ะว

าง
แผ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

1 13 มิ.ย. 60 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทิน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2 14 มิ.ย.-ก.ย. 60 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต/

โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสําเร็จ ของกระทรวงและหนวยงาน เพื่อประกอบจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3 14 มิ.ย.-ก.ย. 60 สํานักงบประมาณรวมกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น พิจารณาทบทวนและปรับปรุง

ฐานขอมูลประมาณการรายรับและรายจายลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว และโครงสราง

แผนงานตามยุทธศาสตร 

4 14 มิ.ย.-28 ก.ค. 60 สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภา

ความมั่นคงแหงชาติ รวมกันพิจารณาและจัดทําขอเสนอเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดทํา

งบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ 

5 1 ส.ค. 60 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6 16 ส.ค. 60 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7 1-31 ส.ค. 60 

 

 

 

 

 

1-15 ก.ย. 60 

 

 

 

 

 

18-29 ก.ย. 60 

1. การจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะหศักยภาพและความตองการ

ของพื้นที ่

     (1) จัดทําแผนพัฒนาภาค 

     (2) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

     (3) จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. การเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคณะตางๆ 

พิจารณากล่ันกรองโดยหนวยงานกลางและหนวยงานในพื้นที่พิจารณารวมกันใหไดขอสรุป 

     (1) ภาค นําเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ตอคณะกรรมการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะ

บูรณาการฯ 

     (2) จังหวัดนําเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ตอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

     (3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ตอผูบริหารทองถิ่น 

3. คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาบูรณาการงบประมาณของหนวยงานใหสอดคลอง

กับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) 

4. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พิจารณาและ

เห็นชอบขอบเขตและเปาหมายของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) 

8 ต.ค-พ.ย. 60 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น จัดทํารายงานสงสํานักงบประมาณ ดังนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. รายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (PART) 
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 9 2-31 ต.ค 60 

2-4 ต.ค. 60 

 

 

 

การจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน (Pre-Ceiling) 

1. รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดมอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น ภาค จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําคําของบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน (Pre-Ceiling) 

 

 

กระบวน

การ 
ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอนและกจิกรรม 

กา
รท

บท
วน

แล
ะว

าง
แผ

นง
บป

ระ
มา

ณ
 

9 5-18 ต.ค. 60 

 

 

 

 

 

19-31 ต.ค. 60 

2. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น ภาค จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน (Pre-Ceiling) ใหสอดคลองกับราง

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายของรัฐบาล และ

แนวทางการจัดทํางบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบและสงสํานักงบประมาณ 

3. สํานักงบประมาณ พิจารณาขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน 

(Pre-Ceiling) เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 

10 2-31 ต.ค. 60 

2-17 ต.ค. 60 

 

17-20 ต.ค. 60 

 

 

24-31 ต.ค. 60 

การบูรณาการงบประมาณในมิติยุทธศาสตร (Agenda) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. สํานักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร พิจารณาและ

จัดทําขอเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

สงสํานักงบประมาณ 

3. สํานักงบประมาณ พิจารณาและสรุปภาพรวมขอเสนอเบื้องตน การจัดทํางบประมาณในลักษณะ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 

11 1 พ.ย.-22 ธ.ค. 60 กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และธนาคารแหงประเทศไทย รวมกันพิจารณาประมาณการรายได กําหนดนโยบายและวงเงิน

งบประมาณรายจาย และโครงสรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

12 26 ธ.ค. 60 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสรางงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กา
รจ

ัดทํ
าง

บป
ระ

มา
ณ

 

13 27 ธ.ค. 60-30 พ.ค.61 

27-29 ธ.ค. 60 

 

 

27 ธ.ค. 60-1 ก.พ. 61 

 

 

 

 

 

 

 

2 ก.พ.-5 เม.ย. 61 

การจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มอบนโยบายใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

และหนวยงานอื่น จัดทําเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวง/หนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

2. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาล 

และมิติพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โดยนํา

งบประมาณตามขอเสนอเบื้องตน (Pre-Ceiling) ในลําดับที่ 9 ขอเสนองบประมาณในลักษณะบูรณา

การเชิงยุทธศาสตรฯ ในลําดับที่ 10 ไปใชประกอบการจัดทําคําของบประมาณ) และประมาณการ

รายไดประจําปฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

และสงสํานักงบประมาณ 

3. สํานักงบประมาณ พิจารณาและจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     



20 

 

พ.ศ. 2562 เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

14 10 เม.ย. 61 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 และมอบใหสํานักงบประมาณไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 

15  

11-27 เม.ย. 61 

 

 

 

30 เม.ย.-4 พ.ค. 61 

 

การรับฟงความคิดเห็นเร่ืองการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. สํานักงบประมาณประสานสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น พิจารณารายละเอียด

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีกําหนด และ

ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเร่ืองการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก

ผูที่เกี่ยวของ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 

2. สํานักงบประมาณสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นเร่ืองการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผูท่ีเกี่ยวของ และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

16 8 พ.ค. 61 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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17 9-25 พ.ค. 61 สํานักงบประมาณ จัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และเอกสารประกอบงบประมาณ 

18 28 พ.ค. 61 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนําเสนอฝายนิติบัญญัติ 

กา
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นุม
ัติง

บป
ระ
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ณ

 

19 7 มิ.ย. 61 ฝายนิติบัญญัติ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน

วาระที่ 1 

20 30 ส.ค. 61 ฝายนิติบัญญัติ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน

วาระที่ 2-3 

21 7 ก.ย. 61 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป 
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9. การจัดทําและการจําแนกขอมูล ตามงบรายจาย 

 งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายงบประมาณ สําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 5 ประเภทรายจาย ดังนี้ 

 9.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายท่ี

จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ี

กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

      1) เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเปนรายเดือนโดย

มีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายใน

ลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน 

      2) คาจางประจํา หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ โดยมีอัตรา

ตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจาง

ประจํา และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา 

      3) คาจางชั่วคราว หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราวของ

สวนราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางชั่วคราว 

      4) คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก

พนักงานราชการ ตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินท่ีกําหนดให

จายในลักษณะดังกลาว และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ 



22 

 

 9.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ีจาย

ในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจาย

อ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

      1) คาตอบแทน หมายถึง เงิน ท่ีจายตอบแทนใหแกผู ปฏิบั ติ งานใหทางราชการตามท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

      2) คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองพิธีการและรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืนๆ 

      3) คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจาย

ดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

  (2)  รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 

  (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  (4) รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

      4) คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง

คาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการ ดังนี้ 

  (1) คาไฟฟา 

  (2) คาประปา คาน้ําบาดาล 

  (3) คาบริการโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

  (4) คาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู

ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

  (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทแล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 

คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี    

คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน 

 9.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะ      

คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย

ดังกลาว 

      1) คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น รวมถึงรายจาย

ดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ 
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  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท 

  (3) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน 

เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

  (4) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรบัปรุงครุภัณฑ 

  (5) รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

      2) คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตางๆ ท่ี

ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน สิ่งกอสราง 

  (2) รายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางซ่ึง

ทําใหท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

  (3) รายจายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคาร ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคารรวมถึงการติดต้ังครั้งแรก

ในสถานท่ีราชการ 

  (4) รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนหรือนิติบุคล 

  (5) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 

  (6) รายจายเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนท่ีดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์

ท่ีดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน 

 9.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการ

ดําเนินงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง 

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบ

รายจายนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ไดแก 

  1) เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ เชน       

คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือ

แกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน เปนตน 

  2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและตาม

รายละเอียดท่ีสํานักงบประมาณกําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน 

 9.5 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือ

รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

  1) เงินราชการลับ 

  2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 
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  3) คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 

  4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  5) คาใชจายสําหรับหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

  6) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

  7) รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 

 

10. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 10.1 การเตรียมการจัดทํางบประมาณ 

  1) ทบทวนปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จในปงบประมาณท่ี

ผานมา กองแผนงาน กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ดําเนินการทบทวนปรับปรุง เปาหมาย กลยุทธ 

ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามแนวทางท่ีสํานักงบประมาณกําหนด โดยเปรียบเทียบกับผลงานยอนหลัง เพ่ือ

ประกอบการเสนอผูบริหารพิจารณาเห็นชอบ 

  2) ปรับปรุงฐานขอมูลงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง กองแผนงาน          

กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลงบประมาณรายจางลวงหนาปานกลาง    

เปนรายผลผลิต กิจกรรม โดยนับจากปท่ีจัดทํางบประมาณไปลวงหนา 3 ป มีหลักเกณฑ ดังนี้ งบบุคลากรเพ่ิม

ปละประมาณ 4% งบดําเนินงาน (ตชว.) เพ่ิมปละ 10% คาสาธารณูปโภค ตั้งเทาปท่ีผานมา งบลงทุน ตั้งฐานศูนย 

  3) ปรับปรุงแบบฟอรมคําของบประมาณ กองแผนงาน กลุมวิเคราะหแผนงานและ

งบประมาณ ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอรมคําของบประมาณ เพ่ือใหสํานัก/กอง ท้ัง 23 หนวยงาน จัดทําคํา

ของบประมาณรายจายประจําป โดยใชแบบฟอรมของกองแผนงานท่ีมีการออกแบบใหครอบคลุมประเด็นท่ี

ตองการและเพ่ิมเติมแบบฟอรมในสวนท่ีตองใชขอมูลประกอบการชี้แจงตอผูบริหารและสํานักงบประมาณ 

  4) จัดทําประมาณการรายจายประจําข้ันต่ําท่ีจําเปนของปท่ีเสนอของบประมาณ และงบ

ลงทุนเบื้องตน  กรมปศุสัตว กองแผนงาน แจงสํานัก/กองท้ัง 23 หนวยงาน จัดทําขอมูลรายจายประจําข้ันต่ํา

ท่ีจําเปนของหนวยงาน ประกอบดวย งบบุคลากร (เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา), คาเชาบาน, 

คาตอบแทนเหมาจายรถประจําตําแหนง, คาเชาทรัพยสิน และคาสาธารณูปโภค (คาโทรศัพท คาไฟฟา และ

น้ําประปา) ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ/สิ่งกอสราง/อ่ืนๆ และหลักเกณฑอัตราคาใชจายประกอบ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ท่ีเบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

โดยกลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ  สรุปวิเคราะหประมวลผลในภาพรวมเสนอกรมปศุสัตว พิจารณา

เห็นชอบ สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาตอไป 

  5) เตรียมขอมูลรายละเอียดคาใชจายตามเกณฑมาตรฐาน ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรและนโยบายกรมปศุสัตว กองแผนงาน กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ สรุปวิเคราะหขอมูล

รายละเอียดคาใชจายตางๆ เชน คาอาหารทําการนอกเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยงฯ คาซอมแซมยานพาหนะ 

คาใชจายในการสัมมนาฯ วัสดุเชื้อเพลิงฯ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง ซ่ึงเปนเกณฑราคามาตรฐานท่ีสํานัก
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งบประมาณ กรมบัญชีกลางและกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการตางๆ ท่ีกําหนด 

รวมท้ังนโยบายกรมปศุสัตวท่ีอธิบดีมอบในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ ใหสํานัก/กอง ท้ัง 23 หนวยงาน ใช

ประกอบการต้ังคําของบประมาณรายจายประจําป 

  6) แจงสํานัก/กอง จัดทําคําของบประมาณ กองแผนงาน แจงสํานัก/กอง ท้ัง 23 หนวยงาน

จัดทํางบประมาณ ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยสงรายละเอียดใหรองอธิบดีท่ีกํากับหนวยงานพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนสงใหกองแผนงาน เพ่ือดําเนินการข้ันตอนตอไป 

  10.1.1 แนวทางการจัดทําคําของบประมาณลงในแบบฟอรม กผง.  

  1) หลักการและเหตุผล เปนสวนท่ีแสดงถึงปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ีตองมีการ

จัดทําโครงการข้ึนเพ่ือแกปญหา หรือสนองความตองการขององคการ การเขียนหลักการและเหตุผลผูเขียน

โครงการจําเปนตองเขียนแสดงใหเห็นถึงปญหาหรือความตองการ พรอมท้ังระบุเหตุผลและขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดทําโครงการอยางชัดเจน 

  2) แนวคิดโครงการภาพรวม  

      2.1) เปาประสงคหลัก ซ่ึงเปนเครื่องชี้แนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยเปน

ขอความท่ีแสดงถึงความตองการท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ภายในโครงการใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซ่ึงขอความท่ี

ใชจะตองชัดเจนไมคลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได การเขียนวัตถุประสงคโครงการแตละระดับ แตละ

ขนาดจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการยอย จะตองสัมพันธและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการขนาดใหญ ระบุวัตถุประสงคความตองการ ผลท่ีจะเกิดข้ึนหรือไดรับในการจัดทํา

โครงการกิจกรรมเปนขอใหชัดเจน 

      2.2) กลยุทธการดําเนินงาน เปนการวางแผนท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน มีการกําหนด

เปาหมายระยะท่ีแนชัด มีการวิเคราะหอนาคตและคิดเชิงการแขงขัน ท่ีตองการระบบการทํางานท่ีมีความสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

      2.3) กลุมเปาหมาย  

      - ระบุเปาหมายเชิงปริมาณท่ีชัดเจน สอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัด ตามเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงกําหนดเปนตัวเลขท่ีสามารถวัดไดพรอมระบุรายละเอียด ของกลุมเปาหมาย

ประเภทกลุมเปาหมาย แหลงท่ีมา กรณีเปนโครงการตอเนื่องใหระบุเปาหมายแตละป 

      - ระบุเปาหมายเชิงคุณภาพ เชน รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ หรือผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจรอยละ 85 เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 

      2.4) ระยะเวลาดําเนินงาน  ระบุระยะเวลาดําเนินการโครงการตามข้ันตอนตามแผนการ

ดําเนินการท่ีครอบคลุมตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ เชน ตั้งแต เดือน....พ.ศ. ....ถึง เดือน....พ.ศ. .... 

      2.5) ลักษณะโครงการ ระบุวาสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/

นโยบายรัฐบาล/แผนพัฒนาฯ/มติคณะรัฐมนตรี/ยุทธศาสตรกระทรวงฯ/ยุทธศาสตรหนวยงาน พรอมชี้แจงวา

ผลผลิต/โครงการมีความสอดคลองกับแผนฯ อยางไร เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม        

ดานความม่ันคง ดานคุณภาพชีวิต 
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      2.6) สถานภาพโครงการ ระบุวาเปน ผลผลิต/โครงการเดิม หรือ ผลผลิต/โครงการใหม 

      2.7) ขอบเขตท่ีสําคัญและสถานท่ีดําเนินโครงการ ระบุกลุมเปาหมาย เชน เกษตรกรหรือ

เจาหนาท่ีและพ้ืนท่ีเปาหมาย สถานท่ีดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เชน จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน/

สถานท่ีราชการ/สถานท่ีเอกชน 

      2.8) Road Map ของโครงการภาพรวม กรอบทิศทางการดําเนินงานภาพรวมผลผลิต/

โครงการ ในรูปแบบแผนภาพ ประกอบไปดวย 

      - ผลสําเร็จท่ีตองการเห็นเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

      - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในแตละปงบประมาณท่ีตองการ 

      - งบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 

  3) การดําเนินงานโครงการ ป 2562 

      3.1) วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคความตองการ/ผลท่ีเกิดข้ึนหรือไดรับในการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมเปนขอๆ ใหชัดเจน 

      3.2) เปาหมาย ระบุเปาหมายเชิงปริมาณ ท่ีชัดเจนสอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัด ตามเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงกําหนดเปนตัวเลขท่ีสามารถวัดได พรอมระบุรายละเอียด ของกลุมเปาหมายประเภท

กลุมเปาหมาย แหลงท่ีมา และระบุเปาหมายเชิงคุณภาพ เชน รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการหรือผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจรอยละ 85 เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ 

      3.3) สถานท่ีดําเนินการ ระบุพ้ืนท่ี สถานท่ีดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหครอบคลุม เชน 

ดานกักกันสัตวนครปฐม ต.ทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เปนตน 

      3.4) ระยะเวลาดําเนินการ ระบุระยะเวลาดําเนินการโครงการตามข้ันตอนตามแผนการ

ดําเนินการท่ีครอบคลุมตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการ เชน ระบุระยะเวลาการจัดกิจกรรมใหครอบคลุม 

ตั้งแต เดือน....พ.ศ. .... ถึง เดือน....พ.ศ. .... 

      3.5)  งบประมาณ งบประมาณของท้ังโครงการในปงบประมาณ 2562 พรอมระบุประเภท

งบรายจาย เชน งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน 

      3.6) กิจกรรมและวิธีการดําเนินงานของกิจกรรมยอย ระบุข้ันตอนการดําเนินงาน/

กิจกรรมเปนขอๆ ผูปฏิบัติมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรบาง ดําเนินการอยางไร 

      3.7) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ระบุการดําเนินการแตละข้ันตอนใหชัดเจน เปนขอๆ ระบุตัวชี้วัดคืออะไร หนวยนับอยางไร และ

เปาหมายท่ีคาดการณจากการดําเนินการแตละข้ันตอน ตลอดจนแผนการใชจายงบประมาณแตละข้ันตอนจะ

ดําเนินการเดือนไหน เพ่ือเปาหมายการดําเนินงานเทาไหร และมีผูรับผิดชอบคือใคร 

      3.8) Gantt chart แผนปฏิบัติงาน ระบุวางแผนการดําเนินงานเปนขอๆ ระบุสถานท่ี

ดําเนินการ หนวยนับ เปาหมายการดําเนินงานแตละข้ัน กําหนดเวลาการทํางานแตละข้ันตอน งบประมาณ

และผูรับผิดชอบ/หนวยงานหลัก 
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      3.9) Flow chart โครงการ ระบุกระบวนการทํางานสั้นๆ ของโครงการ ประกอบดวยชุด

ของกิจกรรมท่ีนําทรัพยากร (Input) เขาสูกระบวนการหลัก (Process) อันสงผลใหไดผลผลิต (Output) และ

สะทอนตัวชี้วัด (KPI) ท่ีเปนรูปธรรม เชื่อมโยงไปสูภาพผลผลิตของโครงการ (Output) เชิงปริมาณและ      

เชิงคุณภาพ และระบุผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ (Out Come) ตองสอดคลองตามวัตถุประสงคโครงการท่ีตั้งไว

เม่ือโครงการแลวเสร็จ ตลอดจน Impact ผลกระทบตอสังคม ตอเกษตรกร และหนวยงาน 

      3.10) หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ระบุหนวยงาน ชื่อผูประสาน เบอรโทรศัพท 

โทรสาร E-mail เปนตน 

  2. แบบสรุปรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      2.1) แบบสรุปรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุ

งบประมาณรวม โดยระบุจายจริง ป 2560 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรป 2561 และงบประมาณท่ีเสนอขอใน

ปงบประมาณ 2562 ตลอดจนประมาณการ งบประมาณในป 2563-2565 

      2.2) แบบสรุปรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกราย

กิจกรรมยอย/โครงการ ระบุการรายการงบประมาณเปนกิจกรรมยอย ภายในโครงการนั้นๆ 

      2.3) แบบสรุปรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกราย

ชนิดสัตว ระบุรายการงบประมาณจําแนก รายชนิดสัตว ซ่ึงเปนเปาหมายจากการดําเนินงานของกิจกรรม

ภายในโครงการนั้น 

  3. คําช้ีแจงรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับปกอน 

(ตัวคูณ คาใชจาย) 

  ใหระบุขอมูลงบประมาณตรงตามประเภท/รายการงบประมาณใหถูกตอง แยกเปนราย

กิจกรรมยอย/โครงการ  

  - รายจายจริงป 2560/งบประมาณ 2561 และงบประมาณท่ีเสนอขอในป 2562/เพ่ิม-ลด 

และท่ีสําคัญคือ การระบุในคําชี้แจง แสดงตัวคูณคาใชจายในการคิดงบประมาณแตละประเภทรายการ         

ท่ีชัดเจน โดยอาศัยหลักเกณฑตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด และระบุลงในแบบฟอรมยอย เพ่ือแจง

รายละเอียด ดังนี้ 

      3.1) รายละเอียดคาจางเหมาบริการ ระบุตําแหนงงานท่ีจางเหมาบริการ ระบุจํานวนท่ี

จางคาจางตอเดือน ระยะเวลาจางก่ีเดือน เปนงบประมาณเทาไหร กรณีจางเหมาอ่ืนๆ เชน เครื่องถายเอกสาร

ใหระบุจํานวนเครื่อง คาใชจายตอเครื่อง และคาใชจายท้ังป เปนตน 

      3.2) สรุปการฝกอบรม สัมมนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุหลักสูตรการอบรม

สัมมนาท่ีจะดําเนินการ แตละไตรมาส ระบุวาเดือนใด กลุมเปาหมายคือ เกษตรกร หรือเจาหนาท่ี จํานวนคน 

คาใชจายตอคน ระบุงบประมาณ ระบุผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ 

      3.3) คาใชจายการสัมมนาและฝกอบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ระบุกลุมเปาหมาย อบรมเจาหนาท่ีหรือเกษตรกร กําหนดชื่อหลักสูตรท่ีถูกตองชัดเจน แจกแจง

รายละเอียดคาใชจายตอคน ระบุเดือนท่ีจะมีการจัดฝกอบรม ระบุสถานท่ีท่ีจะจัดฝกอบรม เนื่องจากอัตรา



28 

 

คาใชจายตางกัน ระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรม ระบุผลประโยชนท่ีจะไดรับ ตามหลักเกณฑและระเบียบ

การตั้งงบประมาณ 

      3.4) แบบฟอรมคําของบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุชื่อรายการงบลงทุน

ใหตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ใหถูกตอง ระบุสถานท่ีท่ีจะใชงานใหชัดเจน ระบุความพรอม

ใหครบถวนแยกหมวดครุภัณฑกรณีซ้ือทดแทนใหระบุหมายเลขครุภัณฑทดแทนและอายุการใชงานใหครบถวน

ดวย สวนท่ีดินสิ่งกอสรางตองมีแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ซ่ึงอายุไมเกิน 6 เดือน และสถานท่ี

ดําเนินการกอสรางใหม ตองมีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานท่ีดูแลหรือหากเปนสถานท่ีสวน

บุคคล ตองมีเอกสารยินยอมใหใชสถานท่ีเปนลายลักษณ อักษร สรุปคําของบลงทุนจํานวนก่ีหนวย          

ราคาตอหนวย ชื่อหนวยนับ ระบุใหถูกตองเนื่องจากเปนสิ่งสําคัญท่ีจะปรากฏในเอกสารงบประมาณตอไป 

ตลอดจนการอธิบายเหตุผลความจําเปน เพ่ือสนับสนุนงานดานไหนของกรมปศุสัตว (ภารกิจกรมฯ) เพ่ือ

ทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพอยางไร ปญหา/ความจําเปนท่ีตองซ้ือ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เปนตน      

ซ่ึงเปนสวนสําคัญประกอบ ในข้ันตอนการชี้แจงสํานักงบประมาณใหพิจารณา ตามหลกัเกณฑและระเบียบการ

ตั้งงบประมาณ 

      3.5) รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุประเภทรายการงบเงิน

อุดหนุน เชน อุดหนุนเพ่ือกอสรางท่ีดินสิ่งกอสรางอะไร ลงท่ีสถานท่ีใด หนวยเบิกจายใด และคําชี้แจงเพ่ิมเติม 

ตามหลักเกณฑและระเบียบการตั้งงบประมาณ 

      3.6) สรุปรายละเอียดงบรายจายอ่ืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชน ระบุคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหชัดเจนชื่อโครงการจะตองเปนการไปเพ่ือประโยชนอยางแทจริงและ

ประหยัด ตามหลักเกณฑและระเบียบการตั้งงบประมาณ 

      4. พนักงานราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

      ระบุการจางจริงป 2560/การปรับฐานอัตราเดิม 2561/จํานวนอัตราท่ีจะขอเพ่ิม ทดแทน

เกษียณหรือขอใหมก่ีอัตรา ในแตละตําแหนงงาน ของภาพสํานัก รวมเปนงบประมาณดานพนักงานราชการ

ท้ังสิ้นเทาไร (ตามหลักเกณฑและระเบียบการตั้งงบประมาณ) 

      5. บัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ ป 2562 

      ระบุรายละเอียดของการคิดเงินพนักงานราชการเปนรายคน (ตามหลักเกณฑและระเบียบ

การตั้งงบประมาณ) 

      10.1.2 เกณฑการขอตั้งงบประมาณรายจาย 

      1. งบบุคลากร 

          1.1) เงินเดือนและคาจางประจํา กองแผนงาน ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํา

คําของบประมาณของกรมปศุสัตว 

          1.2) คาตอบแทนพนักงานราชการ ใหสํานัก/กอง เสนอของบประมาณตาม

แบบฟอรมโดยจําแนกอัตราเดิม/ทดแทน ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ และขอเพ่ิมตามกรอบ 
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   - เงินเดือน การคํานวณโดยใหตั้งจากคําสั่งฯ ของ กกจ. แลวคิดเพ่ิมข้ึน 5% กรณี กกจ. 

ยังไมมีคําสั่งฯ ใหตั้งจากฐานป 2560 คิดเพ่ิมข้ึน 4% และคิดเพ่ิมอีก 5% เพ่ือปรับฐานเปนงบประมาณป พ.ศ. 2562 

   - คาครองชีพ หากพนักงานราชการมีเงินเดือนยังไมถึง 13,285 บาท ใหคิดคาครอง

ชพีบวกเพ่ิมเขาไปแตไมเกิน 2,000 บาท เชน นาย ก. มีเงินเดือนๆ ละ 10,430 บาท ซ่ึงไมถึง 13,285 บาท ซ่ึง

ยังขาดอยูเปนเงิน 2,855บาท/เดือน แตมีเง่ือนไขวารัฐจายคาครองชีพใหพนักงานไดไมเกิน 2,000บาท/คน/

เดือน ดังนั้น นาย ก. จะไดรับเงินเดือนและคาครองชีพ คือ 10,430+2,000=12,430 บาท/เดือน เปนตน 

      2. งบดําเนินงาน  

          2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

   2.1.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายคาตอบแทนใหแกผู ท่ีปฏิบัติงานใหทาง

ราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เชน 

   - คาอาหารทําการนอกเวลา ตามหลักเกณฑและอัตราดังนี้ 

   1) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกิน

วันละ 200 บาท/คน (4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท) 

   2) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกินวันละ 420 

บาท/คน (7 ชั่วโมงๆ ละ 60 บาท) 

   - คาเชาบาน ตามหลักเกณฑ  และอัตราการใชจาย ประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

   2.1.2 ค าใช สอย หมายถึง รายจ ายเพื ่อให ได มาซึ ่งบริการ (ยกเว นบริการ

สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ (ตามหลักเกณฑ และอัตราการใชจาย ประกอบการพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําป ท่ีเบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คิด 5% โดยคํานวณจากฐานคาตอบแทนพนักงาน

ราชการหากคาตอบแทนพนักงานราชการเกินเดือนละ 15,000 บาท ใหคิดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เดือนละ 750 บาท 

   2.1.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้นรวมถึงรายจายดังนี้ 

   (1) รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 

   (2)  รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 

20,000 บาท 

   (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช

งานไดตามปกติ 
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   (4) รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย       

คาติดตั้ง เปนตน 

   - วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตามหลักเกณฑ และอัตราการใชจาย ประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจายประจําป ท่ีเบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

   - วัสดุการเกษตร ระบุรายละเอียดตัวคูณคาใชจาย ท่ีเปนปจจุบัน ตามตนทุนการ

ผลิตจริง 

   2.1.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการ ดังนี้ 

   (1) คาไฟฟา 

   (2) คาประปา คาน้ําบาดาล 

   (3) คาบริการโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

   (4) คาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา

ตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

   (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับ

การใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ

ดาวเทียม เปนตน (กองแผนงาน/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานขอตั้งงบประมาณ 

ใหกรมฯ) 

      3. งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน

ลักษณะ คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะ

รายจายดังกลาว 

  3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 

หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น รวมถึงรายจาย

ดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ 

  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท 

  (3) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน 

เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

  (4) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 

  (5) รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

  - รายการครุภัณฑใดท่ีเปนราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณกําหนด ใหเสนอต้ังตามราคามาตรฐาน 

  - รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเสนอผานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  - รายการครุภัณฑ จะตองมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ใบเสนอราคา TOR ระบุ

สถานท่ี ท่ีใชงานใหชัดเจน ท้ังนี้ชื่อรายการตองเปนชื่อเดียวกันกับ SPEC และใบเสนอราคากรณีจัดซ้ือทดแทน

ของเดิมใหระบุหมายเลขทะเบียนทดแทน 

3.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่ง

ตางๆ ท่ีติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือจัดหาท่ีดิน สิ่งกอสราง 

  (2) รายจายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจายเพ่ือดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสรางซ่ึง

ทําใหท่ีดินสิ่งกอสรางมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

  (3) รายจายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการติดตั้ง

ครั้งแรกในอาคาร ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคารรวมถึงการติดต้ังครั้งแรก

ในสถานท่ีราชการ 

  (4) รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนหรือนิติบุคล 

  (5) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 

  (6) รายจายเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนท่ีดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์

ท่ีดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน 

  - รายการสิ่งกอสรางใด ท่ีเปนราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหเสนอตั้งตามราคา

มาตรฐาน 

  - รายการสิ่งกอสรางจะตองมีแบบรูปรายการ ราคากลาง ประมาณการราคา (แบบ ปร.4, 

ปร.5, ปร.6) ท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการใหชัดเจน (ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด) โดยมี

หนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงานท่ีดูแล หรือหากเปนสถานท่ีสวนบุคคลตองมีเอกสารยินยอมใหใช

สถานท่ีเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ชื่อราชการตองเปนชื่อเดียวกับแบบรูปรายการและประมาณการราคา 

  4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  สภาตํ าบล องคการระหวางประเทศ นิติบุ คคล เอกชนหรือกิจการอันเปน

สาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายท่ีสํานัก

งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจาย 

    งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ไดแก 

       4.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของ

รายการ เชน คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย 

เงินอุดหนุนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน เปนตน 

       4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของ

รายการและตามรายละเอียดท่ีสํานักงบประมาณกําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน 
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    5. งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 

หรือรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

   1) เงินราชการลับ 

   2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

   3) คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือ

การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 

   4) คาใชจายสําหรับหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

   5) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

   6) รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 

   7) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  ท้ังนี้ ใหตั้งงบประมาณตามเกณฑของสํานักงบประมาณ โดยระบุวัตถุประสงค ประโยชนท่ี

คาดวาจะไดรับ ประเภทการประชุม เชน ประชุม ประจําเมืองทา กลุมประเทศ (ประเภท ก,ข,ค,ง,จ) 

   คาโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ ชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 

 ยุโรป   50,000 บาท 

 สหรัฐอเมริกา  88,000 บาท 

 ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 35,000 บาท 

 อาเซียน   13,000 บาท 

 เอเชียใต   19,000 บาท 

 เอเชียตะวันออก  25,000 บาท 

 ท้ังนี้พิจารณาอัตราคาใชจายใหเปนไปโดยประหยัด เหมาะสม และสอดคลองกับการใชจายจริง ท้ังเรื่อง

ระยะเวลาการเดินทางและจํานวนบุคลากรท่ีเดินทาง ควรเปนไปตามความจําเปนเฉพาะผูท่ีเก่ียวของโดยตรง

เทานั้นและไมตั้งงบประมาณสําหรับการเดินทางไปราชการตางประเทศ เพ่ือประชุมสังเกตการณเนื่องจาก

สามารถติดตามขาวสารผานสื่อตางๆ ได 

  10.2 วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ 

        10.2.1 วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นโยบายกรมปศุสัตว แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด กลุมภาค วงเงินงบรายจายประจําข้ันต่ําท่ีจําเปน และ

รายจายตามขอผูกพัน  กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ สรุปวิเคราะหขอมูลคําของบประมาณรายจาย

ประจําป จากสํานัก/กอง 23 หนวยงาน ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล นําไปวิเคราะห 

ประมวลผลและจัดทํารายละเอียดวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําป แยกรายผลผลิต โครงการ กิจกรรม 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

นโยบายกรมปศุสัตวแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด กลุมภาค วงเงินรายจายประจําข้ันตํ่าท่ีจําเปน          

และรายจายตามขอผูกพันของกรมปศุสัตว 
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        10.2.2 กองแผนงานพิจารณาคําของบประมาณท่ีไดรับจากสํานัก/กอง เพ่ือประมวลเปน

ภาพรวม หากขอมูลคําของบประมาณไมครบถวน ดําเนินการแจง สํานัก/กอง แกไขและปรับปรุงขอมูลเพ่ือ

ความชัดเจนกอนดําเนินการบันทึกในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ 

        10.2.3 นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบวงเงินคําขอและสงใหผูบริหารใหความ

เห็นชอบวงเงินคําขอ และสงใหปลัดกระทรวงในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด/หัวหนาฝายท่ีไดรับแตงตั้งให

รับผิดชอบ พิจารณาใหความเห็นชอบ กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ สรุปภาพรวมวงเงินคําขอ

งบประมาณรายจายประจําป เพ่ือชี้แจงรายละเอียดแยกรายผลผลิต โครงการ กิจกรรม รวมกับสํานัก/กอง 

ตอรองอธิบดี ผูรับผิดชอบงานในกลุมภารกิจดานตางๆ ของกรมปศุสัตว และนําเสนออธิบดีกรมปศุสัตว

พิจารณาเห็นชอบวงเงินกอนสงใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมวลผลเปนภาพรวมของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เสนอรัฐมนตรีฯ พิจารณาเห็นชอบ 

        10.2.4 ทบทวนและปรับปรุงคําของบประมาณตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณพิจารณาเห็นชอบ กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ปรับปรุงรายละเอียดวงเงินคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปของกรมปศุสัตวรวมกับสํานัก/กอง ตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจง

วงเงินท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเห็นชอบ และเสนออธิบดีกรมปศุสัตว รองอธิบดี

ผูรับผิดชอบงานในกลุมภารกิจดานตางๆ ของกรมปศุสัตว พิจารณา 

        10.2.5 บันทึกรายละเอียดคําของบประมาณรายจายในระบบ e-Budgeting ของสํานัก

งบประมาณ กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ บันทึกรายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปชุด

ท่ีปรับปรุงแลว ในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ แยกหมวดรายจาย ตามผลผลิต โครงการ 

กิจกรรม 

        10.2.6 กองแผนงานเสนอวงเงินคําของบประมาณรายจาย ใหผูบริหารทราบ         

กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ สรุปรายงานวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําป เสนอ       

อธิบดีกรมปศุสัตวทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

         10.2.7 นําสงขอมูลผานระบบ e-Budgeting พรอมท้ังสงเอกสารรายละเอียดคําขอให

สํานักงบประมาณพิจารณา กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณนําสงขอมูลผานระบบ e-Budgeting  

ขอมูลวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปตามท่ีอธิบดีเห็นชอบ และพิมพแบบรายงานคําของบประมาณ

รายจายประจําป เสนออธิบดีกรมปศุสัตวลงนาม สงเอกสารรายละเอียดคําขอใหสํานักงบประมาณพิจารณา 

  10.3 วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ 

        10.3.1 กองแผนงานปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ/เปาหมายการดําเนินงานตาม

นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ         

กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตามผลผลิต โครงการ กิจกรรม และ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ตามท่ีสํานักงบประมาณแจงวงเงินท่ีจัดสรรใหกรมปศุสัตวทราบ ภายใตแนวนโยบาย

การจัดทําคําของบประมาณของกระทรวงนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกรมปศุสัตว 
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        10.3.2 กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตามนโยบายของผูบริหาร

กรมปศุสัตวและขอพิจารณาของสํานักงบประมาณเปนรายสํานัก/กอง กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ

สรุปวงเงินท่ีปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป แยกรายสํานัก/กอง เสนอรองอธิบดี

ผูรับผิดชอบงานในกลุมภารกิจดานตางๆ ของกรมปศุสัตว ทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

        10.3.3 แจงวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรใหสํานัก/กอง จัดทํารายละเอียดงบประมาณเพ่ือ

ประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมา

บริการ คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบ

ดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน

หมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย ตามข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบ

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยสงใหรองอธิบดีท่ีกํากับหนวยงานพิจารณาเห็นชอบกอน

สงกองแผนงาน 

  10.4 การช้ีแจงงบประมาณ 

        10.4.1 กองแผนงานประมวลภาพรวมรายละเอียดงบประมาณเพ่ือประกอบการชี้แจง

ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางท่ี

ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงิน

อุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน       

และงบประมาณแผนบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

        10.4.2 ซักซอมความพรอมในการเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการ

ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการ

ฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา 

คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน 

หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

        10.4.3 กองแผนงานแจงกําหนดการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการ

ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการ
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ฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา 

คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน 

หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ใหผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ 

        10.4.4 กองแผนงานแจงวงเงินท่ีคณะกรรมาธิการวสิามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ท่ีดิน 

สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม 

สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางท่ีปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจาย

ในการเดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน หนวยงานใน

กํากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย       

ใหผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

  10.5 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

        10.5.1 กองแผนงาน แจงสํานัก/กอง จัดทําแผนการใชจายเงิน แผนการปฏิบัติงาน

แผนการจัดสรรงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2557 ลักษณะ 2 หมวด 1 ขอ 11 และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ท่ีมีการกําหนดเพ่ิมเติม ใหสวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณสงให     

สํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวา 15 วัน ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด โดยกลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ดําเนินการแจงสํานัก/กอง 

ลวงหนาใหดําเนินการตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานและกองคลงักําหนด 

        10.5.2 กองแผนงานรวบรวมและวิเคราะหแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนการ

ใชจายงบประมาณประจําป กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ประมวลผลขอมูลท่ีสํานัก/กอง จัดทําแยก

เปนผลผลิต โครงการ กิจกรรม โดยแผนการปฏิบัติงานตองสัมพันธกับแผนการใชจายงบประมาณ และวงเงิน

งบประมาณตองถูกตองตรงกับท่ีไดรับจัดสรร หลังการปรับลดจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

        10.5.3 บันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป ในระบบ  

BB EvMIS กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ บันทึกรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป แยกหมวดรายจาย และรายเดือน ตามผลผลิต โครงการ กิจกรรม ใน BB EvMIS ของ

สํานักงบประมาณเพ่ือระบุแผนเงินและแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานและการใช

จายเงินตอไป 

        10.5.4 กองแผนงานเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป

ใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ สรุปแผนการปฏิบัติงานและ
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แผนการใชจายงบประมาณประจําปของกรมปศุสัตว เสนอรองอธิบดีผูรับผิดชอบงานในกลุมภารกิจดานตางๆ 

ของกรมปศุสัตว ทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

        10.5.5 นําสงขอมูลผานระบบ BB EvMIS พรอมท้ังสงเอกสารแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณประจําป ใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบ กลุมวิเคราะหแผนงาน

และงบประมาณ นําสงขอมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปท่ีผานการเห็นชอบ 

พรอมเสนออธิบดีกรมปศุสัตวลงนามหนังสือ สงเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  10.6 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

        10.6.1 กองแผนงานแจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป   

ท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบใหผูบริหารและกองคลังทราบ กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ แจง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบ ใหผูบริหาร และ

สํานัก/กองทราบ เพ่ือดําเนินการตามแผนท่ีวางไวทันที 

 

        10.6.2 กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณแจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการ   

ใชจายงบประมาณประจําปท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบใหกลุมติดตามทราบ เพ่ือใชในการติดตามและ

ประเมินผลการใชจายงบประมาณและงานท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ 

สําเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบ ใหกลุมติดตาม

และเมินผลใชประกอบการติดตามผลงานท่ีสําคัญของกรมปศุสัตว ซ่ึงเปนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมตอ

จากกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตอไป 

 

11. มาตรฐานงาน 

 

กระบวนการ/กิจกรรม เวลาดําเนินการ 

(เริ่มตามปฏิทิน 

งบประมาณแตละป) 

ความสมบูรณ* 

ของขอมูล 

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจาํป   

1. การเตรียมการจัดทํางบประมาณ ก.ย. >80% 

2. วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ ต.ค. >90% 

3. วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ ม.ค. 100% 

4. การชี้แจงงบประมาณ พ.ค. >90% 

5. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ก.ย. 100% 

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ก.ย. 100% 
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* ความสมบูรณของขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีกลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ใช

ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน ตองมีความสมบูรณตามรอยละท่ีกําหนดจึง         

จะสามารถดําเนินการได 

 

12. ระบบติดตามประเมินผล 

  กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เปนการดําเนินงานท่ีตองสอดคลองและ

สัมพันธกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ ซ่ึงวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน     

ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการประเมินตนเองประกอบกับการทํางาน

ดานงบประมาณ มีปฏิทินงบประมาณจากสํานักงบประมาณกํากับอยูแลว และการวางแผนการใชจาย

งบประมาณมีวงจรดานงบประมาณของกรมปศุสัตวท่ีเปนแนวทางใหกลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ 

ดําเนินการตามกําหนดเวลา ดังนั้นการตรวจสอบข้ันตอนการทํางานของกลุมวิเคราะหแผนงานและ

งบประมาณมีเปนระยะๆ โดย หัวหนากลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ เปนผูดําเนินการเรงรัด ควบคุม 

กํากับใหเปนไปแนวทางท่ีกําหนด และรายงานใหผูอํานวยการกองแผนงานทราบ เพ่ือชี้แจงปญหา อุปสรรค 

ขอจํากัด และแนวทางแกไข ตามลําดับ 

 

 

13. เอกสารอางอิง 

  - สํานักงบประมาณ (www.bb.go.th) 

  - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesdb.go.th) 

  - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www.mict.go.th) 

  - กองแผนงาน กรมปศุสัตว (www.dld.go.th/planning) 

14. แบบฟอรมท่ีใช 

  - แบบฟอรมการจดัทําคําของบประมาณรายจายประจําป (แบบ กผง.) 

  - แบบฟอรมการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป (แบบ กผง.) 

- แบบฟอรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของกองแผนงาน 

- แบบฟอรมคําขอใน ระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ 

- แบบฟอรมคํา

ขอhttp://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000190.PD

F 

  - แบบฟอรมรายละเอียดเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

  -  แบบฟอรมของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

http://www.bb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.mict.go.th/
http://www.dld.go.th/planning
http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000190.PDF
http://www.bb.go.th/FILEROOM/CABBBIWEBFORM/DRAWER32/GENERAL/DATA0000/00000190.PDF


38 

 

  - แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (แบบ สงป.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 ปจจัยการพิจารณาการจําแนกประเภทกระบวนการ 

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

1. เปนกระบวนการสนับสนุนของหนวยงาน 

2. ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

 2.1 ผูรับบริการของกระบวนการ ตองมีการประสานงานรวมกับผูรับผิดชอบหลักและใหความสําคัญ

ในการดําเนินกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางเต็มกําลัง โดยจัดเตรียมขอมูลสําหรับ

ประกอบการดําเนินงานไดอยางถูกตองสมบูรณและทันตอเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหกระบวนการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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 2.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตองทําใหหนวยงานไดรับการจัดสรรวงเงินอยาง

ถูกตอง เหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหายในการจัดทําผลผลิต โครงการ และใหบริการสาธารณะ         

ของหนวยงาน ซ่ึงนําไปสูการบรรลุเปาหมายการใหบริการหรือพันธกิจของกรมปศุสัตว 

 2.3 กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับประโยชนจากกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน คุมคา ท่ัวถึงและเปนธรรม 

3. ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

 รอยละความสําเร็จของความพึงพอใจของผูบริหารและผูรับบริการ 

4. ความสอดคลองกับเกณฑกําหนดกระบวนการ 

 มีการกําหนดเปาหมายของกระบวนการสนับสนุนครอบคลุมท้ังผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

พันธกิจขององคกร  

 

กระบวนการสนับสนุน 

เกณฑกําหนดกระบวนการสนับสนุน ความเช่ือมโยงกับเกณฑ 

1. เปนกระบวนการท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ

สรางคุณคาใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 

 

100% 

2. เปนกระบวนการท่ีชวยลดความเสี่ยงท่ีจะใหกระบวนการสรางคุณคา

ไมบรรลุเปาหมาย 

 

100% 

 

กฎระเบียบ/คําส่ัง หลักเกณฑ ท่ีเกี่ยวของ 

 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 

    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2557 

  ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ/สิ่งกอสราง 

  หลักเกณฑอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ท่ีเบิกจายในลักษณะคาตอบแทน            

    ใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

 แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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