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    สํานักงบประมาณและการเงิน กอสํานักงบประมาณและการเงนิ กอ..รมนรมน..    ((สปงสปง..กอกอ..รมนรมน..))    สํานักงบประมาณและการเงิน กอสํานักงบประมาณและการเงนิ กอ..รมนรมน..    ((สปงสปง..กอกอ..รมนรมน..))

--    กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณและการเงินของ กอเก่ียวกับงบประมาณและการเงินของ กอ..รมนรมน..--    กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณและการเงินของ กอเก่ียวกับงบประมาณและการเงินของ กอ..รมนรมน..

--    ดําเนินการ ดําเนินการ ตรวจสอบวิเคราะหงบประมาณ ตรวจสอบวิเคราะหงบประมาณ และผลงานรวมทั้งและผลงานรวมทั้งติดตามประเมินผลติดตามประเมินผล

      การใชจายงบประมาณของ กอการใชจายงบประมาณของ กอ..รมนรมน..

--    เสนอแนะและใหคําปรกึษาดานงบประมาณ การเงินเสนอแนะและใหคําปรกึษาดานงบประมาณ การเงิน  ตามระเบียบแบบแผนทางราชการตามระเบียบแบบแผนทางราชการ

      แกผูบังคับบัญชา และหนวยงานใน กอแกผูบังคับบัญชา และหนวยงานใน กอ..รมนรมน..
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      แกผูบังคับบัญชา และหนวยงานใน กอแกผูบังคับบัญชา และหนวยงานใน กอ..รมนรมน..



สํานักงบประมาณและการเงินสํานักงบประมาณและการเงิน

- ฝายนโยบายและแผน

- ฝายจัดทํางบประมาณ

- ฝายบริหารงบประมาณ

- ฝายบริหารงบประมาณพิเศษ
- ฝายบัญชี

- ฝายธนารักษ

- ฝายวิเคราะหตรวจสอบ

- ฝายติดตามและประเมินผล- ฝายจัดทํางบประมาณ - ฝายบริหารงบประมาณพิเศษ - ฝายธนารักษ

- ฝายการเงิน

- ฝายติดตามและประเมินผล



• การวางแผนงานแผนเงิน  สําหรับหวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  ของหนวยงานตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่
กําหนดไว

• แผนสําหรับการใชจายเงินของรัฐบาลในชวงระยะเวลาหนึ่ง อนัแนนอน ซึ่งฝายบรหิาร
จะเปนผูจัดเตรยีมและนําเสนอตอฝายนิติบัญญัติ เพื่อขออนุมัติกอนที่จะดําเนินการ
ตามแผนนั้น

• แผนใหญทางการคลังที่ประกอบดวยวธิีการหาเงินมาใชในกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล  • แผนใหญทางการคลังที่ประกอบดวยวธิีการหาเงินมาใชในกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล  
และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงรัฐจะกระทํา อันไดแก รายจายของรัฐบาล ตาม
แผนงานตาง ๆ

• จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในกฏหมายวาดวยงบประมาณรายจาย



ที่มาของงบประมาณ กอที่มาของงบประมาณ กอ..รมนรมน..
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจัดสรร / การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2566



1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานความมั่นคง)

ประกอบดวย 7 แผนงาน

                             โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2566     2566     

2. แผนงานพ้ืนฐานดานความมั่นคง

3. แผนงานยุทธศาสตรรกัษาความสงบภายในประเทศ

4. แผนงานยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง    

5. แผนงานยุทธศาสตรพฒันากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม    

6. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติด   

7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   

5. แผนงานยุทธศาสตรพฒันากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม    
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                             โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 25662566

          
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ 

(ด้านความมันคง) 

 แผนงานพนืฐาน

ความมันคง  

 แผนงานยทุธศาสตร์

รักษาความสงบ

ภายในประเทศ  

 แผนงานยทุธศาสตร์

ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาทมีีผลกระทบ

ต่อความมันคง  

 แผนงานยทุธศาสตร์

พัฒนากลไกการ

บริหารจัดการความ

มันคงแบบองคร์วม

แผนงานบูรณาการ

ป้องกนั ปราบปราม 

และบาํบัดรักษาผูต้ดิ

ยาเสพติด  

แผนงานบูรณาการขับเคลอืนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้  

 

รายการบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต : การรักษาความ

มันคงและความสงบ

เรียบร้อยภายใน  

โครงการ : การรักษา

ความสงบ

ภายในประเทศ  

 โครงการ : การรักษา

ความมันคงภายใน

ราชอาณาจักรและการ

 โครงการ : การพัฒนา

กลไกการบริหารจัดการ

ความมันคงแบบองคร์วม  

 โครงการ : ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  

 โครงการ : ด้าน

ความมันคง   6 

กิจกรรม/โครงการ     

 โครงการ : ด้านการพัฒนา  9 กิจกรรม/

โครงการ  32 โครงการย่อย

โครงการ : ด้านการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 2 กิจกรรม/เรียบร้อยภายใน  

 

ภายในประเทศ  ราชอาณาจักรและการ

พัฒนาประเทศ  

ความมันคงแบบองคร์วม  กิจกรรม/โครงการ     

16 โครงการย่อย
 

ภาครัฐ 2 กิจกรรม/

โครงการ    6 

โครงการย่อย

 1. งบบุคลากร           2. งบดําเนินงาน กิจกรรมที 1  งานอํานวยการ 

ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของ

หน่วยงานภาครัฐ  

กิจกรรมที 1 : งานเสริมสร้างความรัก

ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  

กิจกรรมที 1 งานป้องกันและแก้ไขการค้า

มนุษย ์ 

กิจกรรมที 1 งานติดตามแจ้งเตือนและ

ประเมินแนวโน้มสถานการณ์

กิจกรรมที 1 : งานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  

กิจกรรมที 1 งานพัฒนาระบบข่าว

กรอง  

กิจกรรมที7 งานส่งเสริมและเพิม

ประสิทธิภาพกระบวนด้านการ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ในพืนที

กิจกรรมที 13  งานส่งเสริมบทบาท

สตรี เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้าง

สันติสุขชายแดนใต้

กิจกรรมที 16 งานเพมิ

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ

   

 3. เงนิสวัสดิการสาํหรับการ

ปฏิบัติงานประจาํสํานักงานใน

พนืทพีิเศษ

กิจกรรมที 2  งานส่งกําลังบํารุงและการ

ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร  

กิจกรรมที 2 : งานเสริมสร้างความมันคง

ของสถาบันหลักของชาติ

กิจกรรมที 2 งานบริหารจดัการผู้หลบหนี

เข้าเมือง  

กิจกรรมที 2 งานบูรณาการแผนงานแนว

ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที 2 งานพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

กิจกรรมที 8  งานตําบลมันคง มัง

คงั ยังยืน

กิจกรรมที 14  งานประชาสังคม

ร่วมใจสร้างพนืทสีันติสุขขนาดเล็ก 

กิจกรรมที 17 งานกํากับ ติดตาม 

และประเมินผลโครงการสําคัญ

   

กิจกรรมที 3 งานกาํลังพลและทรงชีพ  กิจกรรมที 3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหา

การก่อการร้าย  

กิจกรรมที 3 งานอาํนวยการ ประสาน

เสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา

กิจกรรมที 3   งานเร่งรัด

ดาํเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

และภัยแทรกซ้อนอืนๆ

กิจกรรมที 9  งานส่งเสริมพหุ

วัฒนธรรมทีเข้มแข็ง

กิจกรรมที 15 งานสร้างความ

เข้าใจประชาชนทังในและนอก 

จชต.และภัยแทรกซ้อนอืนๆ จชต.

  

กิจกรรมที 7 งานพิทักษ์และฟืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  

กิจกรรมที 4 งานป้องกันและแก้ปัญหา

อาขญากรรมข้ามชาติ

กิจกรรมที 4 งานติดตามประเมินผล กิจกรรมที 4   งานเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการรักษาความ

ปลอดภัย

กิจกรรมที 10  งานส่งเสริม

กิจกรรมศาสนาเพือสันติสุขใน

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

กิจกรรมที 8 งานพัฒนาประเทศเพือความ

มันคงและช่วยเหลือประชาชน  

กิจกรรมที 5 งานแก้ไขความมันคงเฉพาะ

กรณี  

กิจกรรมที 5 งานเสริมสร้างความสามัคคี

และการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

กิจกรรมที 5 งานเสริมสร้างขีด

ความสามารถการบริหารจดัการ

ชายแดน

กิจกรรมที 11 งานส่งเสริมวิถไีทย

ชายแดนใต้ 

กิจกรรมที 9 : งานการรักษาความมันคง

ภายในราชอาณาราชจกัร  

กิจกรรมที 6 งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  

กิจกรรมที 6 งานส่งเสริมความตระหนักรู้

และความเข้าใจ

กิจกรรมที 7 งานบริหารจดัการภายในทมีี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมที 6 งานแสวงหาทางออก

จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

กิจกรรมที 12  งานสร้างชุมชน

เข้มแข็งด้วยแนวทางสันติวิธี 



การจัดการงบประมาณของ กอ.รมน.



กระบวนการบริหารกระบวนการบริหารงบประมาณงบประมาณ



11. . การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

          ผอผอ..รมนรมน..  ((รอง ผอรอง ผอ..รมนรมน..  ปฏิบัติราชการแทนฯปฏิบัติราชการแทนฯ) ) ไดกรุณาอนุมัติหลกัการ   ไดกรุณาอนมุัติหลักการ   

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ งบประมาณ ของ กอของ กอ..รมนรมน..  การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ งบประมาณ ของ กอของ กอ..รมนรมน..  

พรอมทั้งพรอมทั้งแตงต้ัง แตงต้ัง คณะคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการและกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการและ

งบประมาณ กองบประมาณ กอ..รมนรมน..  ((คณะกรรมการ คณะกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..) ) มี เลขาธิการ กอมี เลขาธิการ กอ..รมนรมน..  

เปนประธาน เปนประธาน และ และ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสจสงง..กอกอ..รมนรมน..  สายงานตาง ๆ มี สายงานตาง ๆ มี                 เปนประธาน เปนประธาน และ และ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสจสงง..กอกอ..รมนรมน..  สายงานตาง ๆ มี สายงานตาง ๆ มี                 

รอง รอง เลขาธิการ เลขาธิการ กอกอ..รมนรมน. . เปนประธานฯเปนประธานฯ



คณะกรรมการ คณะกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..



คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..



คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..



คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..



ขั้นที่ ขั้นที่ 11  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 25672567  

  ของ กอของ กอ..รมนรมน. . โดยมี โดยมี สปสปงง..กอกอ..รมนรมน. . เปนหนวยรับผิดชอบ เปนหนวยรับผิดชอบ หวง มีหวง ม.ี.คค. . 6666    ของ กอของ กอ..รมนรมน. . โดยมี โดยมี สปสปงง..กอกอ..รมนรมน. . เปนหนวยรับผิดชอบ เปนหนวยรับผิดชอบ หวง มีหวง ม.ี.คค. . 6666  

        --  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ

ขั้นที่ ขั้นที่ 22  การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ

  และงบประมาณ สายงานตาง ๆ และงบประมาณ สายงานตาง ๆ ((คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..))

                                    มี รองเลขาธิการ กอมี รองเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  เปนประธานฯ  เปนประธานฯ    หวง มิหวง ม.ิ.ยย. . –– กก..คค. . 6666                                    มี รองเลขาธิการ กอมี รองเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  เปนประธานฯ  เปนประธานฯ    หวง มิหวง ม.ิ.ยย. . –– กก..คค. . 6666

ขั้นที่ ขั้นที่ 33  การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการ

  และงบประมาณ กอและงบประมาณ กอ..รมนรมน..  ((คณะกรรมการ คณะกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..) ) มี เลขาธิการ กอมี เลขาธิการ กอ..รมนรมน..

                เปนประธานฯ เปนประธานฯ เพื่อนําเรียนขออนุมัติผลการจัดสรรตอ ผอเพ่ือนําเรียนขออนุมัติผลการจัดสรรตอ ผอ..รมนรมน..  หวง สหวง ส..คค. . 6666



ขอพิจารณาในการมอบเกณฑการจัดสรรฯขอพิจารณาในการมอบเกณฑการจัดสรรฯขอพิจารณาในการมอบเกณฑการจัดสรรฯขอพิจารณาในการมอบเกณฑการจัดสรรฯ

11) ) คําของบประมาณประจําปที่หนวยเสนอคําของบประมาณประจําปที่หนวยเสนอ

22) ) ฐานงบประมาณท่ีไดรับในปงบประมาณที่ผานมาฐานงบประมาณท่ีไดรับในปงบประมาณที่ผานมา

33) ) ความเปนไปไดที่จะไดรับการจัดสรรในปงบประมาณจากรัฐบาลความเปนไปไดที่จะไดรับการจัดสรรในปงบประมาณจากรัฐบาล33) ) ความเปนไปไดที่จะไดรับการจัดสรรในปงบประมาณจากรัฐบาลความเปนไปไดที่จะไดรับการจัดสรรในปงบประมาณจากรัฐบาล



ขั้นที่ ขั้นที่ 11  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 25672567  

  ของ กอของ กอ..รมนรมน. . โดยมี โดยมี สปสปงง..กอกอ..รมนรมน. . เปนหนวยรับผิดชอบ เปนหนวยรับผิดชอบ หวง มีหวง ม.ี.คค. . 6666    ของ กอของ กอ..รมนรมน. . โดยมี โดยมี สปสปงง..กอกอ..รมนรมน. . เปนหนวยรับผิดชอบ เปนหนวยรับผิดชอบ หวง มีหวง ม.ี.คค. . 6666  

        --  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ

ขั้นที่ ขั้นที่ 22  การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ

  และงบประมาณ สายงานตาง ๆ และงบประมาณ สายงานตาง ๆ ((คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..))

                                    มี รองเลขาธิการ กอมี รองเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  เปนประธานฯ   เปนประธานฯ   หวง มิหวง ม.ิ.ยย. . –– กก..คค. . 6666                                    มี รองเลขาธิการ กอมี รองเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  เปนประธานฯ   เปนประธานฯ   หวง มิหวง ม.ิ.ยย. . –– กก..คค. . 6666

ขั้นที่ ขั้นที่ 33  การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการ

  และงบประมาณ กอและงบประมาณ กอ..รมนรมน..  ((คณะกรรมการ คณะกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..) ) มี เลขาธิการ กอมี เลขาธิการ กอ..รมนรมน..

                เปนประธานฯ เปนประธานฯ เพื่อนําเรียนขออนุมัติผลการจัดสรรตอ ผอเพ่ือนําเรียนขออนุมัติผลการจัดสรรตอ ผอ..รมนรมน..  หวง สหวง ส..คค. . 6666



ขั้นที่ ขั้นที่ 11  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 25672567  

  ของ กอของ กอ..รมนรมน. . โดยมี โดยมี สปสปงง..กอกอ..รมนรมน. . เปนหนวยรับผิดชอบ เปนหนวยรับผิดชอบ หวง มีหวง ม.ี.คค. . 6666    ของ กอของ กอ..รมนรมน. . โดยมี โดยมี สปสปงง..กอกอ..รมนรมน. . เปนหนวยรับผิดชอบ เปนหนวยรับผิดชอบ หวง มีหวง ม.ี.คค. . 6666  

        --  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ

ขั้นที่ ขั้นที่ 22  การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดและจัดสรรแผนงาน โครงการ

  และงบประมาณ สายงานตาง ๆ และงบประมาณ สายงานตาง ๆ ((คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..))

                                    มี รองเลขาธิการ กอมี รองเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  เปนประธานฯ   เปนประธานฯ   หวง มิหวง ม.ิ.ยย. . –– กก..คค. . 6666                                    มี รองเลขาธิการ กอมี รองเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  เปนประธานฯ   เปนประธานฯ   หวง มิหวง ม.ิ.ยย. . –– กก..คค. . 6666

ขั้นที่ ขั้นที่ 33  การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนด และจัดสรรแผนงาน โครงการ

  และงบประมาณ กอและงบประมาณ กอ..รมนรมน..  ((คณะกรรมการ คณะกรรมการ จสงจสง..กอกอ..รมนรมน..) ) มี เลขาธิการ กอมี เลขาธิการ กอ..รมนรมน..

                เปนประธานฯ เปนประธานฯ เพื่อนําเรียนขออนุมัติผลการจัดสรรตอ ผอเพ่ือนําเรียนขออนุมัติผลการจัดสรรตอ ผอ..รมนรมน..  หวง สหวง ส..คค. . 6666





22. . การจัดทาํปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดทาํปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



การอนุมัตเิงินประจาํงวด 



แบบฟอรมการขออนุมตัิเงินประจํางวดแบบฟอรมการขออนุมตัิเงินประจํางวด



การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ



การโอนการโอน//เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณ



การโอนการโอน//เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณ



การยืมเงินการยืมเงิน//การใชหน้ีเงินยืมการใชหน้ีเงินยืม

กรณีหนวยมีความจําเปนเรงดวนกรณีหนวยมีความจําเปนเรงดวน

ที่ตองปฏบิัตภิารกิจ และไมสามารถขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณไดทัน ใหหนวยขอยืมเงิน

ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ถึง สปง.กอ.รมน.

  

**ยืมเงินเพ่ือรองจายใหผูขายหรือผูรับจางยืมเงินเพ่ือรองจายใหผูขายหรือผูรับจางไมไดโดยเด็ดขาดไมไดโดยเดด็ขาด**



การยืมเงินการยืมเงิน//การใชหน้ีเงินยืมการใชหน้ีเงินยืม



1. คาใชจายเดินทางไปราชการ สงหลักฐานและ1. คาใชจายเดินทางไปราชการ สงหลักฐานและ

คืนเงินเหลือจาย (ถามี) ภายใน 15 วัน

นับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึง

2. การอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ2. การอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ

การปฏิบัติอื่น ๆ สงหลักฐานและคืนเงินเหลือจาย

(ถาม)ี  ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินยืมไป



การบริหารงบกําลังพลและดาํเนินงาน(งบทรงชพี)



    คาเลี้ยงดูคาเลี้ยงดู    เปนคาตอบแทนใหแกขาราชการและทหารเปนคาตอบแทนใหแกขาราชการและทหาร  ที่มาชวยราชการใน กอที่มาชวยราชการใน กอ..รมนรมน..  

                                  ซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาเบ้ียเลี้ยง ซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยง 

ตามที่ ตามที่ กคกค..  ไดอนุมัติให กอไดอนุมัตใิห กอ..รมนรมน..  เบิกคาใชจายเบิกคาใชจาย   ดังน้ี ดังนี้ 

-- ขาราชการทหารสญัญาบัตรหรือขาราชการอ่ืนที่เทียบเทาขาราชการทหารสญัญาบัตรหรือขาราชการอ่ืนที่เทียบเทา วันละ วันละ 2525..-- บาทบาท//คนคน

-- ขาราชการทหารขาราชการทหาร  ช้ันประทวนหรือขาราชการอื่นท่ีเทียบเทาชั้นประทวนหรือขาราชการอ่ืนที่เทียบเทา วันละ วันละ 2020..-- บาทบาท//คน คน 

• หมายเหตุ : หนวยจะตอง ต้ังงบประมาณตามอัตราท่ีไดรับเปนลําดับแรก เพื่อใหกําลังพลไดรับสิทธิครบถวน 

•              โดยไมสามารถเบิกจายคาเลี้ยงดูซํ้าซอนกับเบี้ยเลี้ยงเดินทางได

•              และหามโอนคาเลี้ยงดูไปใชในภารกิจอ่ืนโดยเด็ดขาด









ถางบประมาณประเภทหน่ึงประเภทใด ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ใหเสนอความตองการไปให กอ.รมน. พิจารณาสนับสนุนตามความจําเปน



  นโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคญันโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคญั

ผอผอ..รมนรมน. (. (เลขาธิการ กอเลขาธิการ กอ..รมนรมน. . ปฏิบัติราชการแทนฯปฏิบัติราชการแทนฯ) ) ไดกรุณาอนุมัติหลักการไดกรุณาอนุมัติหลักการ

เพ่ือใหมีการดําเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่เร็วขึ้น ในงบรายจายลงทุน รวมถึงเพ่ือใหมีการดําเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่เร็วขึ้น ในงบรายจายลงทุน รวมถึง

รายการจัดซ้ือจัดจางอ่ืนท่ีมีวงเงินสูง ต้ังแตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ รายการจัดซ้ือจัดจางอ่ืนท่ีมีวงเงินสูง ต้ังแตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2565 2565 

เปนตนไป เพื่อใหหนวยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปของ กอเปนตนไป เพื่อใหหนวยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปของ กอ..รมนรมน. . 

สามารถจัดซ้ือจัดจางไดเร็วข้ึน   สามารถจัดซ้ือจัดจางไดเร็วข้ึน   จากเดิมจากเดิม      ตั้งแต กตั้งแต ก..ยย.  .  เปนเปน    ตั้งแต มีตั้งแต มี..คค. . ของทุกปของทุกปสามารถจัดซ้ือจัดจางไดเร็วข้ึน   สามารถจัดซ้ือจัดจางไดเร็วข้ึน   จากเดิมจากเดิม      ตั้งแต กตั้งแต ก..ยย.  .  เปนเปน    ตั้งแต มีตั้งแต มี..คค. . ของทุกปของทุกป

และกอหน้ีผูกพันและเบิกจายงบประมาณ ไดเสร็จภายในปงบประมาณถัดไปและกอหน้ีผูกพันและเบิกจายงบประมาณ ไดเสร็จภายในปงบประมาณถัดไป



ขนัการปฏิบัติ การปฏิบตัิของหน่วยขนัการปฏิบัติ การปฏิบตัิของหน่วย

1) เลขาธิการ กอ.รมน./ประธานกรรมการ จสง.กอ.รมน. 

    อนุมตัิเกณฑการจดัสรรงบประมาณ

ขออนุมตัิแผนงาน/โครงการ และขออนมุัตแิผนจัดหาไดในทนัที

2) คณะอนุกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาราง พ.ร.บ. 

    งบประมาณรายจายฯ พิจารณาเปนรายหนวยงาน          

    และมีมตสิิ้นสดุ กอนเสนอสภาผูแทนฯ ในวาระที่ 2 

สามารถดําเนินกรรมวธิจีดัซ้ือจัดจาง รายการใดที่ถูกปรบัลดงบประมาณ 

และสงผลกระทบตอแผนจัดหา หนวยจะตองขออนุมตัิปรบัปรงุแผนจัดหา

ใหม    และมีมตสิิ้นสดุ กอนเสนอสภาผูแทนฯ ในวาระที่ 2 ใหม

3) พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 

   มีผลบังคบัใชและไดรบัการอนมุัตสิั่งจายงบประมาณ

สามารถผูกพันงบประมาณได



      นโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคัญนโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคัญ

    ผอผอ..รมนรมน..  ((เลขาธิการ กอเลขาธิการ กอ..รมนรมน..  ปฏิบัติราชการแทนฯปฏิบัติราชการแทนฯ) ) ไดไดอนุมตัิแนวทางการอนุมตัิแนวทางการ

ดําเนินการดานงบประมาณและการเงินของ กอดําเนินการดานงบประมาณและการเงินของ กอ..รมนรมน..  ให ให นขตนขต..กอกอ..รมนรมน..  

ยึดถือปฏิบัติยึดถือปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความเรยีบรอยในการดําเนินการโครงการภายหลังจากเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในการดาํเนินการโครงการภายหลงัจาก

ที่หนวยไดรับอนุมัติหลักการแผนงานที่หนวยไดรับอนุมัติหลักการแผนงาน//โครงการประจําปงบประมาณโครงการประจําปงบประมาณที่หนวยไดรับอนุมัติหลักการแผนงานที่หนวยไดรับอนุมัติหลักการแผนงาน//โครงการประจําปงบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ



      นโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคัญนโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคัญ

1)1) งานดานงบประมาณและการเงิน งานดานงบประมาณและการเงิน ตองปฏบิัติตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ โดยเครงครัดตองปฏบิัติตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ โดยเครงครัด

2)2) ดําเนินการตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหดําเนนิการตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหการเบิกจายและการใชจายการเบิกจายและการใชจาย

เปนไปตามมาตรการเรงรัดทีร่ัฐบาลกําหนดเปนไปตามมาตรการเรงรัดทีร่ัฐบาลกําหนด

3)3) ปฏิบัติตามปฏิบตัิตามแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ กอแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ กอ..รมนรมน..              

โดยควรประเมินผลสาํเร็จของการดําเนนิงานที่ผานมา วาสามารถสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย โดยควรประเมินผลสาํเร็จของการดําเนนิงานที่ผานมา วาสามารถสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย โดยควรประเมินผลสาํเร็จของการดําเนนิงานที่ผานมา วาสามารถสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย โดยควรประเมินผลสาํเร็จของการดําเนนิงานที่ผานมา วาสามารถสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

ที่กําหนดที่กําหนดไดมากไดมากนอยเพียงใดนอยเพียงใด

  



นโยบายนโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคญัและอนุมัติหลักการทีสาํคญั

4)4) การจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2567 2567 ใหดําเนินการตามปฏิทนิงบประมาณใหดําเนินการตามปฏิทนิงบประมาณ  และและ

พิจารณาทบทวนปรับปรงุการเขียนแผนงานพิจารณาทบทวนปรับปรงุการเขียนแผนงาน//โครงการ โครงการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์สุดทายท่ีไดรับโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์สุดทายท่ีไดรับ

5)5) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2565 2565 ที่มีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปที่มีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป            ตองรีบผูกพันและตองรีบผูกพนัและ

เบกิจายงบประมาณใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดเบกิจายงบประมาณใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด



  ใหยึดถือและปฏบิัตติาม ใหยึดถือและปฏบิัตติาม แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ 

นโยบายนโยบายและอนุมัติหลักการทีสาํคญัและอนุมัติหลักการทีสาํคญั

  ใหยึดถือและปฏบิัตติาม ใหยึดถือและปฏบิัตติาม แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของ 

กอกอ..รมนรมน..  ตามหนังสือ ตามหนังสือ สปงสปง..กอกอ..รมนรมน..ดวนมาก ที่ ดวนมาก ที่ นรนร  51065106//1785 1785 ลงวันที่ ลงวันที่ 16 16 

พพ..ยย..64  64  โดยสามารถดาวโลดผานเว็บไซตของ โดยสามารถดาวโลดผานเว็บไซตของ สปงสปง..กอกอ..รมนรมน..

• ดาวโหลดผานทาง   https://obf.isoc.go.th/
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