
กลุมวิเคราะหแผนงาน
และงบประมาณ



อัตรากําลัง

กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ

(รวม 17 อัตรา)

ขาราชการ

9 อัตรา

พนักงานราชการ

8 อัตรา

ดานงบประมาณ

6 อัตรา
1. นพเกา กะตากูล

2. สมารท บุญขันธ

3. ชญาณนันท ธีระปญญา

4. บุรินทร ศูนยพลอย

5. ภัทรปภา บุญรอด

6. กาญจนา ขัดทุงฝาย

ดานการเงิน

3 อัตรา
1. ภคพร ธีระจันทร

2. ฐาปนพงศ จุยเปยว

3. สิรินาถ ฉายจิตร

ดานงบประมาณ

6 อัตรา
1. เกษร พูลนอย

2. ศิริพร หนากลาง

3. ณัฏฐกฤตา นิมิตโภคานันท

4. อมรรัตน จันทรแกว

5. ประภาพรรณ ทองเกลี้ยง

6. (วาง) : เสนอ กกจ. ขอคง

อัตราเดิมแลว

ดานการเงิน

2 อัตรา
1.ธนวัฒน คําไพรินทร

2.พรนภัส ศรีเงินงาม



กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ

1. ศึกษา วิเคราะห แผนงานงบประมาณ แผนงบประมาณบูรณาการ 
แผนงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป

2. จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป

3. ศึกษา วิเคราะห ปรับแผนงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและแกไขปญหาในการบริหารงบประมาณ

4. จัดทําขอมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานดานแผนงานและงบประมาณ

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2563

1.จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

- การจัดทํางบประมาณ ป 2563 เริ่มตั้งแตเม่ือปลายป 2561 ใหสํานัก กอง
สงรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ป 2563 สง กองแผนงาน เพ่ือวิเคราะห 
ประมวลสรุป คําของบประมาณ จัดทําตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม สง สศก.
ตามแบบฟอรม 7 แบบ และสาํนักงบประมาณ รูปแบบเอกสาร และบันทึกขอมูล
ลงระบบ e-budget ของสํานักงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวย งบรายจาย 5 งบ 
แผนงานโครงการ กิจกรรม ประเภทรายการ ซ่ึง งบลงทุน 
ตองระบุพิกัดพ้ืนท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2563 (ตอ)

1.จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)

- ป 2562 มีการจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม ปฏิทินการจัดทํางบประมาณเลื่อนออกไป 
ทําใหงบประมาณป 2563 ประกาศใชไมทัน วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จึงมีมาตรการ
ใหใชงบประมาณ 2562 ไปพลางกอน โดยขอรับงบประมาณ ไมเกินรอยละ 50 
ของงบประมาณป 2562 (ยกเวน งบลงทุน) กผง. ไดรับการประสานภายใน
จากสํานักงบประมาณ คาดการณวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2563 
ท่ีเหลือท้ังหมด วันท่ี 9 มีนาคม 2563

- คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาปรับลดงบประมาณ
ป 2563 จํานวน 34.7370 ลานบาท จากวงเงิน 6,182.7052 ลานบาท 
คงเหลือ 6,147.9682  ลานบาท  โดยคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม 
ปรับลด 22.6925 ลานบาท คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ 
12.0445 ลานบาท



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2563 (ตอ)

2. บริหารจัดการเงินเพ่ือบริหารจัดการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. บริหารจัดการเงินเหลือจายประจําป พ.ศ. 2563

4. ปรับแผนการใชจายเงิน โดยจัดทําขอมูลเพ่ือบันทึกขอปรับแผนในแบบ
รายงาน สงป. 301-302

5. จัดทําแผนการเดินทาง และแผนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศสงสํานักงบประมาณ 

6. บริหารจัดการแผนการเดินทาง และแผนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศของกรม

7. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมของงบบุคลากร 

สาธารณูปโภค ใหแกหนวยงานภูมิภาค



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2564

1.จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

- 7 ต.ค. 62 ประชุมผูบริหาร เพ่ือมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ ป 2564 
ใหสํานัก กองสงรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ป 2564 สง กองแผนงาน 
เพ่ือวิเคราะห ประมวลสรุป คําของบประมาณ จัดทําตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ 
กิจกรรม สง สศก. ตามแบบฟอรม 7 แบบ 
และสํานักงบประมาณ รูปแบบเอกสาร และบันทึกขอมูลลงระบบ e-budget
ของสํานักงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวย งบรายจาย 5 งบ แผนงานโครงการ กิจกรรม 
ประเภทรายการ รวมจํานวน 8,618.3657 ลานบาท



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2564

1.จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)

- กระทรวงเกษตรฯ มีการประชุมรวมกับสํานักงบประมาณ ไดมีการปรับ
งบประมาณเพ่ิมขึ้น รวม 10,160.3722 ลานบาท  ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ปรับลดของสํานักงบประมาณ เม่ือสํานักงบประมาณแจงผลการพิจารณาปรับลด
งบประมาณแลว กองแผนงานจะตองจัดทํารายละเอียดงบประมาณ Unit Cost 
ทุกแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ/กจิกรรม และประเภทรายจายคาใชจาย
สงสํานักงบประมาณ



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2564 (ตอ)

1.จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)

- ขั้นตอนเตรียมชี้แจง

- วาระท่ี 1 (27-28 พฤษภาคม 2563) ภาพรวม กระทรวง กรม 
แผนงานบูรณาการ สส. สว. โดยกลุมแผนจัดทํารายละเอียดขอมูลงบประมาณป 2564 
เสนอ สส. สว.

- วาระท่ี 2 - 3 (19-20 สิงหาคม 2563 สส. พิจารณา, 7-8 กันยายน 2563
สว. พิจารณา) 15 กันยายน 2563 นําราง พรบ. ขึ้นทูลเกลาฯ

- กองแผนงานแจงเงินงบประมาณป 2564 แกสํานัก/กอง 
เพ่ือจัดทําแผนการเบิกจาย ใชในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 

- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน
ตามท่ีสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบ โดยจัดทําในระบบ BB Evmis
เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินประจํางวด



การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป 2564 (ตอ)

3. บริหารจัดการเงินเพ่ือบริหารจัดการระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. บริหารจัดการเงินเหลือจายประจําป พ.ศ. 2564

5. ปรับแผนการใชจายเงิน โดยจัดทําขอมูลเพ่ือบันทึกขอปรับแผน
ในแบบรายงาน สงป. 301-302

6. จัดทําแผนการเดินทาง และแผนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศสงสํานักงบประมาณ 

7. บริหารจัดการแผนการเดินทาง และแผนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศของกรม

8. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมของงบบุคลากร 
สาธารณูปโภค ใหแกหนวยงานภูมิภาค



ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด

1. งานสวนใหญท่ีไดรับมอบจาก สํานักงบประมาณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
กระทรวงฯ และกรมฯ เปนงานเรงดวน 

2. แบบฟอรมจากหนวยงานตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบอย และมีความซับซอน 
ทําใหการทํางานมีความลาชา และขอมูลไมถูกตองสมบูรณ

3. การประสานงานกับสํานัก/กอง และหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลลาชา
และมีความคลาดเคลื่อน

แนวทางแกไขปญหา

1. ระดมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

2. ศึกษาแบบฟอรมและสอบถามเจาหนาท่ี

3. ชี้แจงรายละเอียดการจัดทําขอมูลและติดตามเรงรัดหนวยงาน



I2_SMART (Innovation, Integration, Standard, Mastery, Agility, Responsibility, Teamwork)  

ยินดีตอนรับ

กรมปศุสัตว


	กลุ่มวิเคราะห์แผนงาน�และงบประมาณ
	Slide Number 2
	กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 (ต่อ)
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 (ต่อ)
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 (ต่อ)
	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 (ต่อ)
	ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
	Slide Number 12

