
             

 

กรมจเรทหารบก 
กอง : กผน.จบ. 
แผนก : แผนกวิชาการ 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี - 
แก้ไขวันที่ - 

วันที่จัดทำ : 15/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันที่เริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดทำงบประมาณหลักสูตร 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
       ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
               จก.จบ. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณหลักสูตร 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และใช้เป็นคู่มือ
สำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   1.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ขอบเขต 
     คู่มือการจัดทำงบประมาณหลักสูตรฉบับนี้ได้รวบรวมขั้นตอนตั้งแต่ การกำหนดหลักสูตรในปีงบประมาณ
นั้นๆ การกำหนดวันเปิด-ปิดการศึกษา สถานที่ฝึกตรวจราชการ สถานที่ ศึกษาดูงาน การจัดตารางสอน               
ราคาเครื่องช่วยฝึก ราคา สป.3 เพ่ือไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสารคำของบประมาณ  เอกสารเสนอความต้องการ 
สป.3 เอกสารเสนอความต้องการงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. คำจำกัดความ 
 3.1 กำหนดวันเปิด-ปิดการศึกษา  หมายถึง  ห้วงการศึกษาของหลักสูตร 
 3.2 สถานที่ฝึกตรวจราชการ หมายถึง  หน่วยทหารที่จัดให้มีการฝึกตรวจการตรวจกิจการทั่วไป และการฝึก
ตรวจการจัดหา 
 3.3 สถานที่ศึกษาดูงาน  หมายถึง สถานที่เพ่ือการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานการตรวจราชการกิจการจเร หรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ 
 3.4 ตารางสอน หมายถึง ตารางที่บันทึกรายการที่สอนโดยแยกเป็นวิชา วัน เวลา และสถานที่สอน 
 3.5 เอกสารคำของบประมาณ หมายถึง สรุปเปรียบเทียบคำของบประมาณ สรุปคำของบประมาณ       
สรุปคำของบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย การวิเคราะห์คำของบประมาณ รายละเอียดคำของบประมาณ 
บัญชีโครงการศึกษาประจำปี บัญชีรายละเอียดความต้องการ สป.3 ในห้องเรียน ตามแบบ ทบ.500-111 ถึง 
ทบ.500-116, ผนวก 1ก-1, ผนวก 1ข-1 
 3.6 เอกสารเสนอความต้องการ สป.3 หมายถึง ข้อมูลเสนอความต้องการ สป.3 สำหรับสนับสนุนงบ      
งานศึกษาตามหลักสูตร ประกอบด้วย ชนิดของน้ำมัน จำนวนน้ำมัน และยอดเงิน 
 3.7 เอกสารเสนอความต้ องการงบประมาณ  หมายถึ ง  สรุป เปรียบ เที ยบคำของบประมาณ                   
สรุปความต้องการงบประมาณ สรุปความต้องการงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย การวิเคราะห์ความ
ต้องการงบประมาณ รายละเอียดความต้องการงบประมาณ บัญชีโครงการศึกษาประจำปี สรุปความต้องการ
งบประมาณงบงานศึกษาตามหลักสูตร บัญชีรายละเอียดความต้องการ สป.3 ในห้องเรียน ตามแบบ           
ทบ.500-121 ถึง ทบ.500-126, ผนวก 1ก-1, ผนวก 1ข-1 
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 3.8 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการศึกษาทางทหาร 
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ บัญชีโครงการศึกษาประจ ำปี สรุปความต้องการ
งบประมาณงบงานศึกษาตามหลักสูตร การเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ตามแบบ ทบ.500-151 ถึง ทบ.500-153 
และทบ.500-161 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผอ.กผน.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณหลักสูตร 
    4.2 หน.ผวช.กผน.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำหนังสือนำเรียน จัดทำรายงานงบประมาณ 
                              หลักสูตรประจำปีของ จบ. 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 ยศ.ทบ. ส่งหนังสือแจ้งให้ จบ. จัดทำคำของบประมาณ กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร งบงานศึกษา    
ตามหลักสูตรประจำปีทางทหาร ( ประมาณเดือน ก.ย. ของทุกปี ) ให้ ยศ.ทบ. ภายในเดือน ก.ย.  โดยให้หน่วย
จัดทำคำของบประมาณตามกรอบวงเงินเดิม ตามแถลงหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์ม 
ทบ.500-111 ถึง ทบ.500-116, ผนวก 1ก-1, ผนวก 1ข-1 ข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ 
ประกอบด้วย 
  5.1.1 การกำหนดหลักสูตรที่จะเปิดการศึกษาในปีงบประมาณ 
  5.1.2 การกำหนดวันเปิด-ปิดการศึกษา 
  5.1.3 กำหนดสถานที่ฝึกตรวจราชการ 
  5.1.4 กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน 
  5.1.5 การจัดตารางสอน 
  5.1.6 เตรียมข้อมูลค่าเครื่องช่วยฝึก 
  5.1.7 เตรียมข้อมูลชนิด และราคา สป.3 
  5.1.8 เตรียมข้อมูลงบประมาณหลักสตูร 2 ปี ย้อนหลัง 
    5.2 ยศ.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้อง ของคำของบประมาณของหน่วย แล้วส่งหนังสือแจ้งให้ จบ. จัดทำและส่ง
เอกสารเสนอความต้องการ สป.3 ตามกรอบคำของบประมาณ กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร งบงานศึกษา
ตามหลักสูตรประจำปีทางทหาร และ เอกสารเสนอความต้องการงบประมาณ ( ประมาณเดือน เม.ย. ของทุกปี ) 
โดยจัดทำสรุปเปรียบเทียบคำของบประมาณ  สรุปความต้องการงบประมาณ สรุปความต้องการงบประมาณ
จำแนกตามหมวดรายจ่าย การวิเคราะห์  ความต้องการงบประมาณ รายละเอียดความต้องการงบประมาณ 
บัญชีโครงการศึกษาประจำปี สรุปความต้องการงบประมาณงบงานศึกษาตามหลักสูตร บัญชีรายละเอียดความ
ต้องการ สป.3 ในห้องเรียน ตามแบบ ทบ.500-121 ถึง ทบ.500-126, ผนวก 1ก-1, ผนวก 1ข-1 ตามกรอบ  
คำของบประมาณ กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร งบงานศึกษาตามหลักสูตรประจำปีทางทหาร ตามที่ได้ส่ง 
ยศ.ทบ. 
    5.3 ยศ.ทบ. เชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม โดยมีคณะกรรมการ ตรวจสอบความต้องการงบประมาณ จากนั้น       
ส่งหนังสือแจ้งให้ จบ. จัดทำและส่งเอกสารแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ( ประมาณเดือน มิ.ย. 
ของทุกปี ) กลุ่มงานการศึกษาทางทหาร แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ บัญชีโครงการศึกษา
ประจำปี สรุปความต้องการงบประมาณงบงานศึกษาตามหลักสูตร การเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ตามแบบ 
ทบ.500-151 ถึง ทบ.500-153 และทบ.500-161 ตามกรอบการเสนอความต้องการงบประมาณ  
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7. ความเสี่ยง... 

เริ่มต้น 

ยศ.ทบ. ส่งหนังสือให้ จบ.จัดทำ และส่งเอกสารคำของบประมาณ 

ยศ.ทบ. ตรวจสอบความถูกต้อง ของคำของบประมาณของหน่วย 

ยศ.ทบ. ส่งหนังสือให้ จบ. จัดทำและส่งเอกสารเสนอความต้องการงบประมาณ และ สป.3 
 

ยศ.ทบ. เชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม  
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบความต้องการงบประมาณ 

สิ้นสุด 

ยศ.ทบ. ส่งหนังสือให้ จบ.จัดทำ และส่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 
การคิดงบประมาณหลักสูตร
ผิดพลาด 

- การจัดตารางสอนผิดพลาด 
- การนับวันเรียน วันหยุดผิดพลาด 
- การคิดระยะทางในการเดินทาง
ฝึกผิดพลาด 
 

มีผู้ทวนสอบการจัดทำ อย่างน้อย 
1 นาย  

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การของบประมาณหลักสูตรถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100  

- ไม่มีการส่งคืนงบประมาณ 
- ไม่มีการขอรับเพียง 

 

9.  หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
  9.1 พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845 
  9.2 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ ขันธวิชัย ตำแหน่ง  เสมียน จบ.  โทร.ทบ. 98845 

10. ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  10.1 อัตราค่าเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลืองงานศึกษาตามหลักสูตร หนงัสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห 
0403/15762 ลง 4 พ.ย. 58 
     10.2 เกณฑ์คิดเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะและเครื่องมือกล
สายขนส่งในการใช้งานการซ่อมบำรุงและการฝึกพลขับเบื้องต้น จากคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 483/42 ลง 27 เม.ย. 42 
     10.3 แถลงหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ( มีการเปลี่ยนแปลงทุก 3-5 ปี ) 
  10.4 แถลงหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์( มีการเปลี่ยนแปลงทุก 3-5 ปี ) 
  10.5 แถลงหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร ( มีการเปลี่ยนแปลงทุก 3-5 ปี ) 
  10.6 แถลงหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม ่( มีการเปลี่ยนแปลงทุก 3-5 ปี ) 
     10.7 หนังสือ พธ.ทบ. ที่ กห 0445/3994 ลง 23 เม.ย. 63 ( มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ) 

11. ภาคผนวก 
   ตัวอย่างหนังสือในข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 10.7  

12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
      พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845 

13. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้  
      พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      

 

 

/14. ผู้ทบทวน... 
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14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 ผอ.กผน.จบ.          พ.อ. 

( สุยุทธ์   วัฒนลิขิต ) 

ผอ.กผน.จบ. 

ท่านที ่2 รอง จก.จบ.(2)          พ.อ. 

( นุกูล   นรฉันท์ ) 

รอง จก.จบ. 

ท่านที ่3 รอง จก.จบ.(1)           พ.อ. 

( ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ ) 

รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 4 จก.จบ.        พล.ต. 

( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 

จก.จบ. 

 


