
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณการก าลังพล 
 

1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณท่ีได้รับจาก 
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
- งบกลาง 
- รับโอนจากส่วนราชการอื่น 

2. งบประมาณการก าลังพล หมายถึง งบประมาณท่ีใช้จ่าย เพื่อเป็นสิทธิก าลังพล ส าหรับด ารง
สภาพก าลังประจ าการของ ทบ. ตามแผนงานโครงการ และงบประมาณประจ าปีของ ทบ.  
ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ แยกตามงบบุคลากรและงบด าเนินงาน ซึ่งปัจจุบันได้เพ่ิมงบรายจ่าย
อื่น (ค่าตอบแทน อส.ทพ.) มาไว้ด้วย 
* ใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2563* 
* ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณการก าลังพล พ.ศ. 2557* 
* แนวทางการปฏิบัติตามท่ี ทบ. ก าหนด/มีหนังสือชี้แจง* 

3. บัญชีถือจ่าย หมายถึง บัญชีท่ีแสดงอัตราชั้นเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ เงินประจ าต าแหน่ง
และเงินอื่น ๆ ส าหรับข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจ า ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหาร    
ท่ีสั่งจ่ายงบประมาณในลักษณะประจ าปี รวมท้ังเพิ่มเติมปีปัจจุบัน และเพ่ิมเติมค้างเบิกข้ามปีด้วย 
*ปัจจุบันด าเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ยกเว้น นักเรียนทหาร* 

4. เงินประจ างวด หมายถึง งบประมาณท่ีแบ่งจ่ายให้ภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 2  
งวด ๆ ละ 6 เดือน คือ งวดที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. – มี.ค. และงวดท่ี 2 ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย.  

5. อัตราว่าง หมายถึง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เงินประจ าต าแหน่ง และเงินอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน 
บัญชีถือจ่ายฯ โดยมิได้มีการเบิกจ่าย รวมท้ังกรณีลาออก เสียชีวิต หรือย้ายไปรับราชการนอก ทบ. ฯลฯ 

6. หน่วยงบประมาณกองทัพบก หมายถึง ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) 

7. หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก หมายถึง กรมก าลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) ซึ่งมีความ 
รับผิดชอบโดยตรงต่องบประมาณการก าลังพลของ ทบ.  

8. หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง หมายถึง หน่วยท่ีอยู่ในสายงาน ซึ่ง ทบ. ก าหนดให้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงบประมาณการก าลังพล ร่วมกับหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก เช่น นรด. สบ.ทบ. 
จบ. เป็นต้น  
 



9. หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก หมายถึง หน่วยท่ีได้รับการแบ่งมอบงบประมาณการก าลังพล 
โดยตรงจากหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก เช่น ทภ.1 – 4 นสศ. สส. กร.ทบ. เป็นต้น 

10. หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง หมายถึง หน่วยท่ีได้รับการแบ่งจ่ายงบประมาณฯ ต่อจากหน่วย 
เจ้าของงบประมาณหลัก (ใช้จริง) เช่น ส.พัน.3 ม.1 พล.ปตอ. เป็นต้น  

11. หน่วยการเงินกองทัพบก หมายถึง กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) 

12. หน่วยถืองบประมาณ หมายถึง หน่วยท่ีท าหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินต่อส านักเบิกหรือหน่วยการเงิน 
กองทัพบก ให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณและติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของ 
งบประมาณ  

13.ส านักเบิก หมายถึง กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดและคลังอ าเภอ 

14. นายทหารก าลังพล/เจ้าหน้าท่ีก าลังพล มีหน้าท่ี จัดท า บริหาร ติดตามและประเมินผล 
งบประมาณการก าลังพลของหน่วย จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณการก าลังพลให้ถูกต้องทันสมัย  
รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแก่ฝ่ายอ านวยการอื่น ๆ        
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณการก าลังพล 

15. นายทหารงบประมาณ/เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ มีหน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ก ากับดูแล                 
ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและนายทหารก าลังพล ในการจัดท าท าและบริหารงบประมาณ 
การก าลังพลของหน่วยเป็นส่วนรวม สอบทานทะเบียนคุมงบประมาณเป็นส่วนรวมกับทะเบียนคุม 
งบประมาณการก าลังพล รวมท้ังส่งงบประมารท่ีหมดความจ าเป็นคืนกองทัพบก 

16. นายทหารการเงิน/เจ้าหน้าท่ีการเงิน มีหน้าท่ี เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานทางการเงินเกี่ยวกับ 
เงินประมาณการก าลังพล ให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและนายทหารก าลังพล ในเรื่องการ 
เบิกจ่ายงบประมาณการก าลังพล จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมารการก าลังพล จัดท า 
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณการก าลังพล (ทบ.500 – 008) รวมท้ังส่งอัตราว่างคืน 
กองทัพบก  

17. รายการบุคลากรภาครัฐ คือ งบประมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิก าลังพล เช่น เงินเดือน        
เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าจ้างประจ า เงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ      
เป็นต้น 

18. กลุ่มงบงานก าลังพลและก าลังส ารอง คือ งบประมาณท่ีบริหารแบบเงินประจ างวด  ๆ           
ละ 6 เดือน เช่น เงินค่าเบี้ยเล้ียงทหารและค่าอาหารผู้เจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ 
เป็นต้น 



19. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ และสวัสดิการของหน่วย 
เช่น การตรวจสอบแนะน าสายงานก าลังพล งานพิธีการต่าง ๆ การบริการและการคดี เป็นต้น 
20. กลุ่มงบงานการศึกษาท่ัวไป คือ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ท่ีมิใช้หลักสูตรทางทหาร เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ การศึกษาดูงานนอกแผน  
21. กลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาเอดส์ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน การให้ความรู้และ      
การแก้ไขปัญหาเอดส์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และทหารกองประจ าการ เช่น การจัดหา
วัสดุป้องกันการติดเช้ือเอดส์ การอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ เป็นต้น 
22. วงรอบงบประมาณการก าลังพล 
 22.1 การจัดท างบประมาณ 
  - การจัดท านโยบาย 
  - การจัดท าค าของบประมาณ 
  - ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
  - ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าท่ีจ าเป็น 
  - การจัดสรรงบประมาณ 
  -  การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 22.2 การบริหารงบประมาณ 
  - การของบประมาณประจ างวด 
  - การของบประมาณเพ่ิมเติม 
  - การขอโอนงบประมาณไปใช้งวดถัดไป 
   - การจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ 
  - การส่งคืนงบประมาณ 
 22.3 การติดตาม ประเมินผล 
  - รายงานประจ าเดือน (ทบ.500 – 008) 
  - รายงานไตรมาส (ทบ.500 – 053) 
  - รายงานประจ าปี 
  - ระบบการควบคุมภายใน 
  - ทะเบียนคุมงบประมาณ 

------------------------------------------  
กคง.สผพ.กพ.ทบ.  
โทร. 02-297 7130, โทร.ทบ. 97130, 97113, 97132, 97128, 98214, 97134        
เว็บไซต์ กองโครงการและงบประมาณฯ https://dop.rta.mi.th/0401.2.2 


