ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณการกาลังพล
1. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจาก
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- งบกลาง
- รับโอนจากส่วนราชการอื่น
2. งบประมาณการกาลังพล หมายถึง งบประมาณที่ใช้จ่าย เพื่อเป็นสิทธิกาลัง พล สาหรับดารง
สภาพก าลั งประจ าการของ ทบ. ตามแผนงานโครงการ และงบประมาณประจ าปี ข อง ทบ.
ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ แยกตามงบบุคลากรและงบดาเนินงาน ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มงบรายจ่าย
อื่น (ค่าตอบแทน อส.ทพ.) มาไว้ด้วย
* ใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2563*
* ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณการกาลังพล พ.ศ. 2557*
* แนวทางการปฏิบัติตามที่ ทบ. กาหนด/มีหนังสือชี้แจง*
3. บัญชีถือจ่าย หมายถึง บัญชีที่แสดงอัตราชั้นเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เงินประจาตาแหน่ง
และเงินอื่น ๆ สาหรับข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา ทหารกองประจาการ และนักเรียนทหาร
ที่สั่งจ่ายงบประมาณในลักษณะประจาปี รวมทั้งเพิ่มเติมปีปัจจุบัน และเพิ่มเติมค้างเบิกข้ามปีด้วย
*ปัจจุบันดาเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ยกเว้น นักเรียนทหาร*
4. เงินประจางวด หมายถึง งบประมาณที่แบ่งจ่ายให้ภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 2
งวด ๆ ละ 6 เดือน คือ งวดที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. – มี.ค. และงวดที่ 2 ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย.
5. อัตราว่าง หมายถึง อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เงินประจาตาแหน่ง และเงินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
บัญชีถือจ่ายฯ โดยมิได้มีการเบิกจ่าย รวมทั้งกรณีลาออก เสียชีวิต หรือย้ายไปรับราชการนอก ทบ. ฯลฯ
6. หน่วยงบประมาณกองทัพบก หมายถึง สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)
7. หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก หมายถึง กรมกาลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) ซึ่งมีความ
รับผิดชอบโดยตรงต่องบประมาณการกาลังพลของ ทบ.
8. หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง หมายถึง หน่วยที่ อยู่ในสายงาน ซึ่ง ทบ. กาหนดให้มีหน้าที่
รับผิดชอบงบประมาณการกาลังพล ร่วมกับหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก เช่น นรด. สบ.ทบ.
จบ. เป็นต้น

9. หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก หมายถึง หน่วยที่ได้รับการแบ่งมอบงบประมาณการกาลังพล
โดยตรงจากหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก เช่น ทภ.1 – 4 นสศ. สส. กร.ทบ. เป็นต้น
10. หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง หมายถึง หน่วยที่ได้รับการแบ่งจ่ายงบประมาณฯ ต่อจากหน่วย
เจ้าของงบประมาณหลัก (ใช้จริง) เช่น ส.พัน.3 ม.1 พล.ปตอ. เป็นต้น
11. หน่วยการเงินกองทัพบก หมายถึง กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.)
12. หน่วยถืองบประมาณ หมายถึง หน่วยที่ทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินต่อสานักเบิกหรือหน่วยการเงิน
กองทัพบก ให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณและติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของ
งบประมาณ
13.สานักเบิก หมายถึง กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัดและคลังอาเภอ
14. นายทหารกาลังพล/เจ้าหน้าที่กาลังพล มีหน้าที่ จัดทา บริหาร ติดตามและประเมินผล
งบประมาณการกาลังพลของหน่วย จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณการกาลังพลให้ถูกต้องทันสมัย
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ประสานงาน ให้คาปรึกษาแก่ฝ่ายอานวยการอื่น ๆ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการกาลังพล
15. นายทหารงบประมาณ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล
ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและนายทหารกาลังพล ในการจัดทาทาและบริหารงบประมาณ
การกาลังพลของหน่วยเป็นส่วนรวม สอบทานทะเบียนคุมงบประมาณเป็นส่วนรวมกับทะเบียนคุม
งบประมาณการกาลังพล รวมทั้งส่งงบประมารที่หมดความจาเป็นคืนกองทัพบก
16. นายทหารการเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานทางการเงินเกี่ยวกับ
เงินประมาณการกาลังพล ให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและนายทหารกาลังพล ในเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณการกาลังพล จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมารการกาลังพล จัดทา
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณการกาลังพล (ทบ.500 – 008) รวมทั้งส่งอัตราว่างคืน
กองทัพบก
17. รายการบุคลากรภาครัฐ คือ งบประมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิกาลังพล เช่น เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าจ้างประจา เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เป็นต้น
18. กลุ่ ม งบงานก าลั ง พลและก าลั ง ส ารอง คื อ งบประมาณที่ บ ริ ห ารแบบเงิ น ประจ างวด ๆ
ละ 6 เดือน เช่น เงินค่าเบี้ยเลี้ยงทหารและค่าอาหารผู้เจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์
เป็นต้น

19. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ และสวัสดิการของหน่วย
เช่น การตรวจสอบแนะนาสายงานกาลังพล งานพิธีการต่าง ๆ การบริการและการคดี เป็นต้น
20. กลุ่มงบงานการศึกษาทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ที่มิใช้หลักสูตรทางทหาร เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ การศึกษาดูงานนอกแผน
21. กลุ่ ม งบงานการแก้ ไขปั ญ หาเอดส์ คื อ ค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การให้ ค วามรู้แ ละ
การแก้ไขปัญหาเอดส์ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และทหารกองประจาการ เช่น การจัดหา
วัสดุป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เป็นต้น
22. วงรอบงบประมาณการกาลังพล
22.1 การจัดทางบประมาณ
- การจัดทานโยบาย
- การจัดทาคาของบประมาณ
- ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- ประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น
- การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
22.2 การบริหารงบประมาณ
- การของบประมาณประจางวด
- การของบประมาณเพิ่มเติม
- การขอโอนงบประมาณไปใช้งวดถัดไป
- การจัดทาทะเบียนคุมงบประมาณ
- การส่งคืนงบประมาณ
22.3 การติดตาม ประเมินผล
- รายงานประจาเดือน (ทบ.500 – 008)
- รายงานไตรมาส (ทบ.500 – 053)
- รายงานประจาปี
- ระบบการควบคุมภายใน
- ทะเบียนคุมงบประมาณ
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