
 

กลุมบริหารทั่วไป สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทําแผนเงินบํารุง 
 
 
 
 

จัดทําโดย ทบทวนโดย อนุมัติโดย 

1. นางพัชรา สายอราม   

2. นางสาวจันทนา มวงจนัทกึ (นายนันท ฉัตรพรมราช) (นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร) 
3. นายประสพโชค เตาหลาย หัวหนากลุมบริหารทั่วไป ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558  ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
รายละเอียดการแกไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช แกไขครั้งที่ รายละเอียด 
สิงหาคม 2558 - ออกเอกสารครั้งแรก 
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กระบวนการจัดทําแผนเงินบํารุง 
 

1. วัตถุประสงค  
เพื่อใหสํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา มีคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการ

จัดทําแผนเงินบํารุงของหนวยงาน สําหรับกลุมงานที่เกีย่วของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกําหนด ทนัเวลา และเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 

2. ขอบเขต  
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะกลาวถึงเฉพาะในขัน้ตอนของการจัดทําแผนเงินบํารุง ใหสอดคลอง

กับเปาหมายการดําเนินงาน และการควบคมุการใชจายเงนิบํารุงใหเปนไปตามแผนเงนิบํารุงที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 

 

3. กรอบแนวคิด  
กรอบแนวคิดพิจารณาจากความสําคัญในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การจัดทําแผนเงินบํารุงของหนวยงานใหถูกตอง เกิดประสิทธิภาพ และคุมคา ในคูมอืการปฏิบัติงานฉบับนี้ 
ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินการ และการกํากับติดตาม  
 

4. ขอกําหนดที่สําคัญ 
ขั้นตอน ขอกําหนดที่สาํคัญ 

1. เสนอวาระการจัดทําแผนเงินบํารุงในการ
ประชุมกลุมบริหารทั่วไป สคร.5 

1. กําหนดเกณฑการพิจารณา 
2. มอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินการ 

2. ผูรับผิดชอบดําเนินการจดัทําแผนเงนิบาํรุง ไดแก
คาจางของพนกังานกระทรวงสาธารณสุข             
งบครุภัณฑ และคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. มีขอมูลรายงานการรับ-จายเงินบํารุง (ปจจุบัน)  
2. ถูกตองตามหลักเกณฑการพิจารณา  
3. ถูกตองตามแบบฟอรมที่กาํหนด 
4. ทันเวลา 

3. จัดทํารายละเอียดเสนอผูอํานวยการ สคร.5 และ
สงกองคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อเสนออธิบดี
กรมควบคุมโรค อนุมัติ 

1. ถูกตอง ครบถวนตามแบบฟอรมที่กําหนด 
2. ทันเวลา 

4. แจงผูเกีย่วของ เพื่อใชจายตามแผนและรายงาน 1. เอกสารการอนุมัติ 
2. รายงานการรับ-จายเงนิบํารุง  

5. การปรับแผน (ถามี)  1. ดําเนินการไดในรอบ 6 เดือนหลัง 
2. ดําเนินการตามขั้นตอนเดมิ 
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5. ระบบติดตามประเมินผล  
ติดตามผลการดําเนินงานตามคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนเงินบํารุง โดยใชขอมูลจาก

แผนการใชเงนิบํารุง และรายงานการรับ-จายเงินบํารุงประจําเดือน 
 

6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการจดัทําแผนเงนิบาํรุง ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา มี

ขั้นตอนการดําเนินการ ดงันี ้
 

ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ตองควบคุม 

ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสารอางอิง 

1.  
 
 
 

กองคลัง กรมควบคุมโรค 
กําหนดใหหนวยงานจัดทํา
แผนเงินบํารุงประจําป ทุกป 
(ใหดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม)  

 - กองคลัง กรม
ควบคุมโรค  
- งานการเงิน 
สคร.5 เปน
ผูรับเรื่อง 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

หนังสือแจง
จากกองคลัง 
กรมควบคุม
โรค 

2.  
 
 
 

งานการเงิน เสนอวาระใน
การประชุมกลุมบริหาร
ทั่วไป สคร.5 (มีการประชุม
ทุกเดือน โดยผูอํานวยการ 
สคร.5 เปนประธาน) เพื่อ
แจงเรื่องการจัดทําแผนเงิน
บํารุง ขอมูลรายงานการรับ-
จายเงินบํารุง (ปจจุบัน) แนว
ทางการพิจารณา และ
มอบหมายผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตอไป  
(เดือนกันยายน) 

1. กําหนดเกณฑ
การพิจารณาคือ 
ความจําเปน
เรงดวน และไมอยู
ในแผนงบลงทุน  
2. การมอบหมาย
ผูรับผิดชอบการ
ดําเนินการ 

งานการเงิน 
กลุมบริหาร
ทั่วไป สคร.5 

รายงานการ
ประชุมกลุม
บริหารทั่วไป 
สคร.5 

รายงานการรับ-
จายเงินบํารุง 
(ปจจุบัน)  

3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําแผนเงิน
บํารุง (ภายในวันที่ 10 
กันยายน) ดังนี้ 

1. มีรายงานการ
รับ-จายเงินบํารุง
(ปจจุบัน) และมี
ขอมูลสนับสนุน

2. ถูกตองตาม
หลักเกณฑการ
พิจารณาคือ 
ความจําเปน
เรงดวน และไม
อยูในแผนงบ

  1. รายงานการ
รับ-จายเงิน
บํารุง (ปจจุบัน)
2. แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง 

กองคลัง กําหนดให
หนวยงานจัดทําแผน

เงินบํารุง 

เสนอวาระการจัดทําแผน
เงินบํารุงในการประชุม
กลุมบริหารทั่วไป สคร.5 

 

จัดทําแผนเงินบํารุง 
และจัดสงตาม

กําหนด 

No 
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ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ตองควบคุม 

ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสารอางอิง 

  3.1 คาจางของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และ
เงินประกันสังคม 
(1) งานการเจาหนาที่ ใชผล
การประเมินการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
แจงกรมควบคุมโรคออก
คําสั่งจางฯ (ตนเดือน
ตุลาคม) และคํานวณวงเงิน 
(กลางเดือนกันยายน)  
(2) คิดคาจางฯ และเงิน
ประกันสังคม 
(3) สงขอมูลใหงานการเงิน
บันทึกลงในแบบฟอรมฯ 

งานการ
เจาหนาที่ สง
ขอมูลใหงาน
การเงินบันทึก
ขอมูลลงใน
แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง 

แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง 

ขอมูลคาจาง
ของพนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข 
และเงิน
ประกันสังคม 
 

  3.2 งบครุภัณฑ 
(1) งานพัสดุ รวบรวมขอมูล
ความตองการ  
(2) นําขอมูลความตองการ 
เขาที่ประชุม (ผูอํานวยการ 
สคร.5 เปนประธาน) เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
(3) จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
และจัดทําแบบฟอรม
แผนการใชเงินบํารุง 

งานพัสดุ แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง 

1. ขอมูลการ
สํารวจความ
ตองการ 
2. แผนงบ
ลงทุน 

  3.3 คาตอบแทน คาใชสอย 
และคาวัสดุ โดยใชขอมูล
เดิมประกอบการพิจารณา 
ไดแก 
(1) จัดทําแผนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ 
(2) จัดทําแผนคาตอบแทน
การปฏิบัติงาน 
(3) คาใชสอยและคาวัสดุ 

ลงทุน  
3. ถูกตองตาม
แบบฟอรมที่
กําหนด 

4. ทันเวลา 

งานการเงิน แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง 

ขอมูลเดิมในป
ที่ผานมา 

No 
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ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ตองควบคุม 

ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสารอางอิง 

4.  
 
 
 
 
 

งานการเงิน ตรวจสอบและ
จัดทําแผนการใชจายเงิน
บํารุงประจําป  

ถูกตองตาม
แบบฟอรมที่
กําหนด 

งานการเงิน แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง 

 

5.  
 
 

งานการเงิน จัดทํา
รายละเอียดแผนการใช
จายเงินบํารุง สงกองคลัง 
กรมควบคุมโรค เสนอ
ผูอํานวยการ สคร.5 ลงนาม 
และจัดสงกองคลัง กรม
ควบคุมโรค เพื่อเสนออธิบดี
กรมควบคุมโรค อนุมัติ 
(กลางเดือนตุลาคม) 

1. ถูกตอง 
ครบถวน ตาม
แบบฟอรมที่
กําหนด 

2. ทันเวลา 

งานการเงิน แผนการใชเงิน
บํารุง ไดแก 
1. ประมาณการ
รายได 
2. ประมาณการ
รายจาย 
3. รายงานแผน /
ผลการจัดซื้อ /
จัดจาง และการ
เบิกจายเงินบํารุง 
4. รายละเอียด
ประกอบคํา
ช้ีแจงขออนุมัติ
ใชเงินบํารุง 

 

6.   
 
 
 

 

อธิบดีกรมควบคุมโรค 
พิจารณาอนุมัติแผนการใช
เงินบํารุงของหนวยงาน แจง
ผูอํานวยการ สคร.5 เพื่อ
ทราบ (ภายในเดือนตุลาคม) 

 กองคลัง กรม
ควบคุมโรค 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

เอกสารการ
อนุมัติแผนการ
ใชเงินบํารุง 

7.  
 
 

งานการเงิน แจงผูเกี่ยวของ 
ไดแก งานพัสดุ เพื่อใช
จายเงินบํารุงตามแผนการใช
เงินบํารุง 
(ตนเดือนพฤศจิกายน) 

1. เอกสารการ
อนุมัติฯ 

2. รายงานการรับ-
จายเงินบํารุง 
ตามแผนการใช
เงินบํารุง (ทุก
เดือน) 

 

1. งานการเงิน 
2. งานพัสดุ  

1. บันทึกขอ
อนุมัติใชจายเงิน
บํารุง  
2. ระบบ e-
bidding 
3. ระบบ GFMIS

หลักฐานการ
ใชจายเงินบํารุง

Yes 

No 

แผนเงินบํารุง 
สงกองคลัง  

กรมควบคุมโรค 

Yes 

No 

ใชจายแผนเงินบํารุง 
ตามแผน 

กรมควบคุมโรค
พิจารณาอนุมัติ 

ตรวจสอบความ 
ถูกตอง 
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ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ตองควบคุม 

ผูรับผิดชอบ บันทึก เอกสารอางอิง 

8.  
 
 
 
 

การปรับแผนเงินบํารุง 
(ถามี) ใหดําเนินการตาม
ขั้นตอนเดิม (เดือน
พฤษภาคม) เสนออธิบดีกรม
ควบคุมโรคอนุมัติ (เดือน
มิถุนายน)  

1. ดําเนินการไดใน
รอบ 6 เดือน
หลัง 

2. ใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนเดิม 

งานการเงิน แบบฟอรม
แผนการใชเงิน
บํารุง  

เอกสารการ
อนุมัติการปรับ
แผนการใชเงิน
บํารุง 

9.  
 
 

จัดทํารายงานการรับ-
จายเงินบํารุงประจําเดือน 
เสนอผูอํานวยการ สคร.5 
(ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป) สงกรมควบคุมโรค 
และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) (ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 

1. ถูกตอง 
ครบถวนตาม
แบบฟอรมที่
กําหนด 

2. ทันเวลา 

งานการเงิน รายงานสถานะ 
การรับ-จายเงิน
บํารุงของ
หนวยงาน (ทุก
เดือน) 

 

 
7. มาตรการสาํรองเพื่อคงความตอเนื่อง 
 

ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมที่จะดําเนินการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
1. เจาหนาทีใ่นกลุมงานบางทานยัง
ขาดความเขาใจ และศึกษา
ระเบียบทางการเงิน และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ 

1. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

2. กําหนดแผนการพัฒนา เชน 
การเรียนรูดวยตนเอง 

งานการเงิน ป 2559 

2. ความสามารถในการทํางานเชิง
ลึกและความละเอียดรอบคอบใน
การทํางานของทุกคนไมเทากัน 

2. สงเจาหนาที่เขารวมฝกอบรม
และพัฒนาความรูในสวนที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

งานการเงิน 
เสนอผานงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ป 2559 

3. คอมพิวเตอรบางเครื่องมีอายุการ
ใชงานที่นานมากแลว ทําใหไมเอื้อ
ตอการทํางานในระบบออนไลน 
เชน GFMIS และ EstimatesSM 

3. สนับสนุนคอมพิวเตอรให
ทันสมัย เพื่อรองรับกับการ
ทํางานในระบบออนไลนที่
ตองใชในการปฏิบัติงาน 

งานพัสด ุ ป 2559 

 

ปรับแผนเงินบํารุง 
(ถามี) 

จัดทํารายงาน 
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8. การควบคุมบันทึก/ แบบฟอรมท่ีใช 
 

บันทึก/ แบบฟอรมท่ีใช เก็บไวท่ีหนวยงาน เก็บไวอางอิง 
1. แผนการใชเงินบํารุง 10 ป 10 ป 
2. ประมาณการรายได 10 ป 10 ป 
3. ประมาณการรายจาย 10 ป 10 ป 
4. เอกสารการอนุมัติแผนการใชเงินบํารุง - 10 ป 
5. เอกสารการอนุมัติการปรับแผนการใชเงินบํารุง - 10 ป 
6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส - 1 ป 
7. ระบบ e-bidding - 1 ป 
8. ระบบ GFMIS - 1 ป 
9. รายงานสถานะการรับ-จายเงินบํารุงของหนวยงาน (ทกุเดือน) 10 ป 10 ป 
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เอกสารแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 



รอบที่ 1

หมวดรายจาย
กลุม

บริหารทั่วไป
กลุมแผนงาน
และประเมินผล

กลุมพัฒนา
วิชาการ

งานชัณสูตร
และวิจัย

งานโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดลอม

งานโรคไม
ติดตอ

งานวัณโรค
และศูนยเด็ก

เล็ก

ศูนยอางอิง
โรคติดตอนํา
โดยแมลง

รวม  (บาท)

ประมาณการรายจาย
รายจายปนี้  (ปงบประมาณ พ.ศ.2558)
-คาจางลูกจางชั่วคราว
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-คาตอบแทน
-คาใชสอย,วัสดุ
-คาครุภัณฑ

รวม

กรมควบคุมโรค

รายละเอียดประกอบการจัดทําแผนการใชเงินบํารุง  ปงบประมาณ 2558
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา



ประมาณการรายได
ยอดคงเหลือยกมาจากปกอน  (ปงบประมาณ  2557) บาท
รายไดปนี้  (ตามรายละเอียดประกอบ)            บาท
                         รวม บาท
ประมาณการรายจาย
           คาจางชั่วคราว  (ตามรายละเอียดแนบ) บาท
           คาตอบแทนใชสอยวัสดุ  (ตามรายละเอียดแนบ) บาท
           คาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง (ตามรายละเอียดแนบ) บาท
                        รวมท้ังสิ้น บาท
ยอดเงินคงเหลือฝากไปปหนา บาท

                                                         (...............................................)
                                                                อธิบดีกรมควบคุมโรค

แผนการใชเงินบํารุง  ปงบประมาณ  2558
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  จังหวัดนครราชสีมา

กรมควบคุมโรค
   *****************

                                   ลงชื่อ........................................................ ผูขออนุมัติแผน

                                 ลงชื่อ................................................... ผูอนุมัติแผน

                 (นายธีรวัฒน  วลัยเสถียร)
                   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5

               จังหวัดนครราชสีมา



ครุภัณฑ
ทีดิน และสิงกอสราง

กระทรวง  สาธารณสุข รหัส กรม  ควบคุมโรค รหัส แผน จางเหมา
แผนงาน......................................................... รหัส รหัส ผล ดําเนินการเอง

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผน เครื่อง
1 ผล

เริ่ม แผน บาท
สัญญา ผล

แผน
ผล

2 แผน เครื่อง
ผล

เริ่ม แผน บาท
สัญญา ผล

แผน
ผล

รายเดือน แผน บาท
ผล บาท

รายไตรมาส แผน บาท
ผล บาท

รวมทั้งสิ้น /ทั้งปีงบประมาณ แผน บาท
ผล บาท

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 15 ตุลาคม 2557

กา
รจ

ัดซ
ื้อ/

 จ้า
ง ราคา

รายงานแผน /ผลการจัดซื้อ /จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินบํารุง ประจําปี 2558

ลําดับ รายการ
สถานภาพการจัดซื้อ/
จัดจ้าง การเบิกจ่าย จํานวน

หน่วย
นับ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
หมายเหตุ

กา
รจ

ัดซ
ื้อ/

 จ้า
ง ราคา

เบิ
กจ

่าย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เบิ
กจ

่าย

รว
ม

เบิ
กจ

่าย
เบิ

กจ
่าย

เบิ
กจ

่าย

หัวหนากลุมบริหารทั่วไป

51,000

ผู้รายงาน  นายนันท์  ฉัตรพรมราช
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 



ลําดับ รายการ จํานวน  ราคาต่อหน่วย 
(บาท) รวม หมายเหตุ/คําชี้แจง

1

2

ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดประกอบคําชี้แจงขออนุมัติใช้เงินบํารุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



รายการ งาน....... หมายเหตุ

ประมาณการรายได

รายไดปนี้  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)

1

2

3

รวม

รายละเอียดประกอบการจัดทําแผนการใชเงินบํารุง  ปงบประมาณ  2558
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

กรมควบคุมโรค




