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ค ำน ำ 

เอกสารวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมี
การจัดท าโปรแกรมต่างๆ คือ 1. โปรแกรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 2. โปรแกรมการโอนจัดสรรงบประมาณ  
3. โปรแกรมงบประมาณประจ าปี 4. โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 5. โปรแกรมงบประมาณส านัก และ             
6. โปรแกรมการสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
มีความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ผู้ศึกษาจึงได้ด าเนินการศึกษากฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสรุปผลและน ามาจัดท า
เป็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับบุคลากรหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้
ก าหนดไว ้

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ
ผู้ที่สนใจ จึงได้น าเผยแพร่ไว้ใน http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้ต่อไป 
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ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/


สำรบัญ 
หน้า 

ค าน า             

สารบัญ             

สารบัญตาราง 

สารบัญแผนภูมิ 

สารบัญภาพ 

สารบัญแผนผัง 

บทที่ 1  บทน า  1 

 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการศึกษา       1 

 วัตถุประสงค ์          2 

 ขอบเขตในการศึกษา          2 

 วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา         3 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         3 

บทที่ 2  แนวคดิ ทฤษฎี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      4 

 แนวคิดที่น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน       4 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง        4 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ   4 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ    5 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  7 

- หลักเกณฑ์จ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ      8 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  10 

- กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวขอ้ง   11 

งบประมาณแผ่นดิน          12 

ความส าคัญของงบประมาณและประโยชน์ของงบประมาณ     12 

กระบวนการงบประมาณ         13 



สำรบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 3  การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักพัฒนาระบบ  19  
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์

รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ     20 

เป้าหมายการด าเนินงาน         21 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์ 23 

- ขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ      23 

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561      24 

- วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       29 

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์   31 

- ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561   33 

บทที่ 4  แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   42 

การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       42 

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย     49 

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     53 

- โปรแกรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน       54 

- โปรแกรมการโอนจัดสรรงบประมาณ       57 

- โปรแกรมงบประมาณประจ าป ี        61 

- โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ       67 

- โปรแกรมงบประมาณส านัก        70 

- โปรแกรมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ      75 

บทที่ 5  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ        78 

บรรณานุกรม           80 

ภาคผนวก ก           82 

ภาคผนวก ข           93 

 



สำรบัญตำรำง 
หน้า 

ตารางที่ 1  รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 แยกตามรายกิจกรรมและประเภทงบประมาณ 19 

ตารางที่ 2 เป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการ      21 

ตารางที่ 3 รายละเอียดงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์  26 
แยกตามรายกิจกรรม และประเภทงบประมาณ 

ตารางที่ 4 รายละเอียดงบบุคลากร         26 

ตารางที่ 5 รายละเอียดงบด าเนินงาน        27 

ตารางที่ 6 รายละเอียดงบลงทุน          28 

ตารางที่ 7 รายละเอียดงบเงินอุดหนุน         28 

ตารางที่ 8 รายละเอียดงบรายจ่ายอื่น        28 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย    34 

ตารางที่ 10 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ   34 

ตารางที่ 11 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามรายกิจกรรม     34 

ตารางที่ 12 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบด าเนินงานของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน  36 
สินค้าปศุสัตว์ 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญแผนภูมิ 
หน้า 

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กับ  24 
หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักพัฒนาระบบและรับรอง 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์  

แผนภูมิที ่2 เปรียบเทียบงบบุคลากร        25 

แผนภูมิที ่3 เปรียบเทียบงบด าเนินงาน        25 

แผนภูมิที ่4 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายจ่ายส านกัพฒันาระบบและรับรอง  25 
มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์  

แผนภูมิที ่5 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักฯ ของงบด าเนินงาน แยกตามประเภท  
 37 

แผนภูมิที ่6 ประเภทงบประมาณที่มีการเบกิจ่ายงบประมาณมากที่สุด 5 ล าดับแรกของส านัก  39 

แผนภูมิที ่7 แสดงการโอน-รับงบประมาณเพิ่มเติมประเภทงบประมาณที่มากที่สุด 5 ล าดับแรก  40 

แผนภูมิที ่8 เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญแผนภำพ 
หน้า 

ภาพที่ 1  หน้าจอแสดงไฟล์ทีใ่ช้ส าหรับจัดท าแผนการปฏิบัติงาน     55 

ภาพที่ 2  หน้าจอแสดงรูปแบบผลหน้าหลักของโปรแกรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน   55 

ภาพที่ 3  รูปแบบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานแยกรายเดือนและรายกิจกรรม    56 

ภาพที ่4 การเปลี่ยนกิจกรรมหรือเพ่ิมกิจกรรม       56 

ภาพที่ 5  ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามกลุ่มงาน    57 

ภาพที่ 6 การโอนจัดสรรงบประมาณในโปรแกรมการจัดสรรงบประมาณ    58 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการรวมรายละเอียดการโอนเงินตามประเภทงบประมาณ    59 

ภาพที่ 8 การสรุปจ านวนเงินแยกตามประเภทงบประมาณ      59 

ภาพที่ 9 การใช้งานเครื่องมือ Consolidate       60 

ภาพที่ 10 การตรวจสอบผลรวมงบประมาณแยกประเภท      60 

ภาพที่ 11 แบบฟอร์มการโอนจัดสรรงบประมาณของกองคลัง      61 

ภาพที่ 12 หน้าจอหลักของโปรแกรมงบประมาณประจ าป ี      62 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณส านักงานปศุสัตว์เขต 1     63 

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงการกรอกรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    63 

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงวิธีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงบประมาณประจ าป ี    64 

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงวิธีการเลือก sheet พร้อมกัน      65 

ภาพที่ 17 หน้าจอแสดงวิธีการท างานของโปรแกรมงบประมาณประจ าปี    65 

ภาพที่ 18 วิธีการย้ายและส าเนา sheet ข้อมูล       66 

ภาพที่ 19 วิธีการท าส าเนา sheet ข้อมูล        66 

ภาพที่ 20 หน้าจอตัวอย่างการส าเนา sheet ข้อมูลเป็นกลุ่ม      67 

ภาพที่ 21 หน้าจอแสดงรายละเอียดการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    68 

ภาพที่ 22 หน้าจอแสดงวิธีการสรุปผลรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     69 

ภาพที่ 23 หน้าจอแสดงการสรุปผลรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ     69 



 

สำรบัญแผนภำพ (ต่อ) 
หน้า 

ภาพที่ 24 หน้าจอแสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูลโปรแกรมงบประมาณส านัก    70 

ภาพที่ 25 หน้าจอบันทึกข้อมูลโปรแกรมงบประมาณส านัก      71 

ภาพที่ 26 หน้าจอแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ       71 

ภาพที่ 27 หน้าจอแสดงการโอน-รับงบประมาณ (เพิ่มเติม)      72 

ภาพที่ 28 หน้าจอแสดงผลการโอนงบประมาณ       72 

ภาพที่ 29 หน้าจอแสดงงบประมาณคงเหลือ       73 

ภาพที่ 30 หน้าจอแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทและรายกิจกรรม   74 

ภาพที่ 31 หน้าจอแสดงผลการสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแยกกลุ่มงาน    74 

ภาพที่ 32 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง      75 

ภาพที่ 33 หน้าจอแสดงการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     76 

ภาพที่ 34 หน้าจอแสดงกราฟเปรียบเทียบการเบิกจ่ายรายเดือน     76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญแผนผัง 
หน้า 

แผนผังที่ 1 แสดงกระบวนการ/ขั้นตอนการได้มาของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   18 

แผนผังที่ 2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี     30 

แผนผังที่ 3 วิธีและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง        33 

แผนผังที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     42 

แผนผังที่ 5 ขั้นตอนการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   43 

แผนผังที ่6 ขัน้ตอนการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณหน่วยงาน   46 

แผนผังที่ 7 ขั้นตอนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   46 

แผนผังที่ 8 ขั้นตอนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   47 

แผนผังที่ 9 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย       48 

แผนผังที่ 10 แสดงขั้นตอนอนุมัติโครงการแผนปฏิบัติราชการ      50 

แผนผังที ่11 แสดงขั้นตอนอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ     51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรศึกษำ 

กระบวนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนการน างบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยเริ่มเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณผ่านความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับ
แล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ                
การบริหารงบประมาณต้องวางแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต /โครงการ               
ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
ซึ่งการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจา่ย การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมปี มีหลักการส าคัญ คือ การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน              
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้                   
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานการวิเคราะห์ของส านักงบประมาณของรัฐสภา ,              
ฉบับที่ 10/2560) 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีภารกิจหลักในการก าหนดมาตรฐานการผลิต
สินค้าปศุสัตว์ การตรวจรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย และด าเนินการตาม
กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป
สินค้าปศุสัตว์ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ  และให้การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ เพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์มีความ
ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการด าเนินการด้านมาตรฐาน
สินค้า เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 2                
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า และเป็นภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ตามยุทธศาตร์
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตปศุสัตว์ให้สมดุล ยั่งยืน 
และแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ท าให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์มีแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณ ด้วยการจัดสรรงบประมาณแยกตามราย
กิจกรรมย่อยให้แก่กลุ่ม/ฝ่ายภายในส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ที่รับผิดชอบ              
ซึ่งแบ่งเป็น 7 กลุ่ม 1 ฝ่าย และให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายด าเนินการก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 แห่ง ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 แห่ง และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 แห่ง เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส าหรับงบประมาณในส่วนที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และอาจมีการโอนงบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เพ่ือควบคุมและเร่งรัดผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ดังนั้น การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยการน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และตรวจสอบได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามหนังสือด่วนที่สุด           



 
 

2 
 

ที่ นร.0505/ว461 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการและวิธีการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับทราบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย า  

2.3 เพ่ือจัดท าแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและวิธีการใช้เครื่องมือส าหรับการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

3. ขอบเขตในกำรศึกษำ 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในด้านการวางแผนงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
จัดการและควบคุมงบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเครื่องมือ         
ที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

3.2 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 

1. ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

    

2. วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

    

3. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์การเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

    

4. จัดท าสรุปแนวทางการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

    

5. จัดท าข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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4. วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรศึกษำ 

4.1 ศึกษาที่มาและความส าคัญของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งศึกษา 
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผลงานการวิจัย เอกสารทางราชการที่ เกี่ยวกับงบประมาณ                 
รายจ่ายประจ าปี 

4.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 

4.3 วิเคราะห์และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
4.4 จัดท าแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตัวแบบ (Model) 
4.5 จัดท าข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้บรรลุ  

ตามเป้าหมายก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้องกับวิธีการด าเนินการของส านักอย่างแท้จริง 

5.2 บุคลากรของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับทราบถึงแนวทาง มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านัก ซึ่งจะสามารถท าให้ผลการใช้จ่าย
งบประมาณในปีต่อๆ ไป บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5.3 บุคลากรของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบถึงความส าคัญของการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตระหนักถึงการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบ 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ                           
มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนและเอกสารคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดที่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนงำน 

1.1 หลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึง            
หลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน                  
การให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

1.2 ทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle : PDCA) 
PDCA คือ ขั้นตอนการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาองค์กร โดยมีการพัฒนาทักษะของ

บุคคลากรควบคู่กันไป เริ่มจากการวางแผนหรือก าหนดเป้าหมาย (P: Plan) แล้วน าแผนงานไปปฏิบัติ (D: Do) 
ท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ (C: Check) ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายให้ท าการ
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ หรือทบทวนเป้าหมาย หากบรรลุเป้าหมายแล้ว สามารถปรับปรุงเป้าหมาย              
ให้ท้าทายได้มากยิ่งขึ้น (A: Act) ซึ่งจากแนวทาง PDCA ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผน
และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ ท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได ้

2. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ                     
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของ
ปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“เงินประจ างวด” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้
ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 
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2.2 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
หมวดที่ 1 การจัดท าและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ 11 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้
ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมอยู่ในแผนงานในเชิงบูรณาการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถด าเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนดังกล่าว 

ข้อ 12 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ให้              
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

หมวดที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ข้อ 14 ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับ                 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง เว้นแต่งบประมาณรายจ่าย
ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จะระบุส านักเบิกส่วนภูมิภาคตามที่ตั้งของ             
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นั้น 

การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประกาศใช้บังคับแล้ว และให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ให้มีผลตั้งแต่             
วันเริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่ก าหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน 

ข้อ 15 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  

หมวดที่ 3 การใช้รายจ่ายจากงบประมาณ 

ข้อ 21 การใช้รายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงาน หรือแผนงานในเชิง         
บูรณาการเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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(1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ 
และให้ถัวจ่ายกันได้ 

(2) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่าย
กันได้ เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจ่ายนี้ได้ หากไม่มีหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

(3) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ตามรายการและ
วงเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 

(4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ดังนี้ 
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรร

งบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียดอ่ืนใดที่

ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้น า
ความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

(5) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้เบิกจ่าย
ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หมวดที่ 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด  ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้น                
งบบุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติม เป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ 
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตรา
บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             
ไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรค
หนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วย           
ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ 

ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่            
มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
และมิให้น าไปใช้จ่าย หรือสมทบจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้           



 
 

7 
 

ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็น
ล าดับแรกก่อนตามล าดับ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม 

2.3 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบูรณำกำร พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 2 การจัดสรรงบประมาณการใช้รายจ่าย 

ข้อ 11 ส านักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการให้
หน่วยรับงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผูกพันทุกหน่วยรับงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 
กิจกรรมหรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการ โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณ 

หมวดที่ 3 การโอนงบประมาณรายจ่าย 

ข้อ 14 การโอนงบประมาณตามระเบียบนี้ จะต้องไม่เป็นการโอนงบประมาณข้ามหน่วยรับงบประมาณ 
และห้ามโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในแผนงานบูรณาการใด ๆ ไปด าเนินการในแผนงานบูรณาการอ่ืน 
หรือแผนงานอื่น 

ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้ภายงานบูรณาการ
เดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ           
ความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 

(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

(3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด 
(4) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอ่ืนที่อยู่ภายใต้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (3) และ (4) ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงาน
เจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอส านัก
งบประมาณพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามข้อ 15 (2) 
ในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแผนงานบูรณาการ
เดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการ          
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และแจ้งส านัก
งบประมาณด้วย 

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ 
รายการค่าที่ดิน รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

2.4 หลักเกณฑ์จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยงบประมำณ 

รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. รายจ่ายงบกลาง 

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็น           
รายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน เช่น เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่
พิเศษ เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ เป็นต้น 

1.1.2 ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ รวมถึง
เงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า เช่น          
เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจ า เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า เป็นต้น 

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่าย                 
ในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 

1.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย            
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก            
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นต้น 

1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น  
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ

พาหนะ เป็นต้น 
(2) เงินประกันสังคม 
(3) ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 

1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกต ิ
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ 
(1) ค่าไฟฟ้า 
(2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ            
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง           
สิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
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1.4 งบอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรั ฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ โดยงบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบ ารุง
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด 

1.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น  

(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(4) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 

2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

2.1 เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ บ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชวิสามัญ เงินค่าทดแทน
ส าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการบ านาญเสียชีวิต ฯลฯ 

2.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้           
ด ารงต าแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

2.4 เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้ เพ่ือจ่ายเป็น
เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

2.5 เงินสมทบของลูกจ้างประจ า หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลน าส่ง
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 

2.6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  
2.7 เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

2.5 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 3 ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 
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ข้อ 6 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่
กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้น
สามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้
กระท าได้ และเมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ 7 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบอ านาจเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่ง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ 5 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ข้อ 12 หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 11 แล้วให้หน่วยงานของรัฐ
รีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด  2 หมวด 3 หรือหมวด 4 
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

ข้อ 13 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป 

2.6 กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนซ้อมควำมเข้ำใจที่เกี่ยวข้อง 

1.5.1 หนังสือเวียนส านักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว108 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปพลางก่อน 

1.5.2 หนังสือเวียนส านักงบประมาณ ที่ นร  0702/ว4 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการด าเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.3 หนังสือเวียนส านักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ว46 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

1.5.4 หนังสือเวียนส านักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว73 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.5 หนังสือเวียนกองคลังที่ กษ 0603/ว31583 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.6 หนังสือกองแผนงานที่  กษ 0606/ว660 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ความพร้อมของ            
งบลงทุนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3. งบประมำณแผ่นดิน 

ความหมายของงบประมาณแผ่นดิน มีผู้ให้ความหมายของงบประมาณแผ่นดินไว้ ดังนี้ 
อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง ภาครายรับและภาครายจ่ายซึ่ง ได้แก่ 

แผนการจัดหารายรับที่ประกอบด้วย รายได้และเงินกู้ และแผนการใช้จ่ายเงินในทางบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ที่มีความชัดเจนและแน่นอน โดยโครงสร้างของแผนดังกล่าว  ประกอบด้วย 
วงเงิน กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการที่รัฐบาลจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. งบประมาณแผ่นดินของไทย หรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศ
ไทย คือ แผนงบประมาณเพ่ือจัดหาทุนแก่การด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
ส าหรับใช้เป็นหลักในแต่ละปีงบประมาณซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของ
ปีถัดไป และเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้
จ่ายไปแล้ว โดยมีส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าและน าเสนอเพ่ือพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีเพ่ือใช้บังคับต่อไป 

Chop Chayakorn. งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจัดหา
รายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเรียกว่างบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 

Yuttadet Antong. งบประมาณแผ่นดิน เป็นแผนการเกี่ยวกับการหารายได้ และการใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ งบประมาณรายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ได้มาจากเงินภาษีอากรที่จัดเก็บ จาก
ประชาชนทั่วไป เมื่อรัฐบาลจะน าเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายจึงต้องผ่านการกลั่นกรองของรัฐสภาในฐานะเป็นผู้แทน
ของประชาชน การจัดท างบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี ส านักงบประมาณจะเป็นผู้รวบรวมโครงการต่างๆ ของ
กระทรวง ทบวง กรม จัดท าเป็นกฎหมายเพ่ือให้มีผลบังคับใช้แก่ราษฎร โดยการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา เพราะการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น การใช้จ่ายเงินของ
รัฐบาล และการเรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี เป็นการให้อ านาจรัฐบาลไปด าเนินการจัดสรร
รายได้ และใช้จ่ายเงินตามรายการที่รัฐสภาได้อนุมัติ 

สรุปได้ว่า งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
ตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งงบประมาณรายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ได้มาจากเงินภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชน
ทั่วไป โดยส านักงบประมาณจะเป็นผู้รวบรวมโครงการต่างๆ ของกระทรวง ทบวง กรม จัดท าเป็นกฎหมาย
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้เป็นหลักในแต่ละปีงบประมาณซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่  1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึง              
วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 

4. ควำมส ำคัญของงบประมำณและประโยชน์ของงบประมำณ 

งบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินอย่างสูงที่รัฐสภาอนุญาตให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการที่รัฐมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรอบระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณโดยแสดงให้รัฐสภาทราบด้วยว่า 
รัฐบาลมีรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายจากกิจกรรมใดบ้าง เป็นจ านวนเท่าใด มีวิธีการได้เงินมาอย่างไร เพ่ือให้รัฐสภา
รับทราบประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

ศิริวรรณ แกว้จันดา. 2560. ได้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณไว้ ดังนี้ 
1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติงาน        

ให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 
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2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงานต้องพยายาม
ใช้จ่ายและจัดสรรให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็น เป็นโครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของ
หน่วยงาน 

3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
หรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมี
การวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ ด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็ว
ที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและท่ัวถึงท่ีจะท าให้หน่วยงานนั้นสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมด
ของแผนงานที่จะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือ
เอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่างๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

งบประมาณจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นเครื่องมือที่รัฐบาล          
ใช้ในการก าหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารประเทศ โดยมีองค์กรนิติบัญญัติท าการอนุมัติงบประมาณ 
และควบคุมการบริหารงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามหลักการถ่วงดุ ลอ านาจ โดยงบประมาณของ
แผ่นดินจะมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 

1) การจัดท าโดยฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 
2) การจ่ายเงินจะกระท าได้ก็แต่โดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้อนุมัติ 
3) บรรดาเงินที่เก็บได้ต้องน าส่งคลัง และบรรดาเงินที่จะจ่ายก็ต้องจ่ายจากคลังด้วย 

อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ และเป็นส่วนส าคัญ
ในการที่จะท าให้แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสอดคล้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ              
ของประเทศ เพราะงบประมาณ คือ แผนที่การคลังของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยรัฐบาลอาจใช้งบประมาณเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี  

5. กระบวนกำรงบประมำณ 

ส านักนโยบายและแผนงบประมาณ ส านักงบประมาณ ได้กล่าวถึงกระบวนการงบประมาณไว้
ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน (Budget Process) หรือวิธีการงบประมาณ (Budget Procedure) 
หมายถึง กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นตอนเกี่ยวกับการก าหนดแผนความต้องการในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา การจัดท ากรอบวงเงิน               
ในระดับมหภาค การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงขั้นที่รัฐบาลแถลงรายงานการ 
รับจ่ายเงินประจ าปีต่อรัฐสภาเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศเป็น
กฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระบวนการ
งบประมาณประกอบด้วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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5.1 การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) 
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลมีหน้าที่ในการเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติในทางปฏิบัติผู้มีบทบาทในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายโดยตรง ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณ และ
ส านักงบประมาณ ส านักงบประมาณมีอ านาจหน้าที่ในการวิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอต่อรัฐสภาต่อไป 

การจัดเตรียมงบประมาณประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ 3 ประการ คือ การทบทวน
งบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดท างบประมาณ 

5.1.1 การทบทวนงบประมาณ (Budget Revision)  
กระบวนการทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวางกรอบในการปรับ เปลี่ยน

บทบาท ภารกิจ และแผนด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับล าดับความส าคัญทางนโยบาย ศักยภาพ
ของหน่วยงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนงบประมาณจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 
ต่างๆ ดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
- ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ 
- กฎหมายรองรับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 
- นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลใหม่ที่รัฐบาลประกาศในปีที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน 
- แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

5.1.2 การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 
การวางแผนงบประมาณ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจในภาพรวม แผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของหน่ วยงาน เพ่ือ
ก าหนดเป็นนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

การวางแผนงบประมาณที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
1.) การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลังมหภาค เป็นการวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพ่ือจัดท าข้อเสนอทางเศรษฐกิจมหภาค โดยการ
พิจารณาร่วมกันของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไป 
- การก าหนดเครื่องชี้วัดระดับมหภาค เช่น GDP เงินเฟ้อ อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน 
- การวิเคราะห์ภาระงบประมาณอันเนื่องจากนโยบายส าคัญ 
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2.) การประมาณการรายได้ กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังจะท าหน้าที่
รายงานประมาณการรายได้ต่อที่ประชุม 4 หน่วยงานหลัก เพ่ือให้ความเห็นชอบร่วมกันและน าไปเป็นกรอบ        
ในการก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

3.) การประมาณการหนี้สาธารณะ เป็นการจัดท าประมาณการภาระหนี้ภาครัฐประจ าปี 
และประมาณการล่วงหน้ารวมทั้งการพิจารณาแผนการก่อหนี้ต่างประเทศ 

4.) การก าหนดนโยบายงบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หน่วยงาน
หลัก 4 หน่วย คือ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จะร่วมกันก าหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมกับ          
สภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส านักงบประมาณจะจัดท าข้อเสนอวงเงินดังกล่าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะจัดท างบประมาณในขั้นรายละเอียด 

5.1.3 การจัดท างบประมาณ (Budget Formulation) 
ส านักงบประมาณจะน าเสนอปฏิทินงบประมาณเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ 

แจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ส านักงบประมาณจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในส่วนของ
หน่วยงาน เมื่อกระทรวงได้รับปฏิทินงบประมาณและคู่มือจัดท าค าขอจากส านักงบประมาณแล้ว กระทรวง
จะแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด เพ่ือจัดท าค าของบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณา และจัดท าเป็น  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งเอกสารงบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและน าเสนอต่อรัฐสภา เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ
นั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ส าหรับเอกสารงบประมาณท่ีน าเสนอต่อรัฐสภาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมได้ก าหนดให้รัฐบาลเสนอค าแถลงของนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ฐานะ
การเงินการคลังของประเทศ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบปีปัจจุบัน ปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและปีที่ล่วง
มาแล้ว หนี้ของรัฐบาลที่มีอยู่และที่จะขอกู้ใหม่ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปจะน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พร้อมเอกสารประกอบ ประมาณจ านวน 12 เล่ม และเรียกเอกสารฉบับนี้ว่าเอกสาร
งบประมาณ (Budget Document) 

5.2 การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) 
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน 3 วาระ แล้วจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณาก่อนน าทูลเกล้าถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเริ่มขึ้นภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีผ่านการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงบประมาณจะเตรียมเอกสารงบประมาณเพ่ือให้
นายกรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย 3 วาระ 



 
 

16 
 

วาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

วาระท่ี 2 เป็นการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ และการพิจารณาเต็มสภาเรียงตามมาตรา 
วาระท่ี 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติ และประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
วุฒิสภาจะด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยตั้ง

คณะกรรมาธิการขึ้นมาเพ่ือศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเช่นเดียวกันและต้อง
พิจารณาให้ความ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาถึงวุฒิสภา ทั้งนี้เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณี
พิเศษ หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบตามร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับการเห็นชอบ
จากวุฒิสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้นทูลเกล้าถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  และเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงบประมาณรายจ่ายจะต้องวาง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต/
โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
และการกันเงินเหลื่อมปี 

5.3 การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 
การบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการอนุมัติงบประมาณโดยรัฐสภา เป็นการ

น านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ น าเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปใช้จ่าย โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย จะต้องใช้จ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งให้อ านาจผู้อ านวยการส านักงบประมาณในการออกระเบียบก าหนดรายละเอียด วิธีการในการ        
ใช้จ่าย ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งผู้อ านวยการได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ ซ่ึงการ
บริหารงบประมาณสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และ 2. 
รายจ่ายงบกลาง แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งหลักการส าคัญในการบริหารงบประมาณมีดังต่อไปนี้ 
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1. การใช้จ่ายรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย คือ การใช้จ่ายตามกลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายตามหลักการ จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดไว้เป็น 5 
ประเภท ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน  

2. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  
เหตุผลและความจ าเป็น ด้วยการจัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นการคาดการณ์ โดยจัดท า

งบประมาณไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่น าไปใช้จ่ายจริง สถานการณ์ต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้เคยก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือความคล่องตัว
ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึน  

ความหมาย การโอนงบประมาณรายจ่าย คือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืน ภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือโอน
เงินจากงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน  

หลักเกณฑ์เบื้องต้น กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอน หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายไปด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือ สนับสนุนการบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิต หรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในส าระส าคัญ และต้องไม่ท าให้
ค่าสาธารณปูโภคค้างช าระ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

5.4 การติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Monitoring and Evaluation)  
การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึงขั้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน และ

การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ 
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ                
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

กระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรได้มำของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนผังที่ 1 แสดงกระบวนการ/ขั้นตอนการได้มาของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อต้นสังกัด 

ต้นสังกัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ไปยังส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ไปยังคณะกรรมาธิการงบประมาณ รัฐสภา  

คณะกรรมาธิการงบประมาณ รัฐสภา พิจารณาให้          
ความเห็นชอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ต้นสังกัดของ           
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 

ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
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บทที่ 3 
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561  
ของส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ 

 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีภารกิจ
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) โดยมีหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมายส าหรับการปศุสัตว์ ก าหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ รับรองคุณภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
ฟาร์มปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สินค้าฮาลาลด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
ที่ก าหนด ประสานงานประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยแล ะ
สุขอนามัยสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจาก 4 แผนงาน 6 กิจกรรมหลัก เป็นวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 305,434,500 บาท  

ตำรำงท่ี 1  รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 แยกตามรายกิจกรรมและประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม งบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รวม 

1) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ 161,575,800 5,622,100 - - - 167,197,900 
2) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร  
    2.1) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

- 110,274,900 8,413,000 - 609,400 119,297,300 

กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม           
ฮาลาลดา้นปศุสัตว ์

- 10,608,100 - 3,100,000 423,600 14,131,700 

    2.2) โครงการเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมตรวจรับรอง         
ปศุสัตว์อินทรีย ์

- 1,004,100 - - - 1,004,100 

3) แผนงำนวิจัยประยุกต์ 
กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว ์

- 3,329,800 - - - 3,329,800 

4) แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลติ กำรสร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- 450,000 23,700 - - 473,700 

รวมเป็นเงิน (บำท) 161,575,800 131,289,000 8,436,700 3,100,000 1,033,000 305,434,500 
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1. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 จาก 4 แผนงาน 6 กิจกรรมหลัก ซึ่งมีกิจกรรมย่อยประกอบด้วย 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
1.1 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

2.1.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2.1.1.1 กิจกรรมย่อย ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
2.1.1.2 กิจกรรมย่อย ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ 
2.1.1.3 กิจกรรมย่อย ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
2.1.1.4 กิจกรรมย่อย ตรวจรับรองโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
2.1.1.5 กิจกรรมย่อย ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก 
2.1.1.6 กิจกรรมย่อย สิ่งแวดล้อม  
2.1.1.7 กิจกรรมย่อย สารตกค้าง (Monitoring Plan) 
2.1.1.8 กิจกรรมย่อย เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
2.1.1.9 กิจกรรมย่อย ตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบ 
2.1.1.10 กิจกรรมย่อย ตรวจติดตามมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
2.1.1.11 กิจกรรมย่อย บริหารจัดการข้อมูล 
2.1.1.12 กิจกรรมย่อย อ านวยการ 

2.1.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
2.2 โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ 

2.2.1 กิจกรรมหลัก ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
3. แผนงานวิจัยประยุกต์ 

3.1 โครงการวิจัยประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพของ Salmonella และ Campylobacter 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตไข่ไก่เชิงพาณิชย์ และไข่ไก่อินทรีย์ 

4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

4.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้าหมายการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ส านัก พัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับ ซึ่งเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นตัวชี้วัดหลัก หรือที่ส่วนใหญ่เรียกว่า “เป้าขาว
คาดแดง” จะปรากฎอยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ซึ่งเป็นแผนงานตามภารกิจ
หลักของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

ตำรำงท่ี 2 เป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินคำ้เกษตรสู่มำตรฐำน 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ  
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แห่ง 19,195 21,337 2,141 
1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์ม 14,939 16,358 1,419 

- ตรวจรับรองฟาร์มใหม่ (GAP) ฟาร์ม 650 639 -11 
- ตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ฟาร์ม 10,995 11,582 587 
- ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ฟาร์ม 3,083 3,981 898 
- ตรวจรับรอง Compartment ฟาร์ม 34 21 -13 
- ตรวจติดตาม Compartment ฟาร์ม 108 78 -30 
- ตรวจต่ออายุ Compartment ฟาร์ม 69 57 -12 

2. ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โรงงาน 2,585 3,101 516 
    2.1 โรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูปเพ่ือการส่งออก โรงงาน 341 376 35 

- ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ GMP ใหม่ โรงงาน 2 1 -1 
- ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรอง GMP โรงงาน 35 25 -10 
- ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรอง GMP โรงงาน 13 13 - 
- ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ HACCP ใหม่ โรงงาน 2 1 -1 
- ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรอง HACCP โรงงาน 30 26 -4 
- ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรอง HACCP โรงงาน 15 8 -7 
- ตรวจรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ GMP ใหม่ โรงงาน 4 5 1 
- ตรวจติดตามโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านการ

รับรอง GMP 
โรงงาน 104 114 10 

- ตรวจต่ออายุโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านการ
รับรอง GMP 

โรงงาน 36 58 22 

- ตรวจรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ HACCP ใหม่ โรงงาน 4 5 1 
- ตรวจติดตามโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านการ

รับรอง HACCP 
โรงงาน 62 71 9 

- ตรวจต่ออายุโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผ่านการ
รับรอง HACCP 

โรงงาน 34 49 15 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม/ลด 

    2.2 ตรวจรับรอง GMP โรงงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ในประเทศ 

โรงงาน 206 230 24 

- ตรวจรับรองโรงคัดและบรรจุไข่ ศูนย ์ 24 26 2 
- ตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ศูนย ์ 182 204 22 

    2.3 ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศ 

โรง 2,038 2,495 457 

- ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ โรง 100 150 50 
- ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โรง 1,900 2,300 400 
- ตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ โรง 38 45 7 

3. สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) แห่ง 1,600 1,800 200 
4. สถานประกอบการที่รับการตรวจรับรองระบบการ

รับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้ออนามัย) 
แห่ง 72 78 6 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน 
ปศุสัตว์ 

    

1. ตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล แห่ง 250 250 - 
เชิงปริมาณ : จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

    

เป้าหมายการตรวจวิเคราะห์ (สพส.) ตัวอย่าง 59,670 59,670 - 
- ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตัวอย่าง 1,900 2,300 400 
- เฝ้าระวังสารตกค้าง ตัวอย่าง 11,370 11,100 -270 
- เนื้ออนามัย ไข่อนามัย ตัวอย่าง 1,100 1,100 - 
- เนื้อสัตว์ OK ตัวอย่าง 7.035 2,950 -4,085 
- ไข่สด OK ตัวอย่าง  1,050 1,050 
- ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และแปรรูปเพื่อการส่งออก ตัวอย่าง 28,190 28,200 10 
- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์

ภายในประเทศ 
ตัวอย่าง 6,800 9,200 2,400 

- ตรวจวิเคราะห์น้ าเสียฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ ตัวอย่าง 560 680 120 
- พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ตัวอย่าง 800 800 - 

โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 
กิจรรมตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์     

- ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ แห่ง 60 70 10 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มี
เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักเชิงปริมาณ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐานและจ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากโครงการพัฒนา



 
 

23 
 

คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 มีเป้าหมายการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน 2,141 แห่ง แต่เป้าหมายการตรววิเคราะห์ตัวอย่างคงเดิม ส าหรับโครงการเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์เพ่ิมขึ้น จ านวน 10 แห่ง 

3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณ 

ขั้นตอนการด าเนินงานของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ภายหลังได้รับการ
อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จากส านักงบประมาณ มีดังต่อไปนี้ 

1. เดือนสิงหาคม 2560 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับแจ้งวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากกองแผนงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณจัดท าแผนการจัดสรร
งบประมาณแยกตามรายกิจกรรมตามรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กลุ่ม/ฝ่าย เสนอ
ผู้อ านวยการส านัก ให้ความเห็นชอบและจัดการประชุมกลุ่ม/ฝ่ายเพ่ือชี้แจงนโยบายการด าเนินงานและแผนการ
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

2. กลุ่ม/ฝ่ายจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 
ให้มีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย เพ่ือส่งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจงานของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งให้กองแผนงานรวบรวมส่งส านักงบประมาณ  

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณรวบรวมรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในแต่ละราย
กิจกรรมย่อยจากกลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือบันทึกจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณตามแบบฟอร์มโอนจัดสรรงบประมาณ
ของกองคลังและจัดส่งให้กองแผนงานตรวจสอบก่อนเสนอกองคลังเป็นล าดับถัดไป  

4. เดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงาน
งบประมาณจัดส่งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลาง           
ที่เก่ียวข้อง ผ่านทางไปรณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  โดยรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณจัดท าโดยใช้โปรแกรม
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณได้พัฒนาและปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. กลุ่ม/ฝ่ายจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามแบบฟอร์มของกองคลัง และจัดท าแผนการ          
ใช้จ่ายงบประมาณตามโปรแกรมการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1  (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560)  เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 33.29 
  ไตรมาสที่ 2  (เดือน มกราคม - มีนาคม 2561)  เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52.29  
  ไตรมาสที่ 3  (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561)  เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 74.29  
  ไตรมาสที่ 4  (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561)  เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96.00  

6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณจัดท าโปรแกรมงบประมาณส านัก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เพ่ือควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณภายในส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์          
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ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมได้ 
ทั้งนี้ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน             
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินของส านัก ด าเนินการตรวจสอบและกันเงินในเอกสารใบส าคัญ
เบิกจ่าย และบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานของทุกกิจกรรมลงในโปรแกรมงบประมาณส านัก                 
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณสามารถสรุปรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักในภาพรวม โดยใช้โปรแกรม Power BI น าเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ             
และผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 

7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในการประชุมผู้บริหารส านักทุกเดือน เพ่ือแจ้งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของกลุ่ม/ฝ่าย ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง        
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

8. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณมีหนังสือแจ้งให้กลุ่ม/ฝ่ายพิจารณา ทบทวนแผนการ         
ใช้จ่ายงบประมาณในทุกไตรมาสหรือตามที่ผู้อ านวยการส านักเห็นสมควร และสรุปรวบรวมงบประมาณ            
เหลือจ่ายจากรายการที่ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตามแผนงาน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการส านัก พิจารณาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนอกแผนการปฏิบัติงาน หรือโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่หน่วยงาน               
ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้องที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

3.2 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 แห่ง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 แห่ง ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 แห่ง ส านักตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
เป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 164,717,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.93 และคงเหลืองบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ในส่วนของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 140,717,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.07 โดยงบประมาณที่โอนจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยงบบุคลากรและ         
งบด าเนินงาน รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กับหน่วยงาน 

      อ่ืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

งบบุคลำกร
45.87%

งบด ำเนินงำน
54.13%

งบลงทุน
0.00%งบเงิน

อุดหนุน
0.00%

งบรำยจ่ำยอ่ืน
0.00%

หน่วยงำนอื่น
164,717,500 บำท

(53.93%)

สพส.
140,717,000 

บำท (46.07%)
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             แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบงบบุคลากร          แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบด าเนินงาน 

 จากแผนภูมิที่ 2 และ 3 เมื่อเปรียบเทียบงบบุคลากรและงบด าเนินงานของส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พบว่า ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีสัดส่วนงบบุคลากรมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ร้อยละ 53.24 ต่อร้อยละ 46.76             
ส่วนด าเนินงาน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีสัดส่วนงบด าเนินงานน้อยกว่าหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่ร้อยละ 32.09 ต่อร้อยละ 67.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายจ่ายส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

                      สินค้าปศุสัตว์ 
 

หน่วยงำนอื่น 
89,158,600 บำท

(67.91%)

สพส.
42,130,400 บำท

(32.09%)หน่วยงำนอื่น 
75,558,900 บำท

(46.76%)

สพส.
86,016,900 บำท 

(53.24%)

งบบุคลำกร
61.13%

งบด ำเนินงำน
29.94%

งบลงทุน
6.00%

งบเงินอุดหนุน
2.20%

งบรำยจ่ำยอื่น
0.73%
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ตำรำงที่ 3 รายละเอียดงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แยกตามราย
กิจกรรม และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม งบบุคลำกร งบ
ด ำเนินงำน 

งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรำยจ่ำย
อื่น 

รวม 

กิจกรรมบุคลากร
ภาครัฐ 

86,016,900 3,115,000 - - - 89,131,900 

กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินคา้
ปศุสัตว ์

- 25,131,400 8,413,000 - 609,400 31,690,800 

กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ฮาลาลดา้นปศุสัตว ์

- 3,881,400 - 3,100,000 423,600 7,405,000 

กิจกรรมตรวจรับรอง 
ปศุสัตว์อินทรีย ์

- 223,200 - - - 223,200 

กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว ์

- 2,979,800 - - - 2,979,800 

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- 450,000 23,700 - - 473,700 

รวมเป็นเงิน 86,016,900 42,130,400 8,436,700 3,100,000 1,033,000 140,717,000 

 จากแผนภูมิที่ 4 และตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์         
มีงบบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 61.13 งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 29.94 งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 6.00 งบเงิน
อุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และงบรายจ่ายอ่ืน คิดเป็นร้อย 0.73 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประเภทรายจ่ายงบประมาณที่มีผลต่อผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน เรียงตามล าดับ 
โดยงบประมาณประเภทรายจ่ายต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 งบบุคลำกร วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 86,016,900 บาท 

งบบุคคลากรของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มี 2 ประเภท ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพ รายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 รายละเอียดงบบุคลากรส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561  

ประเภท จ ำนวนเงิน กิจกรรม/โครงกำร 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 85,995,600 บุคลากรภาครัฐ 

ค่าครองชีพ 21,300 บุคลากรภาครัฐ 
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3.2.2 งบด ำเนินงำน วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 42,130,400 บาท 

         งบด าเนินงานของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ 
ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ โดยแต่ละหมวดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ รายละเอียดตามตารางที่ 5 

ตำรำงที่ 5 รายละเอียดงบด าเนินงานส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   ปีงบประมาณ 
2561 

ประเภท จ ำนวนเงิน กิจกรรม/โครงกำร 

ค่ำตอบแทน 

  ค่าเช่าบ้าน 318,000 บุคลากรภาครัฐ 

ค่ำใช้สอย 

  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 4,775,100  ยกเว้น บุคลากรภาครัฐและ ICT 

  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 647,400 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  431,000  ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,429,200 ทุกกิจกรรม ยกเว้น บุคลากร วิจัย ICT 

  ค่าจ้างเหมาบริการ 12,358,800 ตรวจสอบและฮาลาล 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,797,000 บุคลากรภาครัฐ 

  ค่ารับรองพิธีการ 800,000   ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ค่ำวัสดุ 

  วัสดุส านักงาน  375,200  ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

  วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  4,627,100  ทุกกิจกรรม ยกเว้น บุคลากรภาครัฐ 

  วัสดุงานบ้านงานครัว  135,000  ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  45,000  ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  9,789,300  ทุกกิจกรรม ยกเว้น บุคลากรภาครัฐ 

  วัสดุคอมพิวเตอร์  450,000  ICT 

3.2.3 งบลงทุน วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 8,436,700 บาท 

         ปีงบประมาณ 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 3 คัน จัดจ้างท าระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์           
1 ระบบ และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network จ านวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ตามตารางท่ี 6 
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ตำรำงท่ี 6 รายละเอียดงบลงทุนส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ปีงบประมาณ 2561  

รำยกำรครุภัณฑ์ จ ำนวนเงิน กิจกรรม/โครงกำร 

1. รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 3 คัน 2,463,000 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

2. ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1 
ระบบ  

5,950,000 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ด า ชนิด Network 3 เครื่อง 

23,700 ICT 

3.2.4 งบเงินอุดหนุน วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 3,100,000 บาท 

         ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือโอนให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก 

ตำรำงท่ี 7 รายละเอียดงบเงินอุดหนุนส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ปีงบประมาณ 2561  

รำยกำร จ ำนวนเงิน กิจกรรม/โครงกำร 

เงินอุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
กลางแห่งประเทศไทย (CICOT) 

3,100,000 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

3.2.5 งบรำยจ่ำยอ่ืนๆ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,033,000 บาท 

         ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับงบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือใช้ในการไป
ราชการต่างประเทศ จ านวน 7 รายการ รายละเอียดตามตารางที่ 8 

ตำรำงท่ี 8 รายละเอียดงบรายจ่ายอ่ืนส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ปีงบประมาณ 2561 

รำยกำรประชุม จ ำนวนเงิน กิจกรรม/โครงกำร 

1. Codex Committee on Food Hygiene 
49 Session 

199,800 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

2. Codex Committee on Food Import 
and Export Inspection and 
Certification System 24 Session 

128,500 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3. The 25th ASEAN Consultative 
Committee on Standard and Quality 
for Prepared Foodstuff Product 
Working Group 

73,800 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4. The 26th ASEAN Consultative 
Committee on Standard and Quality 

56,300 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
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รำยกำรประชุม จ ำนวนเงิน กิจกรรม/โครงกำร 
for Prepared Foodstuff Product 
Working Group 

5. การประชุมท าความตกลงด้านเทคนิค
สุขอนามัยด้านปศุสัตว์ (SPS) ประเทศใน
กลุ่มเอเชีย 

151,000 ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

6. การประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาทางการค้าง
อาหารฮาลาลกับประเทศคู่ค้ากลุ่มเอเชียใต้ 

255,700 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

7. การประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาทางการค้า
อาหารฮาลาลกับประเทศคู่ค้ากลุ่มอ่าว
อาหรับ 

167,900 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

3.3 วิธีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์        
มีวิธีการด าเนินงาน แยกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

3.3.1 งบบุคลากร ประกอบด้วยงบประมาณประเภท ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพ                
ซ่ึงเป็นเงินเดือนพนักงานราชการของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จ านวน 311 อัตรา 
โดยกองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในแต่ละเดือนตามอัตรา           
ที่จ้างจริง  

3.3.2 งบด าเนินงาน เป็นประเภทรายจ่ายงบประมาณที่เจ้าหน้าที่การเงินของส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ต้องควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและกันเงินใบส าคัญการเบิกจ่ายจาก           
งบด าเนินงานในทุกกิจกรรม พร้อมทั้งด าเนินการกันเงินในแบบฟอร์มใบกันเงินของกองคลัง ภายหลังจาก
ผู้อ านวยการส านักอนุมัติให้เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนภารกิจ/แผนงาน/โครงการ และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ ตามข้ันตอนดังนี ้

1.) เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่ายจัดท าใบส าคัญขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม อบรมสัมมนา, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

2.) เจ้าหน้าที่การเงินของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบส าคัญเบิกจ่าย ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการส านักลงนามอนุมัติการ
เบิกจ่าย เมื่อผู้อ านวยการส านักอนุมัติให้เบิกจ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะกันเงินในใบกันเงิน และส่งใบส าคัญ
เบิกจ่ายให้กองคลังตรวจสอบต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินจะบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายลงในโปรแกรม
งบประมาณส านัก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทวนสอบความถูกต้อง และเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ติดตาม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและวางแผนการเบิกจ่าย 

3.) เจ้าหน้าที่กองคลังรับใบส าคัญเบิกจ่ายเงินจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่กลุ่ม/ฝ่าย 
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ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส าหรับการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในกิจกรรมบุคลากร
ภาครัฐ ที่เจ้าหน้าที่การเงินส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะด าเนินการกันเงินประเภท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือให้กองคลังด าเนินการกันเงินเข้าระบบ GFMIS ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ
ส าหรับเบิกจ่ายเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 6 เดือน โดยกองคลังจะด าเนินการตัดเงินออกจากระบบเป็น          
รายเดือนเช่นเดียวกันกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

3.3.3 งบลงทุน เมื่อส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับอนุมัติรายการงบลงทุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายที่เก่ียวข้องจะด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ตามรายการที่ได้รับอนุมัติทันที เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเสร็จสิ้น
ภายในไตรมาส 2  
 
 
 

กลุ่ม/ฝ่ายจัดท าใบส าคัญขอเบิกงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
ใบส าคัญเบิกจ่ายและเสนอให้ผู้อ านวยการส านักลงนามอนุมัติ

เบิกจ่าย 

กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและกิจกรรมที่เบิกจ่าย กันเงินในระบบ 
GFMIS และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามใบเบิก  

เจ้าหน้าที่การเงินกันเงินในใบส าคัญการเบิกจ่ายและใน
แบบฟอร์มใบกันเงินของกองคลัง  

กลุ่ม/ฝ่ายได้รับเงินที่ได้จัดท าใบส าคัญขอเบิกงบประมาณ 
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3.3.4 งบเงินอุดหนุน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน           
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก ในการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง
มาตรฐานสินค้าฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีแผนการโอน
จัดสรรงบเงินอุดหนุนให้หน่วยงานภายนอก ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 โดยให้หน่วยงานภายนอก          
ส่งรายงานผลการด าเนินงานก่อนการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในการโอนงบประมาณส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะต้องท าหนังสือขออนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินของ
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้ปศุสัตว์จะด าเนินการกันเงินในใบกันเงินและเสนอกองคลัง
ตรวจสอบพร้อมด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภายนอกต่อไป 

3.3.5 งบรายจ่ายอ่ืน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับงบรายจ่ายอ่ืนเพ่ือใช้
ส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งรายการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จะมีแผนการ
เบิกจ่ายตามก าหนดการจัดประชุมของแต่ละรายการประชุม เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์ตามเดิมแล้ว จะต้องจัดท าใบส าคัญเบิกจ่ายเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เสนอกองคลังเพ่ือตรวจสอบเอกสาร และเสนอกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไป 

ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า            
ปศุสัตว์จะมุ่งเน้นการบริหารงบด าเนินงานเป็นหลัก เนื่องจากเป็นประเภทรายจ่ายงบประมาณที่ส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สามารถบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการด าเนินการ
ได้ ดังนั้น เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบด าเนินงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์  

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง         
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และค าสั่งกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

1. กลุ่ม/ฝ่ายจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเมื่อได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 เมื่อ
หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น  จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

2. กลุ่ม/ฝ่ายขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้อ านวยการส านัก ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
โดยแนบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีที่ผ่านการเห็นชอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยในหนังสือขอความ
เห็นชอบให้มีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับรายงานขอซ้ือ/จ้าง ประกอบด้วย 

2.1 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
2.2 รายการของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
2.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
2.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
2.5 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
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2.6 วิธีจะซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น 
2.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
2.8 ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 

3. ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ด าเนินการจัดหา ขออนุมัติสั่งซื้อ /จ้าง แจ้ง
ผู้ประกอบการรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/ท าสัญญา/ข้อตกลง จัดท าเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างส่งกองคลัง และแจ้ง
คณะกรรมตรวจรับพัสดุเมื่อถึงก าหนดส่งมอบ  

ทั้งนี้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้มี           
มติที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการส านักและผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดท าหนังสือขอความเห็นชอบตามข้อ 2           
ที่ต้องระบุรายละเอียดการ 8 หัวข้อ เพ่ือลดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป เนื่องจาก
กลุ่ม/ฝ่าย ที่มีความประสงค์ขอซื้อ/จ้าง ได้ระบุข้อมูลเหตุผลความจ าเป็น ราคา ก าหนดระยะเวลา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายชื่อคณะกรรมต่างๆ ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการด้านเอกสารลดลง 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติตามค าสั่ง
กรมปศุสัตว์ที่ 351/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  ข้อ 3 ให้ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การสั่งซื้อ การสั่งจ้าง พร้อมทั้ง
ลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง หรือลงนามเป็นคู่สัญญาในการซื้อหรือการจ้าง รวมทั้งกระท า
การทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เช่น การแจ้งค่าปรับ สงวนสิทธิ์ การปรับ อนุมัติการปรับกรณีส่งของหรือส่งมอบงานล่าช้า เฉพาะเรื่องที่ท า          
ข้อผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ ดังนี้ 

(ก) โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
(ข) โดยวิธีสอบราคา ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) 
(ค) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 (สองล้านบาท

ถ้วน) 
(ง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 2 ,000,000                

               (สองล้านบาทถ้วน) 
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วิธีกำรและข้ันตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนผังที่ 3 วิธีและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

การติดตาม เร่งรัด ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณจะด าเนินการสรุปรายการที่กลุ่ม/ฝ่าย มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโปรแกรม
งบประมาณส านักทีมี่ข้อมูลแผนรายการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาด าเนินการและช่องสถานะด าเนินงาน และสรุป
เป็นรายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า          
ปศุสัตว์ พร้อมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การติดตาม เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จได้ตาม
แผนปฏิบัติงาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.5 ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาจากผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส ประเภทงบประมาณรายจ่าย
และรายกิจกรรม โดยน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีต่อไป  
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ตำรำงท่ี 9 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 

ระยะเวลำ เป้ำหมำยเบิกจ่ำย
สะสม (ร้อยละ) 

ใบสั่งซ้ือ/สัญญำ
(ร้อยละ) 

ผลกำรเบิกจ่ำย 
(ร้อยละ) 

รวมคิดเป็น 
ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 33.29 1.08 18.74 19.82 

ไตรมาสที่ 2 52.29 5.31 45.25 50.56 

ไตรมาสที่ 3 74.29 4.47 67.54 72.01 

ไตรมาสที่ 4 96.00 4.93 94.94 99.87 

จากตารางที่ 9 เป็นสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของกองคลัง ซึ่งการค านวณร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามตัวชี้วัดผู้บริหาร จะไม่นับรวมผลงานในช่องใบสั่งซื้อ/สัญญา แต่
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ร้อยละผลการเบิกจ่ายที่นับรวมใบสั่งซื้อ/สัญญา เป็นผลการเบิกจ่าย
ในภาพรวมของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งพบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สามารถท าได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้ใน
ไตรมาสที่ 4 โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวมได้ร้อยละ 99.87 จากเป้าหมายร้อยละ 96.00 
แตไ่ม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 2 และ 3  

ตำรำงท่ี 10 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

    งบบุคลากร 24.11 48.44 72.59 99.93 

    งบด าเนินงาน 14.99 58.93 89.90 99.77 

    งบลงทุน 29.27 29.27 29.27 99.99 

    งบเงินอุดหนุน - 50.00 50.00 100.00 

    งบรายจ่ายอื่น 13.16 13.16 30.33 91.90 

ตำรำงท่ี 11 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามรายกิจกรรม 

กิจกรรม/โครงกำร ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ 24.11 48.44 72.59 99.93 
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา้
ปศุสัตว ์ 14.48 50.62 60.99 99.74 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ฮาลาลดา้นปศุสัตว ์ 14.72 63.55 69.32 99.95 

กิจกรรมตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 1.28 75.45 79.55 99.96 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

5.00 46.22 64.54 99.71 

โครงการวิจัย 2.85 82.64 84.81 98.96 
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 จากตารางที่ 10 และตารางที่ 11 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณประเภทงบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนได้ค่อนข้างน้อย จึงท าให้         
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส าหรับกิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรม
บุคลากรภาครัฐ และกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และในไตรมาสที่ 3 มีกิจกรรมที่เบิกจ่าย
ต่ ากว่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นอีก 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์            
โดยสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประเภทรายจ่ายดังกล่าวได้ มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

งบบุคลำกร เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณตามอัตราที่จ้างพนักงานราชการจริง เมื่อมีการ
ลาออกของพนักงานราชการในส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จะส่งผลให้การเบิกจ่าย 
งบบุคลากรลดลงจากกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ ซึ่งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มี               
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ จ านวน 311 ต าแหน่ง ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ 107 ต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 152 ต าแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 16 ต าแหน่ง และต าแหน่งงานสนับสนุนอีก 36 ต าแหน่ง 
โดยต าแหน่งที่มีอัตราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) มากที่สุด คือ ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอัตราการลาออกของนายสัตวแพทย์ จ านวน 19 อัตราและรองลงมา คือ 
นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 อัตรา ดังนั้น เมื่อมีการลาออกจะท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ งบบุคลากรลดลง และส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายกิจกรรมบุคลากร
ภาครัฐต่ ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดด้วย 

อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบบุคคลากรเป็นการเบิกจ่ายรายเดือน เมื่อค านวณผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ที่ควรจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ตามล าดับ ดังนั้น ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีงบบุคลากรจ านวนมาก และมีการลาออกของพนักงานราชการ จึงจ าเป็นต้อง
บริหารจัดการงบประมาณประเภทรายจ่ายอื่นเพ่ือชดเชยร้อยละการเบิกจ่ายของงบบุคลากร 

งบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับ
อนุมัติงบลงทุน 3 รายการ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 จ านวน 2 รายการ ยกเว้น 
รายการ ระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ วงเงินงบประมาณ 5,950,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผล
การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้ชี้แจงผลการ
อุทธรณ์ดังกล่าวและสามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือน กรกฎาคม 2561 ซ่ึงสอดคล้องกับหนังสือส านัก
งบประมาณท่ี นร 0702/ว73 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 ข้อ 1.2.2 รายจ่ายในลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่าย
จากงบรายจ่ายใด จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในไตรมาสที่ 4 เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบเงินอุดหนุน เป็นงบประมาณซึ่งส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์โอนให้
หน่วยงานภายนอก เพ่ือด าเนินภารกิจงานด้านการตรวจสอบมาตรฐานของส านักเป็นประจ าทุกปี โดยก่อนการ
โอนจัดสรรงบประมาณ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงาน
ภายนอกต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จตามเป้าหมายปี พ.ศ. 2560 ก่อน จึงจะโอนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ หน่วยงานภายนอกได้จัดส่งรายงาน
ผลการด าเนินงานล่าช้า ท าให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไม่สามารถโอนจัดสรร
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งบประมาณให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์สามารถโอนจัดสรรงบประมาณได้ตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 

งบรำยจ่ำยอ่ืน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนการจัดการประชุมจ านวน 7 
รายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เนื่องจากมีการยกเลิกจ านวน 2 รายการ 
รวมถึงมีเงินเหลือจ่ายจาก 5 รายการ ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่ายจ านวนหนึ่ง และเนื่องจากหลักเกณฑ์การใช้
งบรายจ่ายอ่ืนที่ก าหนดให้หน่วยงานไม่สามารถน างบประมาณในส่วนนี้ไปปรับใช้กับงบประเภทอ่ืนๆ และ         
ไม่สามารถน าไปใช้ในรายการอ่ืนที่นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการอนุมัติได้ ท าให้ในช่วงปลายปีงบประมาณ
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จึงต้องด าเนินการขอคืนงบประมาณรายจ่ายอ่ืนกลับศูนย์
ต้นทุนกรมปศุสัตว์ 

งบด ำเนินงำน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 แต่
สามารถด าเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่าย การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม การเปรียบเทียบการเบิกจ่ายของกลุ่ม/ฝ่ายกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ           
รายเดือน และการจัดท าสรุปรายการและสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือรายงานผู้อ านวยการส านัก และกลุ่ม/ฝ่าย
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โปรแกรมการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และโปรแกรมงบประมาณส านัก ท าให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สามารถติดตาม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายก าหนดมากข้ึน  

ตำรำงท่ี 12 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบด าเนินงานของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

งบด ำเนินงำน งบส ำนัก รับ/โอน
เพิ่มเติม 

ส ำนักเบิกจ่ำย งบคงเหลือ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 42,978,100 13,502,280 29,469,914 30,206 
1. ค่าตอบแทน (ระบุ) 318,000 - 440,523 7,690 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา - - 33,200 (33,200) 

ค่าเช่าบ้าน 318,000 130,213 407,323 40,890 

2. ค่าใช้สอย (ระบุ) 27,238,500 5,198,880 23,244,889 (1,311,182) 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 4,775,100 (3,668,550) 5,344,055 (4,237,505) 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 647,400 - 551,867 95,533 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 431,000 - 41,195 389,805 

ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - - 6,600 (6,600) 

ค่าเช่าทรัพย์สิน - (144,000) - (144,000) 

ค่าจ้างเหมาบริการ 12,358,800 - 5,977,036 6,381,764 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,429,200 (1,286,330) 7,822,156 (3,679,286) 
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งบด ำเนินงำน งบส ำนัก รับ/โอน
เพิ่มเติม 

ส ำนักเบิกจ่ำย งบคงเหลือ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - - 181,466 (181,466) 

ค่ารับรองและพิธีการ 800,000 (100,000) 69,665 630,335 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,797,000 (105,914) 2,681,183 9,903 

3. ค่าวัสดุ (ระบุ) 15,421,600 8,303,400 5,784,502 1,333,698 

วัสดุส านักงาน 375,200 (10,000) 2,223,409 (1,858,209) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,627,100 (2,904,700) 119,281 1,603,119 

วัสดุงานบ้านงานครัว 135,000 - 62,522 72,478 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,000 - - 45,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - - 2,423,013 (2,423,013) 

วัสดุยานพาหนะ - - 65,316 (65,316) 

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,789,300 (5,388,700) 940,948 3,459,652 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 450,000 - 448,633 1,367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                
งบด าเนินงาน แยกตามประเภท 
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จากตารางที่ 12 พบว่า ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีการโอนงบประมาณ 
ประเภทงบด าเนินงานให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 31.42 ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประเภทงบด าเนินงานที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ด าเนินการเบิกจ่ายเอง                 
ตามแผนภูมิที่ 5 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ
พาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม วัสดุส านักงาน และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามล าดับ โดยผู้ศึกษาได้
ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 5 ประเภทหลักข้างต้น ยกเว้นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับ
วงเงินงบประมาณ จ านวน 5,429,200 บาท และเบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 7,822,156 บาท คิดเป็นร้อยละ 
144.08 ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์         
ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโครงการนอกแผนการปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านัก
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจงานได้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงจัดฝึกอบรม
บุคคลภายนอกเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด  
ต่างๆ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามข้อกฎหมายและมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับวงเงินงบประมาณ 
จ านวน 12,358,800 บาท สามารถเบิกจ่ายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 5,977,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.36 เนื่องจาก
บางรายการที่จัดท าค าขอในประเภทค่าจ้างเหมาบริการ เมื่อด าเนินการเบิกจ่ายกองคลังได้พิจารณาให้ใช้
งบประมาณในประเภทอื่น เช่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับ
วงเงินงบประมาณ จ านวน 4,775,100 บาท เบิกจ่ายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 5,344,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 111.92 
ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับ โดยงบประมาณส่วนนี้เป็นประเภทงบประมาณที่มีการโอนจัดสรรเพ่ิมเติมให้
หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากกรมปศุสัตว์มีนโยบายและภารกิจเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง        
ต่อสภาวะการณ์ด้านปศุสัตว์ในขณะนั้น เช่น มาตรฐานฟาร์มโคนม การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์  
เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ฯลฯ  

4. ค่าวัสดุส านักงาน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับวงเงินงบประมาณ 
จ านวน 375,200 บาท สามารถเบิกจ่ายได้เป็นจ านวนเงิน 1,858,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 495.26 เนื่องจาก
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้จัดจ้างท าแบบฟอร์ม ใบรับรอง และคู่มือต่างๆ จ านวน
มาก โดยใช้งบประมาณหมวดค่าจ้างเหมาบริการ แต่กองคลังได้พิจารณาให้การใช้งบประมาณในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณในหมวดค่าวัสดุส านักงาน จึงท าให้มีผลการใช้งบประมาณหมวดค่าวัสดุ
ส านักงานสูงกว่าที่ได้รับจริง 

5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไม่ได้รับจัดสรร
วงเงินงบประมาณ แต่ได้เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงิน 2,423,013 บาท จากการด าเนินการจัดท าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และวิดีทัศน์ในโครงการต่างๆ ที่ได้จัดท าค าของบประมาณในหมวดค่าจ้างเหมาบริการ แต่เมื่อ
เบิกจ่ายกองคลังได้พิจารณาให้การใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณในหมวดค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 
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แผนภูมิที่ 6 ประเภทงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด 5 ล าดับแรกของส านักพัฒนาระบบและ 
     รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แยกตามรายไตรมาส 

จากแผนภูมิที่ 6 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า      
ที่พักและพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ และค่าวัสดุส านักงาน มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 26.61 20.33 
18.18 8.24 และ 7.56 ของงบประมาณทั้งหมด ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณของภาครัฐ โดยเฉพาะงบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรายการที่สามารถด าเนินการได้ทันที จึงท าให้มีการใช้จ่ายงบประมาณหมวดค่าจ้างเหมาบริการ และค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพรสู่งในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561  

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าจ้างเหมาบริการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุส านักงาน
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แผนภูมิที่ 7 แสดงประเภทงบประมาณที่มีการโอน-รับงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี มากท่ีสุด 5 ล าดับแรก 

 จากแผนภูมิที่ 6 พบว่า ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณ
ระหว่างปีเพ่ิมเติมให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จากกิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 31.42 โดย
ได้จัดสรรงบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ และวัสดุเชื้อเพลิงและ           
หล่อลื่น คิดเป็นร้อยละ 39.91 27.17 และ 21.51 มากที่สุดตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 

 

5,388,700

3,668,550
2,904,700

1,286,330

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและพาหนะ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่ารับรองและพิธีการ

18.59

42.8

67.48

98.77

19.82

50.56

72.01

99.87

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2560 2561
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ตำรำงท่ี 13 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ 2561 

ปีงบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

2560 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย 30.00 52.00 73.00 96.00 
เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) 18.01 40.19 64.98 98.28 
ก่อหนี้ผูกพัน (ร้อยละ)  0.58 2.61 2.50 0.49 

รวม (ร้อยละ) 18.59 42.80 67.48 98.77 

2561 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย 30.29 52.29 74.29 96.00 
เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) 18.74 45.25 67.54 94.94 
ก่อหนี้ผูกพัน (ร้อยละ)  1.08 5.31 4.47 4.93 

รวม (ร้อยละ) 19.82 50.56 72.01 99.87 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 โดยเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.87 จากเป้าหมายร้อยละ 96          
ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์มีผลการ
เบิกจ่ายที่ดีข้ึนทุกไตรมาส  

เนื่องจากการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัด
การเบิกจ่ายได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เป็นไปตามเป้าหมาย (ขาวคาดแดง) ที่ก าหนด จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
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บทที่ 4 
แนวทำงและเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

1. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ผู้ศึกษาขอสรุปผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และน ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทีห่น่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปรับประยุกต์ในการบริหารจัดการงบประมาณได้ ดังนี้ 
 

แผนผังกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5. การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 1 : กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังที่ 5 ขั้นตอนการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการงบประมาณ รัฐสภา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กรมปศุสัตว์ 

กองแผนงานแจ้งประเภทงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และให้ส านัก/กอง จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ตามแบบฟอร์มของส านักงบประมาณ 

ส ำนัก/กอง จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
- จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จัดท ารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมและยุทธศาสตร์ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและยุทธศาสตร์ 
- จัดท ารายละเอียดเพ่ือจัดสรรเงินบริหารเพื่อบริหารจัดการกรมปศุสัตว์ 
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ขั้นตอนที่ 2 : กำรจัดสรรงบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณหน่วยงำน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก/กองเชิญประชุมกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อแจ้งนโยบาย
การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและจัดท า
แผนการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส านัก/กอง จัดส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแยกตามรายกิจกรรมและรายชนิดสัตว์ให้
กองแผนงาน และแจ้งทุกกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

ส านัก/กอง จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท (งบบุคลากร/ 
งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอ่ืน) เป็นรายเดือนและรายไตรมาสให้

สอดคล้องกัน ส่งให้กองแผนงานเพื่อแจ้งกองคลังโอนจัดสรรเงินในล าดับต่อไป 

ส านัก/กอง จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน

ส่วนกลางที่เก่ียวข้อง โดยจัดส่ง
แบบฟอร์มการโอนเงินงบประมาณให้
กองแผนงานพิจารณาแจ้งกองคลัง

ด าเนินการต่อไป 

ส านัก/กอง จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณก าหนด ดังนี้ 

1. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ส านักงบประมาณก าหนด 

2. การจัดสัมมนาและฝึกอบรม ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 โดยต้องเบิกจ่ายให้ได้ 50% ภายในไตรมาส
ที่ 1 (สพส.จึงมีข้อก าหนดให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายที่ได้รับงบประมาณใน
การจัดฝึกอบรมด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธ์) 

3. งบลงทุน ต้องก่อหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับงบประมาณ
ภายในไตรมาสที่ 2 โดยสามารถเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการในงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณได้ทันที 

ก าหนดเกณฑ์การบริหารและการใช้งบประมาณ 

กองแผนงานแจ้งการจัดสรรและโอนเงิน
งบประมาณให้ทุกหน่วยงานทราบ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การ
บริหารงบประมาณตามที่กฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์หน่วยงานก าหนด 
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ส านัก/กอง จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณตามแบบฟอร์มของ

กองคลัง 

ส านัก/กอง สรุปวงเงินงบประมาณของ
หน่วยงานและจัดเตรียมรายละเอียดการ

จัดสรรงบประมาณแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง 

กองคลังได้รับและโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีให้ส านัก/กอง  

แจ้งให้กลุ่ม/ฝ่ายในสังกัดด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามวงเงินคงเหลือภายหลังจากการจัดสรร 

ส านัก/กอง ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียด
งบประมาณท่ีได้รับทุกประเภท 

ส านัก/กอง เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 

ส านัก/กอง แจ้งรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง โดย

น าไฟล์ข้อมูลอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ส านัก
และส่งทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่การเงินส านัก/กอง ด าเนินการจัดท าใบส าคัญเบิกจ่ายในการเดินทาง           
ไปราชการ การจัดสัมมนาฝึกอบรม ฯลฯ โดยกันเงินในแบบฟอร์มใบกันเงินของ           
กองคลัง และส่งให้กองคลังตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 

เจ้าหน้าที่การเงินส านัก/กอง บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่       
ในส านัก/กอง ในโปรแกรมงบประมาณส านักทุกสัปดาห์ 
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แผนผังที่ 6 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 3 : กำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 7 ขั้นตอนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ/เจ้าหน้าที่กันเงินของส านัก/กอง ตรวจสอบจ านวนการเบิกจ่าย
งบประมาณในโปรแกรมงบประมาณส านักกับจ านวนการเบิกจ่ายในแบบฟอร์มใบกันเงินให้ตรงกัน 
และจัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้งให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง ทราบทุกสัปดาห์ 

โดยมีข้อมูล ดังนี้ 
- รอ้ยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย 
- เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับแผนงาน 
- สถานะการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ 
- งบประมาณท่ีต้องเบิกเพ่ือให้ถึงเป้าหมายในแต่ละไตรมาส 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกลุ่ม/ฝ่าย ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ และหากไม่เป็นไปตามแผนงานจะส่งผลต่อตัวชี้วัดของผู้อ านวยการกลุ่ม/ฝ่าย 

กลุ่ม/ฝ่ายพิจารณา ทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 

ส านัก/กอง ท าหนังสือขอปรับแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอกรมฯ 
ลงนามอนุมัติ ผ่านกองแผนงาน โดยมีข้อมูลและเหตุผลการปรับแผนฯ 

กองแผนงานท าหนังสือขออนุมัติปรับแผนไปยังส านัก
งบประมาณเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

กองแผนงานแจ้งส านัก/กอง ทราบ 

ยกเลิกการปรับแผน 
ไม่อนุมัติ 
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ขั้นตอนที่ 4 : กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 8 ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายผลผลิต 

ส่งแผนท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ 

 
กรมฯลงนามอนุมัติ 

กองแผนงานส่งเรื่องให้กอง
คลังด าเนินการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่าย 

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง 

กองคลังด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ GFMIS 

ยกเลิกการปรับแผน 
โอนหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจ่าย 

อนุมัติ 

ไมอ่นุมัติ 

ไมอ่นุมัติ 

ขั้นตอนที่ 5 

ไมเ่ปลี่ยน 

ข้อมูลและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 5 : กำรบริหำรงบประมำณเหลือจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 9 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมฯลงนามอนุมัติ 

 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แล้ว มีเงินเหลือจ่าย 

การบริหารงบประมาณ
เหลือจ่าย 

ส านัก/กอง ท าหนังสือขออนุมัติกรมฯ 
ลงนาม ผ่านกองคลัง ผ่านกองแผนงาน 

น าเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้า 

ส่วนราชการ 

แจ้งการอนุมัติให้ส านัก/กอง  
ที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายทราบ 

กองคลังจัดสรรงบประมาณ 

ยกเลิกหนังสือขออนุมตัิรวบรวม
เงินเหลือจ่ายท่ีงบกลาง 

อนุมัติ 

ไมอ่นุมัติ 

ใช้ รวบรวมไว้งบกลาง 
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2. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณแยกตำมประเภทรำยจ่ำย 

2.1 งบบุคลากร 
งบบุคลากร เป็นงบประมาณที่อยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งใช้ส าหรับ  

เป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพให้พนักงานราชการของแต่ละส านัก/กอง ประเภท โดยมี        
กองคลังเป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการในแต่ละเดือนตามอัตราที่จ้างจริง 

ข้อควรปฏิบัติ 
ส านัก/กองควรมีการบริหารจัดการต าแหน่งว่างของพนักงานราชการ โดยรีบด าเนินการบรรจุพนักงาน

ราชการใหม่ให้เร็วที่สุด เพ่ือทดแทนในส่วนที่มีการลาออก และเพ่ือให้เบิกจ่ายงบบุคลากรให้ได้มากที่สุดตาม
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

2.2 งบด าเนินงาน 
งบด าเนินงาน เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน และมีลักษณะประเภทการเบิกจ่าย          

ตามหมวดต่างๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ มีสัดส่วนการได้รับจัดสรรจ านวนมาก และ
จ าเป็นต้องเบิกจ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ถูกต้อง จึงท าให้การควบคุมและวางแผน การ
บริหารจัดการงบประมาณประเภทงบด าเนินงานมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งการบริหาร
จัดการงบด าเนินงานเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ 
ทุกหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมแล้ว 

หลักเกณฑ์ทั่วไปของโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
1.1 ให้ผู้อ านวยการหน่วยงานมีอ านาจพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการภายในส านัก/กองกรณีที่การ

ขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการ มีวงเงินไม่เกินอ านาจของผู้อ านวยการหน่วยงานตามค าสั่งมอบอ านาจ
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.2 ส านัก/กอง เสนอกรมฯ พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ กรณีดังนี้ 
1.2.1 การขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการที่มีวงเงินเกินอ านาจผู้อ านวยการส านัก/กอง 
1.2.2 การขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
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แผนผังประเด็นที่ 1 โครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังที่ 10 แสดงขั้นตอนอนุมัติโครงการแผนปฏิบัติราชการ 

2. โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง โครงการนอกแผนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายภายใน
ส านัก/กอง ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน          
ตามนโยบายของส านัก/กอง หรือโครงการที่กลุ่ม/ฝ่ายมีความประสงค์ด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ภารกิจของ
ส านัก/กอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานเดิมและไม่ก่อให้เกิด          
หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผู้อ านวยการหน่วยงานมีอ านาจพิจารณา
ลงนามอนุมัติโครงการภายในส านัก/กอง 

1.2 ส านัก/กอง เสนอกรมฯ พิจารณา       
ลงนามอนุมัติโครงการ 

ในกรณีที่วงเงินไม่เกินอ านาจผู้อ านวยการ 
ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 351/2558 ลงวันที่ 

12 พฤษภาคม 2558 

กรณีท่ี 1.2.1 วงเงินเกินอ านาจผู้อ านวยการ   
                ส านัก/กอง 

ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างส านัก/กอง 
ด าเนินการเสนอกรมลงนาม ผ่าน

ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรณีท่ี 1.2.2 การขออนุมัติโครงการจัด 
                 ฝึกอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายใน 
  ส านั ก /กอง  เสนอกรมลงนามอนุมั ติ
โ คร งการ  ผ่ านกองคลั ง  ผ่ านกองการ
เจ้าหน้าที ่
หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
  ส านั ก /กอง  เสนอกรมลงนามอนุมั ติ
โครงการ ผ่านกองคลัง ผ่านกองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
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แผนผังประเด็นที่ 2 โครงกำรนอกแผนปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 11 แสดงขั้นตอนอนุมัติโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ 

3. การปรับแผน/การโอนงบประมาณและการคืนงบ ในโครงการที่ผ่านการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานแล้ว กรณีที่ต้องเสนอกรมลงนามอนุมัติ แบ่งออกเป็นประเด็นย่อย 3 
ประเด็น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การปรับแผน หมายถึง การปรับกิจกรรม/โครงการ/งบประมาณที่อยู่ในโครงการหรือกิจกรรม
และการยกเลิกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว หรือการปรับสาระส าคัญของโครงการ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/งบประมาณ และไม่ข้ามผลผลิต ไม่ข้าม            
งบรายจ่าย ไม่ข้ามหน่วยงาน ส านัก/กองต้องขออนุมัติโอนงบประมาณข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานเสนอ
ให้กรมลงนาม ผ่านกองคลัง และกองแผนงาน ตามล าดับ 

3.2 การโอนงบประมาณ หมายถึง การโอนงบประมาณข้ามงบรายจ่าย และการโอนงบประมาณ 
ข้ามหน่วยงาน ส านัก/กองต้องขออนุมัติโอนงบประมาณข้ามงบรายจ่ายหรือข้ามหน่วยงานเสนอให้กรม            
ลงนาม ผ่านกองคลัง และกองแผนงาน ตามล าดับ 

3.3 การคืนงบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินที่เหลือจ่าย จากการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ได้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้วเสร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือจากการยกเลิกโครงการ และไม่น าไปท าโครงการอื่น แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 การคืนเงินระหว่างปี คือ ในช่วงไตรมาสที่ 1-3 ให้ส านัก/กอง ท าหนังสือแจ้งกองคลัง
เพ่ือเสนอกรมลงนามอนุมัติการคืนเงินงบประมาณ 

กรณีที่ 2 การคืนเงินในช่วงไตรมาสที่ 4 ให้ส านัก/กอง ท าหนังสือแจ้งกองคลังเพ่ือเสนอกรม         
ลงนามอนุมัติการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย (โดยกองคลังจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง มาตรการเร่งรัด

ผู้อ านวยการหน่วยงานมีอ านาจพิจารณา       
ลงนามอนุมัติโครงการภายในส านัก/กอง 

ส านัก/กอง เสนอกรมฯ พิจารณาลงนาม
อนุมัติโครงการ 

กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกินอ านาจ
ผู้อ านวยการส านัก/กอง ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ 351/2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

ใหส้  ำนกั/กอง ด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ
เพ่ิมเติมจากผู้อ านวยการส านัก/กอง 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2560 

กรณีการขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายใน 
  ส านั ก /กอง  เสนอกรมลงนามอนุมั ติ
โ คร งการ  ผ่ านกองคลั ง  ผ่ านกองการ
เจ้าหน้าที ่
หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
  ส านั ก /กอง  เสนอกรมลงนามอนุมั ติ
โครงการ ผ่านกองคลัง ผ่านกองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ ก าหนด และหากมีเงิน
เหลือจ่ายให้ท าหนังสือแจ้งคืนเงินงบประมาณ) 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าที่ของส านัก/กอง ต้องตรวจสอบความถูกต้องใบส าคัญเบิกจ่ายก่อนส่งให้กองคลัง เนื่องจาก

หากกองคลังตรวจพบข้อผิดพลาด จะต้องส่งเอกสารกลับมาที่ส านัก /กอง เพ่ือด าเนินการแก้ไข ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่ายมากขึ้น 

2. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจ า เพ่ือดูความคืบหน้าการเบิกจ่ายและหากเกิด
ปัญหาจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา 

3. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความถูกต้อง เป็นจริง ประหยัด คุ้มค่า เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนมากที่สุด 

4. ส าหรับการโอนเงินงบประมาณ ส านัก/กอง ควรก าหนดระยะเวลาสรุปผลการด าเนินงานและสรุป
รายการและวงเงินงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรอบๆ และด าเนินการจัดท า
หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทราบและเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ 

5. ส าหรับการเดินทางไปราชการ ส านัก/กอง ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ได้จัดท าใบส าคัญเบิกเงินทันที
ภายหลังกลับจากการเดินทางไปราชการ 

6. โครงการจัดการสัมมนาและฝึกอบรม จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมที่ส านัก/กอง ได้จัดท าไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขการจัดฝึกอบรม คือ ในไตรมาสที่ 1 ต้อง
เบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจัดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  

ส าหรับหลักสูตรนอกแผนการปฏิบัติงาน ส านัก/กอง ต้องจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และรายการค่าใช้จ่าย เสนอกรมปศุสัตว์ลงนาม ผ่านกองส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ 
กองการเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนก าหนดการจัดฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เตรียมการด้านอ่ืนๆ ได้แล้วเสร็จทันตามก าหนดการ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 

7. การจัดซื้อจัดจ้าง ส านัก/กอง ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้กล่าวในบทที่ 
3  และควรจัดเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุตามรายการต่างๆ ที่ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
จัดท า/จัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เสร็จก่อนเวลาด าเนินการ ติดต่อผู้จัดจ าหน่ายให้เตรียมสินค้า
ส าหรับการจัดซื้อจดัจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

จากการใช้โปรแกรมงบประมาณส านัก ท าให้ผู้ศึกษามีข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเภท              
งบด าเนินงาน มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการส านัก และพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด แต่จ านวนงบประมาณการเบิกจ่ายในโปรแกรมงบประมาณส านักจะไม่เท่ากัน
กับรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ของกองคลัง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากการกันเงินใน
ระบบ GFMIS จะด าเนินการภายหลังจากการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงบประมาณส านัก และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS จะเป็นหลักฐานหลักในการวัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการส่งใบส าคัญเบิกจ่ายให้กองคลังตรวจสอบได้ทันก่อนสิ้นสุด
ไตรมาส และไม่ควรส่งพร้อมกันครั้งเดียวในช่วงใกล้สิ้นไตรมาส เพ่ือให้กองคลังสามารถด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารและเบิกจ่ายได้ทัน รวมถึงเพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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2.3 งบลงทุน 
เมื่อกองแผนงานแจ้งวงเงินงบประมาณและรายการงบลงทุนที่ส านัก/กองได้รับแล้ว ส านัก/กองควร

เตรียมด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณมีผลบังคับใช้ ส านัก/กองสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้
ทันท ี

ทั้งนี้ หากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีงบลงทุนคงเหลือ กรณีที่
ส านัก/กอง มีความต้องการจัดหาครุภัณฑ์อ่ืนเพ่ิมเติม ให้จัดท าหนังสือขออนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์               
ผ่านผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือขอใช้งบลงทุนเหลือจ่าย และด าเนินการโอนงบด าเนินงานคืนกรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนงบประมาณ ซึ่งหากส านัก/กอง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ได้รวดเร็ว จะท าให้มีระยะเวลาการ
วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. ควรจัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่ได้จัดท าค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีให้เรียบร้อย 
2. เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในทันที 
3. ส าหรับรายการที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้างนอกแผน โดยใช้เงินเหลือจ่าย ให้จัดเตรียมความพร้อมเรียง

ตามล าดับความส าคัญ และเม่ือทราบจ านวนเงินเหลือจ่าย ให้จัดท าหนังสือขออนุมัติจากกรมปศุสัตว์ทันที 

2.4 งบเงินอุดหนุน 
งบเงินอุดหนุน เป็นเงินงบประมาณที่ส านัก/กอง ต้องโอนจัดสรรให้หน่วยงานภายนอก หากได้รับ

จัดสรรวงเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว ควรจัดท าแผนการโอนจัดสรรเงินและด าเนินการโอนเงิน
ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

ข้อควรปฏิบัติ 
ควรแจ้งแผนการโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายนอกทราบ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับจัดสรร

เตรียมจัดส่งผลการด าเนินงานในช่วงก่อนหน้า และจัดเตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะได้รับในแต่ละช่วง 

2.5 งบรายจ่ายอื่น 
งบรายจ่ายอ่ืนเป็นงบประมาณที่ใช้ส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามรายการ      

ที่ได้รับการอนุมัติ และไม่สามารถน ามาปรับใช้ได้อีก อีกทั้ง หากยกเลิกการเดินทางในรายการที่ได้รับการอนุมัติ  
ก็จะไม่สามารถน างบประมาณท่ีไม่ได้ใช้ไปปรับใช้ในรายการอ่ืนได้  

ข้อควรปฏิบัติ 
1. เมื่อเดินทางไปราชการชั่วคราวต่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งด าเนินการโอนล้างเงินยืมทันที

ภายหลังจากกลับมาปฏิบัติงานที่กรมปศุสัตว์ 
2. จัดท าเรื่องขอคืนงบกลับศูนย์ต้นทุนกรมปศุสัตว์ทันทีหากมีเงินเหลือจ่ายจากการเดินทางหรือ

ผู้จัดการประชุมแจ้งยกเลิก/เลื่อนรายการจัดประชุมที่ได้รับการอนุมัติ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

สรุปเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า            
ปศุสัตว์ ตั้งแต่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ เป็นต้นไป ดังนี้ 
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1. โปรแกรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ด้วย Microsoft Excel 
2. โปรแกรมการโอนจัดสรรงบประมาณ ด้วย Microsoft Excel 
3. โปรแกรมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ด้วย Microsoft Excel 
4. โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วย Microsoft Excel 
5. โปรแกรมงบประมาณส านัก ด้วย Microsoft Excel 
6. โปรแกรมการสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วย Power BI  

3.1 โปรแกรมกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับงบประมาณแล้วจะต้องด าเนินการ

จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือยืนยันเป้าหมาย                
กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบันทึกข้อมูลเป้าหมายเป็นรายเดือนส าหรับ
ทุกกิจกรรม 

2. จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานปศุสัตว์เขต 9 เขต ให้ด าเนินการแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละ
เขตพ้ืนที่เพ่ือยืนยันเป้าหมายการด าเนินงาน จัดท าแผนการด าเนินงานของแต่ละจั งหวัดตามแบบฟอร์ม            
ที่ก าหนด และส่งแผนงานให้ส านักงานปศุสัตว์เขตรวบรวม เพ่ือตรวจสอบก่อนส่งให้ส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

3. กลุ่ม/ฝ่ายของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ตรวจสอบแผนงานและ
เป้าหมาย จัดท าแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมของแต่ละกิจกรรม และน าข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการใช้งานโปรแกรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
1. ไฟล์โปรแกรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงานจะถูกแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ ซึ่งใน 1 โฟลเดอร์ จะมี 10 ไฟล์ 

ประกอบด้วย ไฟล์ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และไฟล์ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 ไฟล์ โดยผู้ใช้
โปรแกรมจึงสามารถเลือกบันทึกข้อมูลในไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ตนสังกัด ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งานไม่ให้มีปริมาณข้อมูลที่ไม่จ าเป็นมากจนเกินไป อีกทั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ บันทึกข้อมูลส่ง
ไฟล์ข้อมูลกลับมา จะท าให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล ซึ่งการใช้งานโปรแกรมมีวิธีการดังนี้ 

เลือกเปิดไฟล์ของหน่วยงานในสังกัด เช่น บันทึกข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์เขต 1 เมื่อโปรแกรม
ถูกเปิดขึ้นมาจะเริ่มต้นที่หน้าแรก ผู้ใช้งานสามารถเลือกกิจกรรมที่ต้องการบันทึกข้อมูล และโปรแกรมจะ
เปลี่ยน sheet ไปยังกิจกรรมท่ีเลือก 



 
 

55 
 

ภำพที่ 1  หน้าจอแสดงไฟล์ที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 2  หน้าจอแสดงรูปแบบผลหน้าหลักของโปรแกรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

2. เมื่อเลือกเลือกกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม โปรแกรมจะแสดงที่ sheet ตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสามารถตรวจสอบ เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับได้        
ที่คอลัมม์ B และเมื่อบันทึกข้อมูลเป้าหมายในแต่ละเดือนแล้ว ผลรวมของเป้าหมายจะแสดงในคอลัมม์ C เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  



 
 

56 
 

ภำพที่ 3  รูปแบบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานแยกรายเดือนและรายกิจกรรม 

3. ในแต่ละกิจกรรมย่อยจะมีรายละเอียดกิจกรรมที่แยกย่อยลงไป เช่น กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม จะถูกแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยอีก 4 กิจกรรม คือ 1. ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน (ใหม่)  2. ตรวจติดตาม
ฟาร์มมาตรฐาน 3. ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน และ 4. เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มที่ตรวจรับรอง
มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลสามารถเพ่ิมกิจกรรมหรือแก้ไขชื่อกิจกรรมย่อยได้ ตามภาพท่ี 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภำพที ่4 การเปลี่ยนกิจกรรมหรือเพ่ิมกิจกรรม 

เปลี่ยนช่ือ/เพิม่กิจกรรม 
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4. เมื่อทุกเขตพ้ืนที่จัดส่งแผนการปฏิบัติงานครบแล้ว ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณจะน าข้อมูลในแต่ละ
ไฟล์มารวมกันโดยแยกเป็นรายกิจกรรม เพ่ือส่งข้อมูลแผนการปฏิบัติงานให้กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณในล าดับต่อไป 

3.2 โปรแกรมกำรโอนจัดสรรงบประมำณ 

หลังจากกลุ่ม/ฝ่ายได้รับไฟล์รวมเป้าหมายและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแยกตามรายกิจกรรม
แล้วนั้น เจ้าหน้าที่ผู้จัดท างบประมาณของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจะค านวณงบประมาณ เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงาน           
ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้องโดยใช้โปรแกรมการโอนจัดสรรงบประมาณ มีวิธีการดังนี้ 

วิธีการใช้โปรแกรมโอนจัดสรรงบประมาณ 

1. ทุกกลุ่ม/ฝ่ายตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ และด าเนินการจัดสรรงบประมาณตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยก าหนด unit cost ส าหรับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
น าไปค านวณกับเป้าหมายที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้แจ้งไว้ เพ่ือให้แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กลุ่ม/ฝ่ายบันทึกรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับแจ้งในแต่ละรายกิจกรรม โดยระบุ
ให้ตรงตามประเภทงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 5  ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแยกตามกลุ่ม/ฝ่าย 
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2. เมื่อค านวณงบประมาณที่ต้องการโอนจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ให้ บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
แบบฟอร์มโอนงบประมาณ แยกตามประเภทรายจ่ายและกิจกรรม โดยผู้บันทึกข้อมูลสามารถเลือกประเภท
รายจ่ายในคอลัมม์ A เพ่ือบันทึกรายละเอียดงบประมาณในงบแต่ละประเภท และเมื่อบันทึกข้อมูลครบ         
ทุกประเภทรายจ่ายแล้ว สามารถตรวจสอบวงเงินงบประมาณรวมของกิจกรรมได้ที่  Cell C6 โดยจะต้อง
ตรวจสอบให้ตัวเลขตรงกันกับงบประมาณท่ีได้รับในกิจกรรมนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 การโอนจัดสรรงบประมาณในโปรแกรมการจัดสรรงบประมาณ 

หมายเหตุ 
 ส าหรับงบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จะต้องบันทึกแผนการปฏิบัติงาน 
ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที ่1 แผนการใช้จ่ายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

3. ผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณรวบรวมโปรแกรมการจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกกิจกรรม และ
ด าเนินการ copy ข้อมูลจากทุกกิจกรรม โดยแยกประเภทงบประมาณ ตัวอย่างเช่น 

การรวบรวมรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ              
ให้ copy ตารางข้อมูลประเภทค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ พักและพาหนะจากทุกกิจกรรม โดยแยก sheet                   
เป็นรายกิจกรรมตามภาพที่ 7 
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ภำพที่ 7 ตัวอย่างการรวมรายละเอียดการโอนเงินตามประเภทงบประมาณ 

4. เมื่อด าเนินการตามข้อ 3 แล้วให้ไปที่  sheet รวม เพ่ือดูสรุปรวมเงินงบประมาณ ประเภท                
ค่าเบีย้เลี้ยง  ค่าเช่าที่พักและพาหนะ เพ่ือตรวจสอบยอดเงินรวมจากทุกกิจกรรมให้ตรงกันกับวงเงินงบประมาณ
ตามแต่ละประเภท โดยการลากเม้าส์คลุมข้อมูลใน Cell C4:R101 ที่ sheet รวมแล้วเลือก Toolbar :                
DATA -> consolidate  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 8 การสรุปจ านวนเงินแยกตามประเภทงบประมาณ 

 

1 

2. เลือกเซล C4:R101 

3 4 
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เมื่อหน้าต่าง Consolidate แสดงขึ้นมาให้กด OK   

ระบบจะประมวลผลสรุป ผลรวมตัวเลขงบประมาณจากทุก sheet มาที่ sheet “รวม” โดยไม่จ าเป็นต้องใส่
สูตรในแต่ละ Cell ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเพ่ิมหรือลด sheet กิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 9 การใช้งานเครื่องมือ Consolidate 

5. เมื่อด าเนินการตามข้อ 4 แล้วให้ตรวจสอบสรุปรวมงบประมาณแต่ละประเภทใน sheet รวม Cell B2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 10 การตรวจสอบผลรวมงบประมาณแยกประเภท 

5 
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6. ด าเนินการซ้ าในขั้นตอน 4-5 ให้ครบทุกประเภทของงบด าเนินงาน ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้ใน sheet รวม (ประเภทงบประมาณ) บันทึกในแบบฟอร์มการจัดสรร
งบประมาณของกองคลังต่อไป 

 
ภำพที่ 11 แบบฟอร์มการโอนจัดสรรงบประมาณของกองคลัง 

3.3 โปรแกรมงบประมำณประจ ำปี 

 โปรแกรมงบประมาณปีที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือสรุป รวบรวมข้อมูลการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ           
เพ่ือแจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับจากส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   
โดยจัดท าให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งผู้ศึกษาและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค โดยมีวิธีการใช้งานโปรแกรม
ดังนี้ 

วิธีการใช้โปรแกรมโอนจัดสรรงบประมาณ (ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ) 

1. เปิดไฟล์โปรแกรมงบประมาณประจ าปี เมื่อเปิดแล้วหน้าจอจะแสดง sheet หน้าแรก ที่แสดง              
ชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็นส านักงานปศุสัตว์เขตและมีส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดภายในเขตพ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน 
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ภำพที่ 12 หน้าจอหลักของโปรแกรมงบประมาณประจ าปี 

2. เลือกกรณีท่ีเลือกส านักงานปศุสัตว์เขต 1 โปรแกรมจะเปลี่ยนจาก sheet หน้าแรกไปที่ sheet ปศข.
1 และแสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามรายกิจกรรม และประเภทงบประมาณ ซึ่งถ้าหากต้องการกลับไป
ที่หน้าแรก ให้เลือกที่ “กลับสู่หน้าหลัก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 13 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
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วิธีการจัดท าไฟล์ข้อมูลงบประมาณประจ าปี (ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ/เจ้าหน้าที่การเงิน) 
1. เปิดไฟล์งบประมาณประจ าปี และไปที่  sheet งบประมาณประจ าปี เพ่ือแก้ไขตัวเลขงบประมาณ              

ที่ได้รับจัดสรรในปีนั้นๆ ให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นตัวเลขงบประมาณเดียวกันกับที่ได้แยกรายละเอียดแต่ละกิจกรรม
ส่งให้กองแผนงาน โดยบันทึกตัวเลขเฉพาะที่อยู่ในช่องสีขาว เนื่องจากช่องที่มีสีอ่ืนๆ ผู้ศึกษาได้ก าหนดสูตรการ
ค านวนไว้แล้ว 

หากในแต่ละปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/เพ่ิม/ลด รายละเอียดกิจกรรมย่อย ให้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนชื่อ/เพ่ิม/ลด ตารางให้เหมือนกันในทุกๆ sheet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 14 หน้าจอแสดงการบันทึกรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2. ให้น าข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้จากแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย copy ข้อมูลลง
ใน sheet Data แยกเป็นรายกิจกรรม ประเภทงบประมาณ ชื่อหน่วยงานและจ านวนเงินงบประมาณที่โอนให้
ในแต่ละกิจกรรมและประเภทเงินนั้นๆ 
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ภำพที่ 15 หน้าจอแสดงวิธีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงบประมาณประจ าปี 

3. เมื่อ copy รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณครบทุกกิจกรรม และประเภทเงินงบประมาณ (เฉพาะ
งบด าเนินงาน) เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม และงบประมาณที่แต่ละ
หน่วยงานได้รับจะถูกแสดงบน sheet ที่เป็นชื่อของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากผู้ศึกษาได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 
sheet และก าหนดสูตรต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว  

หลักการส าคัญในการจัดท าไฟล์งบประมาณประจ าปีนี้ คือ การจัดท ารูปแบบตารางและข้อมูลหลักให้
เหมือนกัน ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยการเลือกทุก sheet เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลพร้อมกันทั้งหมด ดังนี้ 

 กดปุ่ม ctrl ค้างไว้และเลือก sheet ที่ต้องการแก้ไข หรือ 
 หาก sheet ที่ต้องการเลือกอยู่ติดกันให้กดปุ่ม shift ค้างไว้และเลือก sheet สุดท้ายที่

ต้องการเลือก เมื่อด าเนินการเลือกหลาย sheet พร้อมกัน ชื่อโปรแกรมจะขึ้นค าว่า [Group] ซึ่งแสดงว่าได้
เลือกหลาย sheet พร้อมกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  
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ภำพที่ 16 หน้าจอแสดงวิธีการเลือก sheet พร้อมกัน 

4. ภายหลังจากการบันทึกข้อมูลใน sheet Data เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สุ่มตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกันกับ
ทีก่ลุ่ม/ฝ่ายได้จัดสรรไว้หรือไม่ เนื่องจากอาจพบปัญหาการบันทึกชื่อกิจกรรม ชื่อประเภทงบประมาณ หรือชื่อ
หน่วยงาน ไม่ตรงกันกับชื่อในตารางที่ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 17 หน้าจอแสดงวิธีการท างานของโปรแกรมงบประมาณประจ าปี 
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5. หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งไฟล์ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือแจ้ง
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้องได้ในทันที และถ้าหากต้องการแบ่งไฟล์ข้อมูลเพ่ือแจ้ง
หน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ สามารถ copy sheet และ save เป็นไฟล์ใหม่ที่มีเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ 

เช่น หากต้องการจัดท าไฟล์เฉพาะรายละเอียดงบประมาณของส านักงานปศุสัตว์เขต ให้ด าเนินการ
เลือก sheet ข้อมูลตามข้อ 4 แล้วกดปุ่มขวาที่เมาส ์เลือกที่ Move or Copy… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 18 วิธีการย้ายและส าเนา sheet ข้อมูล 

เมื่อกดเลือก Move or Copy…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 19 วิธีการท าส าเนา sheet ข้อมูล 

 
 

กดทีก่ลอ่ง Create a copy เพื่อเลือก 

เลือก (new book) 
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เลือก OK หลังจากนั้น คอมพิวเตอร์จะปรากฏไฟล์ excel ชื่อ Book1 ที่มีข้อมูลเฉพาะ sheet ที่ได้เลือกไว้ และ
ให้กด save และเปลี่ยนชื่อไฟล์เพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลส าหรับส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 20 หน้าจอตัวอย่างการส าเนา sheet ข้อมูลเป็นกลุ่ม 

การจัดท าโปรแกรมงบประมาณประจ าปี เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณ
ของส านักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการลดเวลาการท างานและทุกคนสามารถท าความเข้าใจและ
สามารถเปิดดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยโปรแกรมต่อไปจะกล่าวถึงการใช้โปรแกรมส าหรับการบริหารจัดการ
งบประมาณของส านัก 

3.4 โปรแกรมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นสิ่งส าคัญมากที่สุดส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ สามารถด าเนิน
ภารกิจงานได้อย่างมีเป้าหมายและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจึง
มุ่งเน้นไปที่การใช้งานง่ายและมีแผนงานชัดเจนทั้งส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงบประมาณ ซึ่งมี
วิธีการใช้งานโปรแกรมดังนี้ 

วิธีการใช้โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ส าหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม/ฝ่าย/หน่วยงาน) 

1. ไฟล์โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะประกอบไปด้วย sheet แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แยกตามรายกิจกรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถลบ sheet ที่ไม่ใช่กิจกรรมของกลุ่ม/ฝ่ายตนเองออกได้ เพื่อไม่ให้มี
จ านวน sheet มากจนเกินไป  

การบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุจ านวนงบประมาณที่ต้องการ
ใช้จ่ายในแต่ละเดือนและประเภทงบประมาณรายจ่ายได้ โดยสามารถตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจาก
โปรแกรมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งแรก และเพ่ือเป็น
การทบทวน พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได้จาก
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โปรแกรมงบประมาณส านัก ซ่ึงถ้าหากกลุ่ม/ฝ่ายมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรายการที่ใช้วงเงินงบประมาณ
มาก หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่อยู่ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี หรือที่มีความประสงค์ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม ให้ระบุรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในคอลัมม์  V ด้วย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด้าน
งบประมาณน าข้อมูลดังกล่าว ไปรวบรวมสรุปในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส านัก  ทั้งนี้ การจัดท าแผน
งบประมาณส านัก/กอง ควรค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 21 หน้าจอแสดงรายละเอียดการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ รายละเอียดวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณอาจไม่ตรงกัน ถึงแม้จะเป็นรายการเดียวกัน เนื่องจากวงเงินงบประมาณในแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณจะได้รับการสืบราคาที่ตรงกับการใช้จ่ายจริง 

2. ส่งไฟล์ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่บันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบด้าน
งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมต่อไป 

วิธีการใช้โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ/เจ้าหน้าที่การเงิน) 

1. เมื่อรวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามรายกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ sheet รวม
กิจกรรมตรวจสอบ เพ่ือรวบรวมจ านวนเงินงบประมาณในภาพรวมของกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นกิจกรรมหลักเดียวที่มีหลายกิจกรรมย่อย และด าเนินการตามข้อ 4 และข้อ 5 
ของโปรแกรมการโอนจัดสรรงบประมาณ แต่เปลี่ยนจากการเลือกช่วงข้อมูลเป็น C5 : R48 
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ภำพที่ 22 หน้าจอแสดงวิธีการสรุปผลรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. หลังจากนั้น สามารถเลื่อนไปดูที่ sheet รวมแผนทุกกิจกรรม เพ่ือดูสรุปแผนการเบิกจ่ายงบ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้โดยไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 23 หน้าจอแสดงการสรุปผลรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

เลือกเซล C5:R48 
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3.5 โปรแกรมงบประมำณส ำนัก 

 ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่กันเงินเป็นผู้บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมี sheet ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและสรุป
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 7 sheet ส าหรับ sheet งบประมาณที่ได้รับ/งบประมาณใช้จ่าย/
งบประมาณคงเหลือ เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบด าเนินงาน โดยมี
รายละเอียดแยกตามรายกิจกรรมและงบประมาณประเภทต่างๆ ที่อยู่ในงบด าเนินงานเท่านั้น และมี  sheet 
สรุปรายกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการเบิกจ่ายในทุกประเภทงบรายจ่าย คือ งบบุคลากร                    
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือใช้ส าหรับสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม อีกท้ัง มี sheet สรุปรายกลุ่ม ซึ่งเป็นการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามกลุ่ม/ฝ่ายภายใน
ส านักส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพ่ือให้ง่ายต่อการเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่าย
งบประมาณของผู้อ านวยการส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 24 หน้าจอแสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูลโปรแกรมงบประมาณส านัก 

วิธีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมงบประมาณส านัก 
1. เปิดโปรแกรมงบประมาณส านัก จะพบ sheet ข้อมูลดิบและ sheet ข้อมูลโอน-รับ (เพ่ิมเติม) ซึ่งใช้

ส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายภายหลังจากการด าเนินการกันเงินในใบกันเงินเรียบร้อยแล้ว 
โดยสามารถบันทึกข้อมูลโดยเลือกกิจกรรมที่ได้มีการเบิกจ่าย พร้อมทั้งระบุรหัสกิจกรรมย่อย วันที่ที่กันเงิน 
รายการที่เบิกจ่าย รายชื่อผู้เบิกซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ประเภทหลัก ประเภท
รอง และจ านวนเงินที่เบิก โดยชื่อกิจกรรมจะมีความเชื่อมโยงกับรายชื่อผู้เบิกที่เป็นข้าราชการ และประเภท
หลักจะมีความเชื่อมโยงกับประเภทรอง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
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ภำพที่ 25 หน้าจอบันทึกข้อมูลโปรแกรมงบประมาณส านัก 

หากบันทึกข้อมูลถูกต้อง จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจะปรากฏใน sheet งบประมาณใช้จ่าย โดยอยู่ใน
ช่องที่มีชื่อกิจกรรมและประเภทเดียวกันกับที่บันทึกใน sheet ข้อมูลดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 26 หน้าจอแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. กรณีเป็นการโอน-รับงบประมาณ (เพ่ิมเติม) ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน sheet ข้อมูลโอน-รับ 
(เพ่ิมเติม) เนื่องจากถือว่าไม่ใช่การเบิกจ่ายเงิน โดยการโอนงบประมาณออกจะใส่เครื่องหมายติดลบ (-)              
หนา้จ านวนงบประมาณที่ต้องการโอนออก ซึ่งได้ก าหนดสูตรให้ไปลดจ านวนเงินจากงบประมาณท่ีได้รับ 

200,000.00     
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ภำพที่ 27 หน้าจอแสดงการโอน-รับงบประมาณ (เพ่ิมเติม) 

หากบันทึกข้อมูลถูกต้อง จ านวนเงินงบประมาณใน sheet งบประมาณรับสุทธิในช่องที่มีชื่อกิจกรรมและ
ประเภทเดียวกันกับท่ีบันทึกใน sheet ข้อมูลโอน-รับ (เพ่ิมเติม) จะลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 28 หน้าจอแสดงผลการโอนงบประมาณ 

จากภาพที่ 28 จะเห็นได้ว่าในช่องใส่สูตรมีงบประมาณประเภทค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ ของ
กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม จ านวน 212,000 บาท และเมื่อบันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณออก
เพ่ิมเติม จ านวน 100,000 บาท ท าให้งบประมาณใน Cell E26 คงเหลือ 112,000 บาท 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับ 
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3. เมื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วเปิดที ่sheet งบประมาณคงเหลือ จ านวนเงินงบประมาณ 
กิจกรรมอ านวยการ ประเภทวัสดุส านักงาน ติดลบ 1,800 บาท จากการเบิกจ่าย และกิจกรรมตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ คงเหลือ 112,000 บาท จากการโอนออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 29 หน้าจอแสดงงบประมาณคงเหลือ 

4. การบันทึกข้อมูลลงใน sheet ข้อมูลดิบ และsheet ข้อมูลโอน-รับ (เพ่ิมเติม) ซึ่งเป็นข้อมูลการ
เบิกจ่าย รับ-โอนงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของงบด าเนินงาน โดยข้อมูลที่บันทึกจะถูกเชื่อมไปที่ sheet สรุป
รายกิจกรรม เพ่ือดูสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของส านัก แยกตามประเภทงบประมาณ และ
แยกตามรายกิจกรรม ยกเว้นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ส าหรับรายจ่ายงบประมาณประเภทอ่ืน ได้แก่ งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องเป็นผู้ระบุจ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย โดยตรวจสอบจากรายงานสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของกองคลัง ซึ่งจะสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้บันทึกลงในระบบ GFMIS 
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับงบบุคลากรที่กองคลังเป็นหน่วยงานด าเนินการเบิกจ่าย ส านัก/กอง สามารถตรวจสอบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ได้ในช่วงกลางเดือนของทุกเดือน 
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ภำพที่ 30 หน้าจอแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทและรายกิจกรรม 

5. โดยใน sheet สรุปรายกลุ่ม จะเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก sheet สรุป                  
รายกิจกรรม โดยน ามาแยกเป็นกลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือให้ทราบถึงกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย อีกทั้ง หาก
ระบุเป้าหมายการเบิกจ่ายใน Cell E3 โปรแกรมจะแสดงจ านวนงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมเติมในไตรมาส
นั้นทันทีใน Cell G3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 31 หน้าจอแสดงผลการสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแยกกลุ่ม/ฝ่าย 
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และสามารถค านวณการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือวางแผนการใช้จ่ายได้ โดยเมื่อหักค่าใช้จ่าย             
งบบุคลากรที่จะต้องจ่ายภายในไตรมาสนั้นๆ และงบประมาณประเภทรายจ่ายอ่ืน จะสามารถน ามาค านวณ
จ านวนงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายในงบด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายเอง 
และโอนออก ซึ่งมีหลักเกณฑ์การค านวณการใช้จ่ายงบประมาณท่ีแตกต่างกัน  

6. ในโปรแกรมงบประมาณส านัก จะรวม sheet แผนจัดซื้อ ซึ่งมีข้อมูลมาจากแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี และโปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับรายงานผู้อ านวยการส านัก
และติดตามผลการด าเนินงานจากกลุ่ม/ฝ่าย ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 32 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง 

3.6 โปรแกรมรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นโปรแกรมเสริมหรือโปรแกรมทางเลือก ที่จัดท าเพ่ือแจ้ง           
ให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งผู้ศึกษาได้น า
โปรแกรม Power BI มาใช้เพ่ือเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรูปแบบ Data Visualization และ
เพ่ือให้รูปแบบของรายงานผลให้มีความสวยงาม สามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะของบางกิจกรรมได้ (Interactive) 
อีกทั้ง สามารถเปิดดูข้อมูลได้จาก Application ในมือถือเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน ซึ่งการจัดท า
กราฟหรือสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถจัดท าได้จากหลายโปรแกรม เช่น Microsoft Excel, 
Tableau และ Power BI เป็นต้น และเนื่องจาก PowerBI เป็นโปรแกรม opensource รวมถึงเป็นโปรแกรม
ส าเร็จที่ท าให้สามารถสร้างรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ศึกษาเลือกน ามาใช้เป็นโปรแกรมส าหรับ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในการนี้ ผู้ศึกษาขอน าเสนอวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆ เนื่องจากการเริ่มต้นใช้งานมีวิธีการค่อนข้าง
ซับซ้อน ควรศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโปรแกรมโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. การจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการน าข้อมูลจากโปรแกรมงบประมาณส านัก
น าเข้า (Import) ในโปรแกรม Power BI ซึ่งจัดท าโดยการสร้างไฟล์ excel อีกไฟล์หนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษาตั้งชื่อว่า 
Budget เพ่ือเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลจากโปรแกรมงบประมาณส านักและโปรแกรมแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นรูปแบบ Table ก่อน Import ไฟล์ Budget เข้าโปรแกรม PowerBI เพ่ือจัดท ารายงาน
สรุปผลและแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนได้ ตามรูปที่ 33 และ รูปที่ 34 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 33 หน้าจอแสดงการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 34 หน้าจอแสดงกราฟเปรียบเทียบการเบิกจ่ายรายเดือน 
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2. เมื่อผู้จัดท าโปรแกรมกด Publish ข้อมูลในโปรแกรมออกมาเป็นกระดานรายงานผล ที่ เรียกว่า 
Dashboard นั้น ท าให้สามารถดูรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านทาง Mobile Application ได้ ซึ่งเป็น
ข้อดีที่ผู้ศึกษาได้น าโปรแกรม Power BI มาใช้ เมื่อผู้ใช้งานปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และ        
กด Publish ผู้บริหารจะสามารถเปิดดู dashboard ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลจาก Application PowerBI    
ในโทรศัพทม์ือถือหรือ tablet ได้ทันที ในทุกสถานที่ และทุกเวลา 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า            
ปศุสัตว์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561             
เป็นรายไตรมาส ตามตารางที่ 13 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์มีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในทุกไตรมาส และตาม
ตารางที่ 10 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 96) แต่ในช่วงไตรมาสที่ 1 2 และ 3 การเบิกจ่าย
งบประมาณไมส่ามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก 

1. งบบุคลากร เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณตามอัตราที่จ้างพนักงานราชการจริง แต่เมื่อมีการ
ลาออกของพนักงานราชการในส านัก จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบบุคลากรลดลงจากกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ 

2. งบด าเนินงาน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากอยู่ในช่วงรอรับการจัดสรร
งบประมาณจากกองคลัง ท าให้ไม่มีการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม แต่อย่างไรก็ตาม งบด าเนินงานดังกล่าว 
สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 

3. งบลงทุน การจัดซื้อจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ 
5,950,000 บาท ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ เนื่องจากมีการอุทธรณ์ภายหลังจากการประกาศ
รายชื่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา 

4. งบเงินอุดหนุน หน่วยงานภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานของปีที่ผ่านมาจึงจะสามารถโอนเงินได้  แต่การรายงานผลดังกล่าวเกิดความล่าช้า จึงท าให้           
ไม่สามารถโอนเงินได ้

5. งบรายจ่ายอ่ืน เป็นงบประมาณท่ีอนุมัติให้ใช้จ่ายตามแผนการจัดการประชุมของแต่ละรายการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเบิกจ่ายตามก าหนดการของแต่ละรายการ 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ซึ่งได้ด าเนินการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากปัจจัยภายใน โดยมีการจัดท าโปรแกรมงบประมาณของส านัก เพ่ือควบคุม ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านักให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย แตอ่ย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  งบรายจ่ายอ่ืนซึ่งใช้ส าหรับการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นการเดินทางตามแผนการจัดประชุมของ
แต่ละรายการ 

ในการพัฒนาเครื่องมือ (Tools) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผู้ศึกษาได้น า
โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เข้ามาช่วยในการประมวลผล สรุปและรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งมีข้อดี คือ 1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ database ท าให้สามารถน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ได้          
2. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้หลายแผ่นงาน (sheet) และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 3. ผู้ใช้งานส่วนใหญ่            
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มีความคุ้นเคยกับ Microsoft Excel 4. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแสดงในรูปแบบ Interactive 
ท าให้เลือกดูเฉพาะสิ่งที่เลือกได้ ดังนั้น การน าเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จะสามารถช่วยให้การด าเนินภารกิจงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายและตามระเบียบที่ส านักงบประมาณก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนงานและ
บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกๆ ไตรมาส จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมเพ่ือติดตาม เร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน และผู้บริหารส านักควรมีส่วนร่วมในการก ากับ 
ดูแล และสั่งการ เพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  

2. การน าแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน  
จะสามารถท าให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและทราบถึงระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ                    
แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ ตลอดจน
การน าโปรแกรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โปรแกรมการโอนจัดสรรงบประมาณ โปรแกรมงบประมาณ
ประจ าปี โปรแกรมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โปรแกรมงบประมาณส านัก และโปรแกรมการสรุปรายงาน           
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ก่อนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า     
ปศุสัตว์ควรมีการเตรียมความพร้อม ด าเนินการวางแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานให้ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม 
ภายหลังได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สามารถ
ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
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