
กฎหมายและระเบียบเกีย่วกบัการงบประมาณ

โดย
นายยุทธนา  สาโยชนกร

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายงบประมาณ กองกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ
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1. หลักความยินยอมหรืออ านาจในการอนุมัติงบประมาณ 
(Authoritativeness)

5. หลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(Specificity)

4. หลักความเป็นเอกภาพของงบประมาณ 
(Unity)

3. หลักรายได้ต้องมีลักษณะทั่วไป 
(Universality)

2. หลักระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณ 
(Annual Basis)

หลักกฎหมายทั่วไปทางการงบประมาณ

6. หลักดุลยภาพของงบประมาณ 
(Balance)
7. หลักการตรวจสอบได้ 
(Accountability)

9. หลักเสถียรภาพ 
(Stability or Predictability)
10. หลักประสิทธิภาพ (Performance or 
Efficiency, Economy and Effectiveness)

8. หลักความโปร่งใส 
(Transparency)



๑. การใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องท าในรูปพระราชบัญญัติ

๒. ก าหนดให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

๓. ก าหนดสาระส าคัญในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

๔. ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณา กรอบ
ระยะเวลาในการตราพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

หลักการส าคัญของการงบประมาณตามรัฐธรรมนูญฯ

๖. ก าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๗.   ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแปรญัตติ

๘.   การตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง

๙.   การมีส่วนได้เสียในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

๑๐. ความรับผิดชอบและโทษที่จะได้รับ
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1.หลักคาดการณ์ไกล (Foresight) : 
- หน่วยราชการใดจะต้องท างานใดและต้องใช้

เงินเพื่อการนั้นๆ เท่าใดปีใด ต้องคิดและ
คาดคะเนไว้ล่วงหน้า รายได้ก็ต้องคาดคะเนไว้
ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

2.หลักประชาธิปไตย (Democracy) : 
- เงินได้ของรัฐบาลเกิดจากเงินของราษฎร 

สมควรที่จะต้องรู้และเห็นชอบทั้งรายได้และ
รายจ่าย จึงต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาก่อน

3.หลักดุลยภาพ (Balance) :
- บางปีรายได้น้อยกว่าเงินจ่าย (ขาดดุล) บางปี
เงินจ่ายน้อยกว่ารายได้ (เกินดุล)  เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว

หลักงบประมาณแผ่นดิน ของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

4.หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) :
- จะใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์จริงๆ แก่ประเทศ  
โดยจะต้องมีรายจ่ายลงทุนให้มากพอและเป็นสัดส่วนที่
เหมาะสมกับรายจ่ายประจ า
5.หลักยุติธรรม (Equity) :
- ศีลธรรมและความชอบธรรมทั้งรายจ่ายและรายได้
6.หลักสมรรถภาพ (Efficiency) : 
- จะต้องมีการควบคุมงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่าย 
โดยกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณมีหน้าที่และ
ส่งเสริมให้เกิดสมรรถภาพขึ้น
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การจัดท างบประมาณ

(ฝ่ายบริหาร)

การอนุมัติงบประมาณ

(ฝ่ายนิติบัญญัติ)

การบริหารงบประมาณ

(ฝ่ายบริหาร)

การควบคุมงบประมาณ
(สตง. ,รัฐสภา)

ภายในระยะเวลา
1 ปีงบประมาณ

- หลักความเป็นเอกภาพ
- หลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
- หลักดุลยภาพของงบประมาณ
- หลักรายได้ต้องมีลกัษณะทั่วไป
- หลักเสถียรภาพ

-หลักความยินยอม
- หลักความเป็นเอกภาพ
- หลักรายได้ต้องมีลกัษณะทั่วไป
- หลักดุลยภาพของงบประมาณ
- หลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง

- หลักประสิทธิภาพ
- หลักการตรวจสอบได้
- หลักรายจ่ายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง

- หลักการตรวจสอบได้
- หลักความโปร่งใส

กระบวนการงบประมาณ
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มาตรา ๔ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า 
จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนด

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเป็นช่ือส าหรับ
ปีงบประมาณนั้น

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)

มาตรา ๑๘ รายจา่ยที่ก าหนดไว้ส าหรับสว่นราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจใด ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีก็ดี 
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเติมก็ดี จะโอนหรือ
น าไปใช้ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอืน่มิได้ เว้น
แต่

(๑) มีพระราชบัญญัตใิห้โอนหรือน าไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกา

รวมหรือโอนสว่นราชการเข้าด้วยกนัไมว่า่จะมีผลเป็นการจดัตัง้สว่น
ราชการขึน้ใหมห่รือไมก็่ตามฯ 
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มาตรา ๑๙ รายจ่ายทีก่ าหนดไว้ในรายการใด ส าหรับสว่นราชการฯ ตาม
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี/เพ่ิมเติม/โอนเงินงบประมาณรายจา่ย หรือพระ
ราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือน าไปใช้ในรายการอ่ืนมิได้ เว้นแตจ่ะได้รับ
อนญุาตจากผู้อ านวยการ แตผู่้อ านวยการจะอนญุาตมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพ่ิมรายจา่ย
ประเภทเงินราชการลบั หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม ่เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี

รายจา่ยรายการตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ในงบกลาง ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจจดัสรรให้สว่น
ราชการฯ เบิกจา่ยโดยตรง หรือเบิกจา่ยในรายการตา่ง ๆ ของสว่นราชการฯนัน้ ๆ ได้ตามความ
จ าเป็น

ในกรณีจ าเป็นผู้อ านวยการโดยอนมุตัินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจา่ยงบกลางรายการใด
รายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอ่ืน ๆ ในงบเดียวกนัก็ได้

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)
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1.  ส่วนราชการฯ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างรายการภายใน
ส่วนราชการฯเดียวกันได้โดยขออนุญาตต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

2. ส่วนราชการฯ จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในส่วนราชการฯ เดียวกันที่
เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ จะต้อง
ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

สรุปข้อยกเว้น

3. การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการภายในงบประมาณรายจา่ยงบกลาง
เดียวกัน เช่น โอนจากรายการค่าใช้จ่ายการปรบัเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ไปสมทบกับ
รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เป็นต้น เน่ืองจาก
งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ต้ังไว้ในรายการข้างต้นไม่พอจ่าย จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางรายการอื่นมาเพ่ิม ทั้งน้ี จะต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและโอนโดยอ านาจ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีด้วย 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)



มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 ตรี 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามอ านาจที่มีอยู่ตาม
กฎหมายอ่ืน และห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)



มาตรา ๒๓ วรรคสาม เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
แล้วแต่กรณี ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงบประมาณรวบรวมรายการ
งบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่า
จะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อๆ ไป พร้อม
ทั้งจ านวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว 
ให้ส่ วนราชการหรือรั ฐวิสาหกิจด า เนินการตามระเบียบที่
ผู้อ านวยการก าหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 11

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)



มาตรา ๒๓ วรรคสี่ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและ
เร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
คณะรัฐมนตรี มีอ านาจอนุ มัติ ให้ส่ วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจ างวด 
หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพัน
เ กิ น กว่ าห รื อนอก เหนื อ ไ ปจ ากที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ 12

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)



มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง บรรดาเงินที่ส่วนราชการ
ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือ
สัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอก
ผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงิน
นั้น น าส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรี
ก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)



มาตรา ๒๔ วรรคสอง ส่วนราชการใดได้รับเงินที่มี ผู้มอบให้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการนั้นใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้นก็ดี หรือ
ได้รับเงินท่ีเกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วน
ราชการนั้นก็ดี ให้ส่วนราชการนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องน าส่งคลัง

มาตรา ๒๔ วรรคสาม ในกรณีส่วนราชการได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงิน
ให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ส่วนราชการได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือ
หรือร่วมมือเช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องน าส่งคลังก็ได้14

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)
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มาตรา ๒๖
- ข้าราชการฯ ของส่วนราชการก่อหน้ีผูกพันหรือจ่ายเงิน หรือโดยรู้อยู่
แล้วยินยอมอนุญาตให้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นอกจากความผิดอาญาแล้ว ต้องรับผิดชดใช้เงินฯ รวมถึงค่าสินไหม
ทดแทนด้วย
- บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท าท่ีฝา่ฝนืดังกลา่ว 
ต้องร่วมรับผิดด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่ากระท าโดยสจุริต ไม่รู้เท่าถึง
การฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว
- ข้าราชการฯ ไม่ต้องรับผิดหากได้ทักท้วงค าสั่งของผู้บังคับบัญชา

เป็นหนังสือว่า การที่จะปฏิบัติตามค าสั่งไมช่อบด้วยกฎหมายฯ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)



มาตรา 27 วรรคหนึ่ง

“การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณใด ให้กระท าได้แต่เฉพาะภายใน
ปีงบประมาณนั้น เว้นแต่

(1) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ

(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายท่ีได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิก
เหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง”
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มาตรา 27 วรรคสอง

“ในกรณี (2) ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง
ต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทินของปีงบประมาณ
ถัดไป เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป”

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ต่อ)
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หลักการบริหารงบประมาณ

“การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการ/รายการ ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อป้องกันการ
ใช้จ่ายท่ีไม่มีความคุ้มค่า ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพ โดยการควบคุม
การใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย  
และระเบียบที่ก าหนด”
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ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

หลักการส าคัญ
1. ก าหนดให้ระเบียบมีความสอดคล้องกับระบบและวิธีการงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
2. ก าหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม 
รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจา่ยประจ าปี เพ่ือให้ส่วนราชการฯ ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า
3. ก าหนดการมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการฯ ในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง
4. ก าหนดให้ส่วนราชการฯ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้บรรลเุป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ของงานตามแผน
งบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้
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ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

หลักการส าคัญ
5. ก าหนดให้มีเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ กล่าวคือ

(1) การจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
(2) การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) การรายงานผล
(4) การจัดท า และรับส่งข้อมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

6. ก าหนดให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาล คือ ให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ และเปิดเผยต่อ
สาธารณะได้



1. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและก าลังเงินที่ได้รับภายใต้
ภารกิจของหน่วยงาน หรือตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

2. การใช้จ่ายตามแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ

3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

4. การติดตาม ตรวจสอบ (การตรวจสอบว่าส่วนราชการฯ ใช้จ่ายและเบิกจ่ายตามแผนฯ หรือไม่ อย่างไร          
เพื่อควบคุมและก ากับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ)

5. การรายงาน เป็นวิธีการ/ขั้นตอน ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
ที่ก าหนดไว้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้ในการจัดท างบประมาณในปีต่อไป
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ขั้นตอนการบริหารงบประมาณที่ส าคัญ



หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
เอกสาร pdf.

มติคณะรัฐมนตร ี12 พฤษภาคม 2558 (งบกลาง) เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ
ต่อคณะรฐัมนตรี (ว.143)

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวธีิการขอใช้ งบกลาง รายการเงนิส ารอง
จ่ายฯ เพ่ือแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559

แนวทางปฏิบัติส าหรบัรายการกอ่หนี้ผกูพนั
ข้ามปี งบประมาณตามมาตรการ  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ว.12)

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐

• มาตรการเพิม่ประสิทธิภาพฯ (คร้ังที่ ๒) 
• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (เพิ่มเติม) และ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ๒๕๖๑

• การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ว.58)

• หลักเกณฑ์และแนวทางการจดัท าร่าง
พระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ว.115)

• แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีมี
เหลือจ่าย (ว.57)

ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 

2548

ระเบียบ การก่อหน้ีผูกพนั
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 

2534

ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ

รายจ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 

(ว.14)

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
การโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อการขับเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 

2559 (ว.17)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ

เอกสารแนบ/หลักจำแนก.PDF
เอกสารแนบ/ว143.pdf
เอกสารแนบ/ระเบียบสำนักนายกฯ งบกลาง.PDF
เอกสารแนบ/ว12.PDF
เอกสารแนบ/ระเบียบงบกลาง ว.๘๒.PDF
เอกสารแนบ/ว ๔๒๐.PDF
เอกสารแนบ/มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๕๖๑.PDF
เอกสารแนบ/ว58.PDF
เอกสารแนบ/กราบเรียนนรม.พรบ.โอน60.pdf
เอกสารแนบ/ว115.PDF
เอกสารแนบ/ว57.PDF
เอกสารแนบ/ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf
เอกสารแนบ/ระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน.pdf
เอกสารแนบ/ว14.PDF
เอกสารแนบ/ว17.PDF
เอกสารแนบ/รัฐธรรมนูญ-2560.pdf
เอกสารแนบ/พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒.pdf
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ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม



รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นรายการงบประมาณรายจ่ายใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าหนดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณให้
ต้องผูกพันในการต้ังงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปีงบประมาณในขณะที่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ซึ่งจะเป็นรายการหน่ึงในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จะต้องต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อๆ ไปให้อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ เน่ืองจาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินจ านวนมากและมีระยะเวลาการด าเนินการมากกว่า     
1 ปี การที่ต้องมีการต้ังงบประมาณต่อเน่ืองเป็นรายปีจนกว่าโครงการจะสิ้นสุด ก็เพื่อเป็น
การกระจายภาระงบประมาณในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยไม่ให้ตกหนักในปีงบประมาณใด
ปีงบประมาณหนึ่ง และยังช่วยท าให้โครงการนั้นด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ



เมื่อ ครม. อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ฯ แล้ว ให้ส่วนราชการฯ ด าเนินการดังนี้

 รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ใหเ้สนอผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ได้ด าเนินการแล้ว ให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา
ก่อนท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่รายการที่ สงป. ได้ให้ความเห็นชอบ
ความเหมาะสมของราคาแล้ว

 รายการที่เป็นรายจ่ายประจ า ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวงเงินที่ ครม.อนุมัติ
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด
รวมทั้ง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ โดยให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด
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ข้อ 4

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม



การเสนอให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา 
ให้เสนอรายละเอียด

 ครุภัณฑ์ : คุณลักษณะเฉพาะ และ ราคากลางของแต่ละรายการ
 ที่ดิน : ราคากลาง เนื้อที่ดิน แผนผัง ที่ต้ัง ราคากรมที่ดิน ราคา
ท้องตลาด ราคาประเมินเสียภาษี

 สิ่งก่อสร้าง : ประเภท ราคากลาง แบบรูปรายการ ขนาด เนื้อที่อาคาร
เว้นแต่ แบบแปลนมาตรฐาน หรือที่ตกลงไว้แล้ว ไม่ต้องส่งอีก

เมื่อได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว
 ให้ท าสัญญาได้ตามวงเงินและรายละเอียดที่ สงป. ก าหนด
 วงเงินและรายละเอียดจะเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่ จะได้ท าความตกลงกับ สงป. 
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ข้อ 5

ข้อ 6
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การเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือ
รายละเอียด ของรายการที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว
 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ให้ขอท าความตกลงกับ สงป.
 การขยายเวลาโดยไม่เพิ่มวงเงิน ให้ขออนุมัติต่อ รมต. เจ้าสังกัด

และรายงานส านักงบประมาณ ภายใน 15 วัน
 เปลี่ยนแปลงรายการ / เพิ่มวงเงิน เกินกว่าที่ ครม. อนุมัติ 

ให้เสนอ ครม. โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดอ่ืนๆ 
ให้ส านักงบประมาณ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของ ครม.

ข้อ 7



หลักการจ าแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย

การจัดท างบประมาณ (หลักเฉพาะเจาะจง) เพ่ือฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติ

การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ

เคร่ืองมือตรวจสอบ/ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินงานของรัฐบาล 
(งบประจ า/งบลงทุน)
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 การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ต้องถูกต้องตามประเภทงบรายจ่าย

 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง

 เบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด

 ขั้นตอน/วิธีการตามระเบียบฯ พัสดุฯ

การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวกับหลักการจ าแนกฯ



การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายซ่ึงก าหนดไว้ส าหรับแตล่ะสว่นราชการและรัฐวิสาหกจิโดยเฉพาะ รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้สว่นราชการและรฐัวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย 
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การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



๑. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๑ จดัท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
จดัสง่ให้ส านกังบประมาณเพื่อพิจารณาอยา่งช้าไมเ่กินวนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๐
๑.๒ แผนตามข้อ ๑.๑ ควรจดัท าให้สามารถท าสญัญาก่อหนีผ้กูพนัและเบิกจา่ยงบประมาณได้
ตัง้แตไ่ตรมาสที่ ๑
๑.๓ ส านกังบประมาณจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ จดัสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ ให้มีผลในวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ ดงันี ้

๑) งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบเงินอดุหนนุ และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่าย
ประจ า จดัสรรตามความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนีผ้กูพนัภายในระยะเวลา ๖ เดือน ยกเว้นรายการ
ที่ต้องเช่าหรือจ้างตอ่เนื่องตลอดปีงบประมาณ

๒) งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน จะจดัสรรให้
เต็มตามวงเงินงบประมาณส าหรับรายการ ดงันี ้

(๑) รายการครุภณัฑ์ ที่มีราคาตอ่หนว่ยต า่กวา่ ๑ ล้านบาท และรายการสิง่ก่อสร้างที่มีวงเงิน
ตอ่หนว่ยต ่ากวา่ ๑๐ ล้านบาท 

(๒) รายการครุภณัฑ์ ที่ดิน หรือสิง่ก่อสร้าง ที่ได้ก่อหนีผ้กูพนัไว้แล้วตัง้แตปี่งบประมาณท่ีลว่ง
มาแล้ว

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



(๓) งบลงทนุฯ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภณัฑ์ที่มีราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑ ลบ.ขึน้ไป คา่
ที่ดิน และคา่สิง่ก่อสร้าง ที่มีวงเงินตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑๐ ลบ.ขึน้ไป จะจดัสรรภายในไตรมาสท่ี ๑ และที่ ๒ 

(๔) รายการผกูพนัฯใหม ่จะจดัสรรให้เมื่อครม.อนมุตัแิล้วและตามระยะเวลาที่ระบไุว้ในแผนฯ
(๕) เงินราชการลบั จะจดัสรรให้ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายภายในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 

๕๐
(๖) แผนงาน/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการในสว่นภมูิภาค ให้จดัสรรงบประมาณไปยงัภมูิภาค

โดยเร็ว อยา่งช้าไมเ่กิน ๖ ตลุาคม ๒๕๖๐
๒.๒ สว่นท่ีเหลอืจากการจดัสรรตามข้อ ๒.๑ ส านกังบประมาณจะจดัสรรให้ก่อนวนัเร่ิมต้นไตรมาสที่ ๓ 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ค าถามของการงบประมาณ

“ท าอย่างไรให้การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุผลตามวงเงิน
และวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุมัติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และใช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าที่สุด”
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ค าถาม
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