
“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี”

นายนิรันดร  จอมทอง   
ผู้อ านวยการกอง
กฎหมายและระเบียบ



หัวข้อบรรยาย

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย  การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562



ม.142 การเสนอร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ต้องแสดง
- แหล่งที่มา
- ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์  
ที่คาดว่าจะได้รับ
- ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการงบประมาณ

มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

บนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ม.10 เอกสารงบประมาณต้อง
แสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ม.46 การติดตามและประเมินผล
❖ ก่อนการจัดสรรงบประมาณ
❖ ระหว่างการใช้จ่าย
❖ภายหลังการใช้จ่าย

ม 19
เสนอ กม.งปม. ต้องแสดงแหล่งท่ีมา
และประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธ์ิ
หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ ความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนพัฒนาต่าง ๆ
ม. 37
รัฐจะก่อหนี้หรือจ่ายเงินตอ้งโปร่งใส 
คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณา
เป้าหมาย ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพของ
หน่วยงานภาครัฐ



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

โดยยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หลักการและเหตุผล
ของพระราชบัญญัติ
นี้

เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  การบริหาร
งบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการประเมินผลและ
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นส าคัญ 
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

สาระส าคัญมี ๘ 
หมวด และบท
เฉพาะกาล

หมวด ๑ : บทท่ัวไป (ม ๖ – ม. ๙)
หมวด ๒ : ลักษณะของงบประมาณ (ม. ๑๐ – ม. ๑๘)
หมวด ๓ : หน้าที่และอ านาจของผู้อ านวยการ (ม. ๑๙ – ม. ๒๒)
หมวด ๔ : การจัดท างบประมาณ (ม. ๒๓ – ๓๒)

ส่วนท่ี ๑ : การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (ม. ๒๕ – ม. ๓๐)
ส่วนที่ ๒ : งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (ม. ๓๑ – ม. ๓๒)

หมวด ๕ : การบริหารงบประมาณรายจ่าย (ม. ๓๓ – ม. ๓๖)
หมวด ๖ : การควบคุมงบประมาณ (ม. ๓๗ – ม. ๔๕)
หมวด ๗ : การประเมินผลและการรายงาน (ม. ๔๖ – ม. ๕๑)

ส่วนท่ี ๑ : การประเมินผล (ม. ๔๖ – ม. ๔๘)
ส่วนที่ ๒ : การรายงาน (ม. ๔๙ – ม. ๕๑)

หมวด ๘ : ความรับผิด (ม. ๕๒)
บทเฉพาะกาล : (ม. ๕๓ – ม. ๖๑)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

ค านิยาม

ม. ๔ : “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน
ได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
แล้วแต่กรณี

“เงินจัดสรร” หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน
ในระยะเวลาหนึ่ง

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของ
ปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปงีบประมาณนั้น



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

ค านิยาม

“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะ
เป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

“คลัง” หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบญัชี
เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดร้ับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนิติกรรมหรือนิตเิหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องน าส่งคลัง  
แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเกบ็ไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ตอ้งน าสง่คลัง



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

นิยามหน่วยรับ
งบประมาณ

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
๑ ส่วนราชการ 
๒ รัฐวิสาหกิจ  
๓ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  
๔ องค์การมหาชน
๕ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิตบิุคคล
๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗ หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หลักการ
งบประมาณและ
การใช้จ่าย
งบประมาณ และ
ผู้มีหน้าที่กับก า
ควบคุม

ม. ๖ : การจัดท างบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การควบคุมงบประมาณ  การประเมินผลและ
การรายงาน  ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ

ม. ๗ : ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด  โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสุดเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นส าคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่าย  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีมีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

ม. ๘ : ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากบัหรอืควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อ านวยการ และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสดุ

บททั่วไป (ม. 6-9)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

เอกสาร
งบประมาณที่
ต้องเสนอต่อ
รัฐสภา

ม. ๑๐ : งบประมาณประจ าปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

๑ : ค าแถลง งปม. แสดงฐานะ/นโยบายการคลัง/การเงิน สาระส าคัญของ งปม. และความสัมพันธ์
ระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ขอตั้ง

๒ : รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว  ปีปัจจุบัน  และปีที่ขอตั้ง งปม. (รวม 3 ปี)
๓ : ค าอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
๔ : ค าชี้แจงเกี่ยวกับ งปม. ที่ขอตั้ง รวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

การใช้จ่าย งปม. และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๕ : รายงานสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
๖ : รายงานสถานะเงินนอก งปม. และแผนการใช้จ่ายเงินนอก งปม. โดยรวมของหน่วยรับ งปม.
๗ : ค าอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และหนี้ที่เสนอเพ่ิมเติม
๘ : ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่ล่วงมาแล้ว
๙ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ลักษณะของงบประมาณ   
(ม. 10-18)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หลักความสมดุล
ของงบประมาณ

ม. ๑๑ : การเสนอ งปม. ต่อรัฐสภา  หากประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามทีม่ีกฎหมายให้อ านาจ
จัดเก็บอยู่แล้วเป็นจ านวนต่ ากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นทีข่อตั้ง  ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่
ขาดดุลต่อรัฐสภา  แต่ถ้าเป็นจ านวนสูงกว่าให้แถลงวิธีจัดการแก่เงินทีเ่กินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บญัญตัิ
ไว้ใน  กม. ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและ กม. ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ม. ๒๑ : การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล งปม. หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ส าหรับ งปม.

ประจ าปีงบประมาณใด  ให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกนิวงเงิน
(๑) ร้อยละ ๒๐ ของ งปม. ประจ าปีที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้นและ งปม. เพ่ิมเติม  และ
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของ งปม. ที่ตั้งไว้ส าหรับช าระคืนเงินต้น
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้ภายในปี งปม. นั้น ๆ เว้นแต่กรณีที่มีการอนุมัติให้เบิก
เงิน งปม. ได้ภายหลังจากสิ้นป ีงปม. นั้นได้ ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวตอ้งไม่เกนิ งปม. ที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกได้ภายหลงัจากสิน้ปี งปม. นั้น

ลักษณะของงบประมาณ   
(ม.10-18)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การใช้งบประมาณ
พลางก่อน และ
งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม

ม. ๑๒ : กรณีที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ งปม.
ประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได ้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ผอ. สงป.
ก าหนดโดยอนุมตัินายกรัฐมนตรี

ม. ๑๓ : การเสนอ งปม. เพ่ิมเติมต่อรัฐสภา ให้ ครม. เสนอร่าง พ.ร.บ. เพ่ิมเติม โดยให้แสดงเหตุผลและ
เงินที่พึงได้มาส าหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการก าหนด

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ม. ๒๑ : การจัดท า งปม. เพ่ิมเติม  ให้กระท าได้เมื่อมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งใช้จ่ายเงิน งปม. 

โดยไม่สามารถรอ งปม. ประจ าปีงบประมาณถัดไปได ้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่าย
ตาม งปม. เพิ่มเติม ด้วย

ลักษณะของงบประมาณ   
(ม. 10-18)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การจ าแนก
ประเภท
งบประมาณ
รายจ่าย

ม. ๑๔ : งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดในพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจ าแนกได้ดังนี้ 

๑ : งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
๒ : งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
๓ : งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
๔ : งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
๕ : งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน
๖ : งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ
๗ : งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
๘ : งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย
การจ าแนกรายจ่ายในเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่ก าหนดในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
ผู้อ านวยการก าหนด

ลักษณะของงบประมาณ
(ม.10-18)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การตั้ง
งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง 

ม. ๑๕ : งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่าย  โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
และให้มีรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นดว้ย

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ม. ๒๒ : งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตผุลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ

จัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรร งปม. ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ม. ๒๐ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ตั้งได้
เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบตอ่ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  ความมั่นคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัย
พิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐ

ลักษณะของงบประมาณ
(ม.10-18)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

งปม. บูรณาการ/
งปม. บุคลากร 
และ งปม. ข้ามปี

ม. ๑๖ : งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยมีหน่วยรับงบประมาณตัง้แต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกนัรับผิดชอบ
ด าเนินการงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับแผนบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ

ม. ๑๗ : งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงาน
บุคลากรภาครัฐ

ม. ๑๘ : งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้  โดยต้องก าหนดระยะเวลาสิ้นสดุไว้ด้วย

ลักษณะของงบประมาณ
(ม.10-18)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หน้าที่และอ านาจ
ของ ผอ.สงป. 
(ม.19-22)

ม. ๑๙ : ให้ผู้อ านวยการมหีน้าที่และอ านาจจัดท างบประมาณกับปฏบิัตกิารอย่างอื่นตามที่บญัญตัไิว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย 

๑ : ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

๒ : ก าหนดหลกัเกณฑ์/วิธีการจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย
๓ : เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับ รายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณ
๔ : วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ
๕ : ก าหนดเพ่ิม ลดเงินจัดสรรตามความจ าเป็นของการปฏบิัตงิาน
๖ : ก าหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
๗ : ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๘ : ปฏิบัติหน้าที่ตามทีก่ฎหมายอื่นบัญญตัใิห้เป็นอ านาจหน้าทีข่อง ผอ สงป. หรือที่ ครม. มอบหมาย



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หน้าที่และอ านาจ 
ของ ผอ. สงป.  
(ม.19-22)

ม. ๒๐ : ให้ผู้อ านวยการเสนองบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลา
อย่างน้อย ๓ เดือนก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณ 

ม. ๒๑ : เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี้  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจง
ข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการ
มอบหมายมีอ านาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ 
ของหน่วยรับงบประมาณได้ 

ม. ๒๒ : ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

ปัจจัยที่ต้อง
ค านึงถึงการจัดท า
งบประมาณ

: ประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ
: ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
: เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
: ความเป็นธรรมทางสังคม  นโยบายรัฐบาล
: ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
: เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งปม. เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

ม . ๒๓ : การจัดท างบประมาณต้องค านึงถงึ

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ม. ๑๕ : การท ากรอบวงเงิน งปม. ประจ าปี ให้น าแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบด้วย  

ให้ค านึงถึงเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม  นโยบายงบประมาณ
เสถียรภาพความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ  ความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่าย  การจัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน  สถานะของหนี้สาธารณะ  ความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ

การจัดท างบประมาณ  
(ม.23-32)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

สงป. กค. ศสช.
ธปท. ร่วมกันวาง
กรอบงบประมาณ
ประจ าปี

(๑) ก าหนดนโยบาย งปม. ประมาณการรายได้  วงเงินงบประมาณ  วิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ หรือการจัดการกรณีที่ประมาณการรายไดส้งูกว่าวงเงินงบประมาณ

(๒) ก าหนดสัดสว่น งปม. เพ่ือการลงทุน/ งปม. เพ่ือการช าระหนี้ภาครัฐต่อกรอบวงเงิน งปม.
(๓) ก าหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ ฐานะการคลังของรัฐบาลล่วงหน้า ๓ ปี
เมื่อด าเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ ผอ.สงป. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ

ม . ๒๔ : การจัดท างประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ สงป. ร่วมกับ กค.  สศช. ธปท. ด าเนินการดังนี้

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ม. ๒๐ : การตั้ง งปม. ประจ าปีต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายลงทุน ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงปม. และไม่น้อยกว่าวงเงิน
ส่วนที่ขาดดุลของ งปม. ปีนั้น

(๒) รายจ่ายบุคลากรและสวัสดิการบุคลากรภาครัฐต้องตั้งไว้อย่างเพียงพอ

การจัดท างบประมาณ  
(ม.23-32)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หลักเกณฑ์รายจ่าย
ที่ต้องตั้ง งปม. ตาม 
กม. วินัยการเงินฯ

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ) ม. ๒๐
(๓) รายจ่ายช าระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กค. กู้หรือค้ าประกัน ต้องตั้งต้นเงินกู้

ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้อย่างเพียงพอ
(๔) ภาระทางการเงินที่มี กม. บัญญัติให้รัฐบาลตอ้งส่งเข้าสมทบหรือชดเชย ต้องตั้ง งปม.

ให้ตามเวลาที่ กม. ก าหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ  รวมทั้งความ

เสียหายจากการด าเนินกิจกรรม โครงการตาม ม. ๒๘ (รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐไปด าเนินกิจกรรม โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้
ให้ในการด าเนินการนั้น) ต้องตั้ง งปม. ให้ในโอกาสแรกที่กระท าได้

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ตั้งได้
เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบตอ่ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  ความมั่นคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจาก
ภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐ

กรณีที่การตั้ง งปม. ไม่สามารถด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ได้ ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
มาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

การจัดท างบประมาณ  
(ม.23-32)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การยื่นค าขอตั้ง งปม.
และรายการผูกพัน
ข้ามปี งปม. วงเงิน
เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.

ม. ๒๕ : ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้ รมต. เจ้าสังกัด หรือ รมต. ที่ก ากับดูแลหน่วยรับงบประมาณมี
หน้าที่ยื่นค าขอตั้ง งปม. ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ต่อ ผอ.สงป. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ผอ. สงป. ก าหนด
การยื่นค าขอตั้ง งปม. อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่าย งปม. และให้จัดส่งรายงานเงินนอกงบประมาณตามหลกัเกณฑ์ฯ ที่ ผอ. สงป ก าหนด

ม. ๒๖ : กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการกอ่หนี้ผูกพัน งปม. มากกว่า ๑ ปี งปม. ส าหรับ
รายการที่มีวงเงิน ๑,๐๐๐ ลบ. ขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ ครม. อนุมัติก่อน
ที่จะยื่นค าขอตั้ง งปม. ต่อ ผอ. สงป.

ม. ๒๗ : การตั้ง งปม. ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้ผู้ว่าฯ และผู้ว่าฯ ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
รวบรวมค าขอตั้ง งปม. และยื่นต่อ รมต. เจ้าสังกัด เพ่ือเสนอต่อ ผอ. สงป.  ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาที่ ผอ. สงป. ก าหนด

การจัดท างบประมาณ  
(ม.23-32)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การยื่นค าขอตั้ง งปม.

ม. ๒๘ : การขอตั้ง งปม. ของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ  ท าหน้าที่ของหน่วยรับ
งบประมาณ โดยต้องยื่นค าขอตั้ง งปม. ต่อ ครม. ภายในระยะเวลาที่ ครม. ก าหนด
ให้น าความใน ม. ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับในการยื่นค าขอตั้ง งปม. ตามมาตรานี้ด้วย

ม. ๒๙ : การขอตั้ง งปม. สนับสนุน อปท. เป็นเงินอุดหนุน ให้ อปท. ยื่นค าขอตั้ง งปม. ต่อ รมว. มท.
เพ่ือเสนอต่อ ผอ. สงป. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ผอ. สงป. ก าหนด
การจัดสรร งปม. เป็นเงินอุดหนุน อปท. ให้ สงป. พิจารณาจัดสรรให้สอดคล้องกับ กม. ว่าด้วย
การก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.

ม. ๓๐ : การยื่นค าขอตั้ง งปม. ประจ าปีนั้น หากหน่วยรับมิได้ยื่นภายในระยะเวลาที่ ผอ. สงป. ก าหนด
หรือยื่นค าขอโดยไม่มีรายงานเงินนอกงบประมาณตาม  ม. ๒๕ และ ม. ๒๘  ให้ ผอ. สงป. 
ตั้ง งปม. ได้ ตามที่เห็นสมควร

การจัดท างบประมาณ  
(ม.23-32)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การจัดท า งปม. 
บูรณาการ

ม. ๓๑ : เพ่ือประโยชน์ในการจัดท า งปม. บูรณาการ  ให้มีการจัดท าแผนบูรณาการ ประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายร่วม (๒) วัตถุประสงค์ (๓) งบประมาณที่ต้องใช้ด าเนินการ (๔) ระยะเวลา
ด าเนินการที่ชัดเจน (๕) สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ (๖) รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับ
งบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก/หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
ประหยัด ลดความซ้ าซ้อน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ผอ. สงป. ก าหนด
โดยความเห็นชอบของ ครม.

ม. ๓๒ : เมื่อ ครม. อนุมัติแผนบูรณาการแล้ว การจัดท า งปม. ตามแผนงานบูรณาการ  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ผอ. สงป. ก าหนด

การจัดท างบประมาณ  
(ม.23-32)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การบริหาร
งบประมาณฯ และ
แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และ
ห้ามโอน งปม. ข้าม
หน่วยงาน

ม. ๓๓ : เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัตไิว้เป็นอย่างอื่น  การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ผอ. สงป. ก าหนด

ม. ๓๔ : เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อ ผอ. สงป. ตามระเบียบที่ ผอ. สงป. ก าหนด

ม. ๓๕ : งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ก าหนดไว้ตาม กม. ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย  จะโอนหรือน าไปใช้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได ้เว้นแต่
๑ มี พ.ร.บ. ให้โอนหรือน าไปใช้
๒ มี พ.ร.ฎ รวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกัน ให้โอน งปม. ของส่วนราชการเข้าด้วยกัน
๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอน งปม. ตาม (๓) และ (๔) ให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็นและไม่เกดิผลเสียหายต่อการ
ด าเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ตามระเบียบที่ ผอ. สงป.
ก าหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

การบริหารงบประมาณ
(ม.33-36)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

ห้ามโอน งปม.  
ข้ามแผนงาน/
รายการ (งบกลาง)  
และการโอน
ระหว่างงบกลาง

ม. ๓๖ : งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือ
น าไปใช้ในแผนงานอื่นหรือรายการอื่นมิได้ 

เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ  แต่ผู้อ านวยการจะอนุมัติมิได้  ในกรณีที่เป็นผลให้เพ่ิมรายจ่าย
ประเภทเงินราชการลับ  หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจจัดสรรให้
หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ 
ได้ตามความจ าเป็น

ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้อ านวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

การบริหารงบประมาณ
(ม.33-36)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

รมต. คลังมีอ านาจ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอ านาจให้เจ้าพนักงานหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมดุ บัญชี 
เอกสาร หลักฐานต่างของหน่วยรับงบประมาณได้ ดดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรี
มอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

การควบคุมงบประมาณ
(ม.37-45)

ม. ๓๗ : ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  และเพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบ ครม. มีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

รมต. เจ้าสังกัด/
หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณมีหน้าที่
ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ

ม. ๓๘ : ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลงัของรัฐอย่างเคร่งครัด

ม. ๓๙ : ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตาม
แผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  หรือตามที่มีการโอน หรือที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตนิี้

ในกรณีหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการ
ก ากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

การควบคุมงบประมาณ
(ม.37-45)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การจ่ายเงินหรือ    
ก่อหนี้ผูกพัน

ม. ๔๐ : หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัตเิงินจัดสรร
จากผู้อ านวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่ผู้อ านวยการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี          
ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน  คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอนุมัตใิห้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

การควบคุมงบประมาณ
(ม.37-45)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

รายการผูกพันข้ามปี  
งปม. ต้องเสนอ ครม. 
อนุมัติ และกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ครม. อนุมัติให้
ก่อหนี้เกินกว่า/
นอกเหนือจากที่ก าหนด
ใน กม. งปม.ได้

ม. ๔๑ : รายการงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหน้ีผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ให้ ผอ. สงป. รวบรวมรายการงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้
ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป
รวมทั้งจ านวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ  และ
เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการตามระเบียบที่ ผอ.สงป. 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

ม. ๔๒ : กรณีท่ีมีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
มิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ ครม. มีอ านาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหน้ีผูกพัน
เกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อ ครม. อนุมัติแล้วการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันงบประมาณ ตามระเบียบที่ ผอ.สงป. ก าหนดในมาตรา ๔๑ โดยอนุโลม

การควบคุมงบประมาณ
(ม.37-45)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การเบิกเงินจากคลัง
และเงินทุนส ารอง
จ่าย

ม. ๔๓ : การขอเบิกเงินจากคลังตาม งปม. ประจ าปีงบประมาณใด ให้กระท าได้เฉพาะ
ภายในปีงบประมาณนั้น

กรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงิน
จากคลังได้เฉพาะกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณได้ก่อหน้ีไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการ
กันเงินไว้ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาตามวรรค ๒ ให้ขยายออกไปไดอ้ีก ๖ เดือนของ งปม. ปีถัดไป เว้น
แต่มีความจ าเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอท าความตกลงกับ กค. 
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน

ม. ๔๕ : ให้มีเงินทุนจ านวนหน่ึงโดยให้ รมว. คลังจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนส ารองจ่าย”
เป็นจ านวน ๕๐,๐๐๐ ลบ. ทุนน้ีใช้จ่ายได้ในกรณจี าเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์
แก่ราชการแผ่นดิน และ งปม. งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นไม่เพียงพอ ทั้งโดยอนุมัติ ครม. และเมื่อจ่ายไปแล้ว ให้ตั้ง งปม. เพื่อชดใช้ใน
กม. ว่าด้วย งปม. เพื่อสมทบเงินทุนน้ันไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

การควบคุมงบประมาณ  
(ม.37-45)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

ผอ. สงป. วางระบบ
การติดตามและ
ประเมินผล

ม. ๔๖ : ให้ ผอ. สงป. วางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

โดยในระบบการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและ
ประเมินก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจาก  
การใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินผล



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

หน่วยรับงบประมาณ
ต้องจัดให้มีระบบการ
ติดตาม/ประเมินผล

ม. ๔๗ : ใหห้น่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ผอ. สงป. ก าหนด 

และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

ม. ๔๘ : ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณไม่ได้
ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด ให้ ผอ. สงป. จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพ่ือทราบ 

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้
ผอ. สงป. รายงานต่อ ครม. เพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควร

การประเมินผล (ม.46-48)



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

การรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ม. ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุด

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ผอ. สงป. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อ ครม. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ม. ๕๑ ให้ ผอ. สงป. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่ก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อ ครม. เพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายใน
สามสิบวัน  (๓๐ วัน) นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การรายงาน (ม.49-51)
ม. ๔๙  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีทีส่ิ้นสุด

นั้น และเงินทุนส ารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน



มาตรา ๔

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗

ความรับผิด(ม.52)

ม. ๕๒ : ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ 
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระท าการดังกล่าวนั้น 
โดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. นี้ หรือระเบียบที่ออกตาม พ.ร.บ. นี้  นอกจากความรับผิดทางอาญา
ซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระท าหรือยินยอมให้กระท าดังกล่าวจะต้องรับผิด
ชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้ใช้จ่ายหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย
ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท าตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับ
ผู้กระท าการฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนไดก้ระท าไปโดยสุจริตไมรู่้เท่าถึง
การฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. หรือระเบียบดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งได้ทักท้วงค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือไดบ้ันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนงัสอืแล้วว่า 
การที่จะปฏิบัติตามค าสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 



ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Link/link/ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 62.pdf


ก าหนดให้ระเบียบมีความสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณ
ท่ีมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ก าหนดวิธีการอนุมัติเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ก าหนดการมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง

หลักการส าคัญ

1

2

3

ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณบริหารงบประมาณรายจ่ายให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิข์องงานตามแผนงบประมาณ และแผนงานบูรณาการท่ีก าหนดไว้4

Link/link/ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 62.pdf


ก าหนดให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณ
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ก าหนดให้มีเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ กล่าวคือ
(1) การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) เงินจัดสรร
(3) การประเมินผลและการรายงาน
(4) การจัดท า และรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

5

6

หลักการส าคัญ (ต่อ)

Link/link/ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 62.pdf


ขั้นตอนการบริหารงบประมาณที่ส าคัญ

การจัดท า/ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายฯ

การใช้จ่ายตามแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ/การปรับแผนฯ

เงินจัดสรร การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย 
การโอนเงินจัดสรร / การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร/งบกลาง

การประเมินผลและการรายงาน

1
2

3

4



หมายความว่า  หน่วยรับงบประมาณตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“หน่วยรับงบประมาณ”

หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่าย”

หมายความว่า  แผนงานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

“แผนงาน”

หมายความว่า  ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

“ผลผลิต”

หมายความว่า  โครงการที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีบประมาณ 

“โครงการ”

ค านิยาม
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หมายความว่า  แผนการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ 

“แผนการปฏิบัติงาน”

หมายความว่า  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับหน่วยรับงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”

หมายความว่า  การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน 
หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใด ๆ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือ
รายการอื่น 

“การโอนงบประมาณรายจ่าย”

หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือ ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

“เงินจัดสรร”

หมายความว่า การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส านักงบประมาณ อนุมัติเงินจัดสรรจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือ
โครงการหรือรายการใด ๆ ไปตั้งเป็นเงินจัดสรรของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

“การโอนเงินจัดสรร”

หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวน ของเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากส านักงบประมาณ 

“การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร”

ค านิยาม
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• หมวด ๑ บททั่วไป 

• หมวด ๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
• ส่วนที่ 1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
• ส่วนที่ 2 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

• หมวด ๓ เงินจัดสรร 
• หมวด ๔ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย 

• หมวด ๕ การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
• หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน 

สาระ
รายหมวด
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ข้อ ๕ : การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การโอนเงินจัดสรร  
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร การรายงานการโอนเงินจัดสรร  การรายงานการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร  ให้ด าเนินการตามวิธีการและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทรายจ่าย
ตามระเบียบนี้  โดยให้ท าตามแบบที่ สงป. ก าหนด (แบบ สงป. ๓๐๑  สงป. ๓๐๒)

ข้อ ๖  : การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต การรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดท าแผนฯ การปรับแผนฯ
การโอนงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติเงินจัดสรร การโอนเงินจัดสรร การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนกิส์ที่ สงป. ก าหนด
การจัดท า/รับส่งข้อมูล ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาตฯ 

ข้อ ๗ : การปฏิบัติการนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้ขอท าความตกลงกับ สงป.
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ข้อ ๘ : หน่วยรับงบประมาณต้องท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อ

เป็นกรอบการใช้จ่าย/ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ติดตามประเมินการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายฯ

สาระของแผน : ต้องเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด รายการและวงเงิน งปม.  เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย งปม.

ข้อ ๙  : ต้องส่งแผนฯ ให้ สงป. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ

ข้อ ๑๐ : หาก ครม. ก าหนดให้มีแผนงาน ผลผลิต/โครงการใหม่ระหว่างปี  ให้หน่วยรับงบประมาณท าแผน
ตามวิธีการที่ก าหนด  ส่งให้ สงป. ภายในเวลาที่ สงป. ก าหนด

ข้อ ๑๑ : เมื่อ สงป. ให้ความเห็นชอบแผนแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้ง รมต. เจ้าสังกัด เพื่อก ากับดูแล
ติดตามการปฏิบัติงาน  การใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน

กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  สงป. รับทราบแผนฯ เพื่อใช้ติดตามประเมินผล และให้องค์กรฯ 
ใช้แผนในการก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม.
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ข้อ ๑๒ : หน่วยรับงบประมาณที่มี งปม. บูรณาการ ต้องท าแผนการปฏิบัติงานฯ ตามแผนงานบูรณาการ
ผลผลิต โครงการที่ได้รับ งปม. โดยแผนต้องแสดงวัตถุประสงค์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานกับเป้าหมายร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  โดยมีเป้าหมาย  ตัวชี้วัด 
รายการและวงเงิน งปม.  เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย งปม.

ข้อ ๑๓  : ให้เจ้าภาพหลักแผนฯ บูรณาการต้องรวบรวม/พิจารณาภาพรวมความสอดคล้องของแผนการ
ปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ เพื่อเสนอผู้มีอ านาจก ากับแผนฯบูรณาการ
พิจารณาเห็นชอบก่อนส่ง สงป. โดยเจ้าภาพหลักต้องส่งให้ สงป. 

เมื่อผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าภาพหลักส่งแผนฯ ให้ สงป. ภายใน ๑๕ วันก่อนเริ่มต้นปี งปม.

ข้อ ๑๔ : เมื่อ สงป. ให้ความเห็นชอบแผนแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการดังนี้

เจ้าภาพหลักส่งแผนฯ ให้ผู้มีอ านาจก ากับแผนฯ บูรณาการ เพื่อก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพัน และรายงาน รมต. เจ้าสังกัดทราบ
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ข้อ ๑๕ : การปรับแผนฯ ที่ สงป. เห็นชอบแล้ว ให้กระท าได้ดังนี้
๑. มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานฯ ต่างจากที่ สงป. เห็นชอบไว้
๒. มีการโอนงบประมาณไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด
๓. เมื่อ ครม. หรือ รมต. เจ้าสังกัดของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่

ข้อ ๑๖  : การปรับแผนฯ ให้ด าเนินการดังนี้
๑. การปรับแผนฯ ของหน่วยรับงบประมาณ ให้เสนอต่อ รมต. เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบก่อน

แล้วส่งแผนฯ ให้ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. การปรับแผนฯ บูรณาการ ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนฯ บูรณาการ โดยเสนอผ่าน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนฯบูรณาการเห็นชอบแล้ว  ให้เจ้าภาพหลัก
ส่งแผนฯ ให้ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การปรับแผนฯ หากต้องโอนเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนฯ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อ สงป. 
พร้อมกับการส่งแผนฯ ให้ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กรณกีารโอนเงินจัดสรรที่ไม่มีผลท าให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต/โครงการเปลี่ยนแปลงไป  
ไม่ถือเป็นเหตุในการปรับแผนฯ 
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ข้อ ๑๘ : สงป. จะอนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. งปม.ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนฯ
หรือตามที่ สงป. ก าหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร
เว้นแต่เป็น งปม. ตาม พ.ร.บ. งปม. เพิ่มเติม หรือ งปม. ที่โอนมาจากหน่วยรับงบประมาณอื่น
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด  สงป. อาจก าหนดให้ยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรรก็ได้

ข้อ ๑๙ : สงป. จะอนุมัติเงินจัดสรรส าหรับ งปม. เพื่อชดใช้เงินคงคลัง/ งปม.เพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ให้
กรมบัญชีกลางเบิกหักผลักส่งชดใช้เงินคงคลัง โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร 

ข้อ ๒๐ : สงป. จะอนุมัติเงินจัดสรร งปม. เพื่อการช าระหนี้ภาครัฐให้หน่วยรับงบประมาณ 
โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นค าขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๑ : เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจาก สงป. กรณีที่ต้องด าเนินการหรือเบิกจ่ายโดยส านักงาน
ในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งส่งเงินจัดสรรไปยังส านักงานในส่วนภูมิภาค
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร
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ข้อ ๒๒ : การใช้จ่าย งปม.  การโอน งปม. การโอนเงินจัดสรรฯ  ต้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตามที่ก าหนดในแผนฯ หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด
ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการด าเนินการด้วย

ข้อ ๒๓ : งปม. ที่ก าหนดไว้แต่ละรายการตาม กม. ว่าด้วย งปม. ให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานฯ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑. งปม. แผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเชิงนโยบาย
๒. งปม. แผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ

ที่ก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ
๓. งปม. แผนงานพื้นฐาน ให้ใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
๔. งปม. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้จ่ายส าหรับการบริหารบุคลากรภาครัฐ
๕. งปม. ส าหรับทุนหมุนเวียนให้น าไปใช้จ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียนตามวงเงิน 

ที่ก าหนดในการอนุมัติจัดสรร
๖. งปม. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้จ่ายส าหรับต้นเงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้

หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
หรือแผนการบริหารหนี้ของหน่วยรับงบประมาณ

๗. งปม.เพื่อใช้เงินคงคลัง และ งปม. เพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ให้เบิกจ่ายเพื่อ
ชดใช้เงินคงคลังและเงินทุนส ารองจ่ายตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
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ข้อ ๒๔ : การก าหนด Spec ครุภัณฑ์ การออกแบบรูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด จ านวนที่ดิน สถานที่ตั้ง
และราคา (รายการปีเดียว) และการจัดหาให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบควบคุมดูแล
ให้การจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ มาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒๕ : กรณีหน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอน งปม. การโอนเงินจัดสรรฯ ให้ด าเนินการเพื่อ
๑. แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
๓. เพิ่มคุณภาพการให้บริการ ๔. พัฒนาบุคลากร
๕. พัฒนาเทคโนโลยี
โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้
โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

ข้อ ๒๖ : การโอน งปม. หรือโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายในแผนงานอื่น ให้ท าได้เฉพาะการ
โอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและ
แผนงานยุทธศาสตร์ ของหน่วยรับงบประมาณ  ให้ขอท าความตกลงกับ สงป.  เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๒๗ : การโอนเงินจัดสรรฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังให้ขอท าความตกลง
กับ สงป. ก่อน

ข้อ ๒๘ : นอกจากกรณีที่ก าหนดในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗  การใช้ งปม. หรือการโอนเงินจัดสรร จาก
ผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ไปต้ังจ่ายในผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในแผนงานด้วยกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรร ส าหรับ งปม.
ของหน่วยรับงบประมาณ และ งปม. บูรณาการ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่าย
งบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ สงป. ก าหนด

ข้อ ๒๙ : กรณีที่หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่าย งปม. การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ที่ สงป. ก าหนดตามข้อ ๒๘ ที่ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรฯ
รายการใด ๆ ได้  โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับ สงป. เมื่อหน่วยรับงบประมาณด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว  ให้จัดท ารายการโอนเงินจัดสรรฯ ตามแบบที่ สงป. ก าหนด ภายใน ๑๕ วันนับแต่
วันที่ได้มีการโอนเงินจัดสรรฯ โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรรด้วย
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ข้อ ๓๐ : สงป. จะอนุมัติเงินจัดสรรงบกลางให้ บก. ตามวงเงินที่ระบุใน กม. งปม. เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณขอเบิกจ่ายกับ บก.ตามจ านวนที่ต้องจ่ายจริง รายการดังนี้
๑ เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ
๒ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
๓ เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
๔ เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ
๕ เงินสมทบของลูกจ้างประจ า
๖ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
๗ ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
๘ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รายการตาม ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗ และ ๘ ให้เบิกจ่ายโดยตรง  ส่วนรายการตาม ๓ ให้โอนไป
ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ ๓๑ : หน่วยรับงบประมาณใดจ าเป็นต้องขอจัดสรรงบกลางรายการใด นอกจากข้อ ๓๐ ให้ตกลงกับ
สงป. โยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ่าย รายละเอียดวงเงินที่ต้องขอใช้ และยื่นค าขอ
อนุมัติงบกลาง  พร้อมกับแผนการปฏิบัติงานฯ เป็นรายเดือน และระบุส านักเบิกที่จะเบิกจ่าย       
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ข้อ ๓๒ : การยื่นค าของบกลางนอกจากตามข้อ ๓๐ เพื่อสมทบใช้ในแผนงานบูรณาการ ให้หน่วยรับ
งบประมาณขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ผ่านหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  เมื่อผู้มี
อ านาจก ากับแผนฯ เห็นชอบแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณส่งค าขออนุมัติเงินจัดสรรต่อ สงป.     

ข้อ ๓๓ : การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย  การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ สงป. ก าหนดตามข้อ ๒๘ โดยอนุโลม เว้นแต่มีระเบียบที่ สงป.
ก าหนดไว้เฉพาะ
งปม. งบกลางที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรร เมื่อใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว มี งปม. เหลือจ่าย หรือคาดการณ์ได้แน่ชัดแล้วว่าจะเหลือจ่าย  ให้ส่งคืน สงป.
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบยอด งปม. เหลือจ่าย
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ข้อ ๓๔ : ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ผอ สงป. ก าหนด  โดยให้จัดท ารายงานดังนี้
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามที่ตกลงกับ สงป.

พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่สิ้นไตรมาส
๒. รายงานประจ าปทีี่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานฯ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการ

ให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ส่ง สงป.
ภายใน ๔๕ วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ

๓. รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานฯ การใช้ งปม. และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ข้อ ๓๕ : ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของแผนงานบูรณาการ ตาม
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ตกลงกับ สงป. พร้อมกับระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และจัดส่งให้
สงป. ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อ ๓๖ : สงป. ใช้ผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป

ข้อ ๓๗ : สงป. รวบรวมรายงานตามข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ เสนอต่อ ครม. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปี งปม.
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งบประมาณ
รายจ่ายของ
หน่วยรับ

งบประมาณ
-นิยามศัพท์
-บททัว่ไป
(ข้อ 5-7)

แผนการ
ปฏิบัติงาน

และแผนการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ
-การจัดท า

แผนฯ
-การเห็นชอบ

แผนฯ 
-การปรับ
แผนฯ

เงินจัดสรร
-การอนุมัติ
เงินจัดสรร
โดยส านัก

งบประมาณ
-การส่งเงิน
จัดสรรไปยัง

ภูมิภาค

การใช้/โอน
งบประมาณ

รายจ่าย
การโอน/

เปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร
ข้อ 22-ข้อ

29

การบริหาร
งบประมาณ
รายจ่ายงบ

กลาง
การขอ/
อนุมัติ

ข้อ 30-33

การ
ประเมินผล
และการ
รายงาน

ข้อ 34-ข้อ 
37

งบกลาง

ข้อ 30-ข้อ 33

จัดสรรให้
กรมบัญชีกลาง

ข้อ 30

หน่วยรับ
งบประมาณขอตก

ลงกับส านัก
งบประมาณ/
จัดท าแผนฯ

หน่วยรับ
งบประมาณ

เบิกจ่ายจาก บก.

การจัดสรรไปยัง
หน่วยรับ

งบประมาณ

การใช้/โอน/
เปลี่ยนแปลงเงนิ

จัดสรร

เงินเหลือจ่าย
(บรรลุ

วัตถุประสงค์แล้ว)
น าส่งคืนคลัง

(เว้นตกลง สงป.)

กรณีเบิกจ่าย
โดยตรง

โอนเงินเลื่อนเงินเดือนไปตั้งจ่าย

สรุปขั้นตอนการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ : การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้จ าแนกประเภทรายจ่ายเป็น ๕ งบรายจ่าย

(๑) งบบุคลากร : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ฯลฯ

(๒) งบด าเนินงาน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานประจ า ได้แก่ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

(๓) งบลงทุน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง

(๔) งบเงินอุดหนุน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง อุดหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์  ศาสนา  หน่วยงานของรัฐ
ที่กฎหมายก าหนดให้จ่ายเป็นเงินอุดหนุน  งบเงินอุดหนุนมี ๒ ประเภท (ก) เงินอุดหนุนทั่วไป  (๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

(๕) งบรายจ่ายอื่น : รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  รวมถึง เงินราชการลับ รายจ่ายเพื่อ
ช าระหนี้เงินกู้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  เงินค่าปรับทีจ่่ายคืนผูร้ับจ้าง



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ : งปม. ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตาม กม. ว่าด้วย งปม.   สงป.  จะอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นงบรายจ่ายใด  ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ

(๑) งปม. แผนงานพื้นฐาน  แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ จัดสรรเป็น งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

(๒) งปม. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จัดสรรเป็นงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน

(๓) งปม. ส าหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนนุ  งบรายจ่ายอื่น

(๔) งปม. แผนงานจัดการหนี้ภาครัฐ  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย  จัดสรรเป็นงบเงินอุดหนนุ



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๕ : การใช้ งปม. แต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร  การโอนเงินจัดสรร การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายตามที่ก าหนดว่า  เป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และถัวจ่ายในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ในแผนงานเดียวกัน

(๒) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้และถัวจ่ายภายในแผนงานเดียวกัน เว้นแต่ค่าสาธารณูปโภค

(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดที่ก าหนดว่า  เป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายดังนี้เป็นงบเงินอุดหนุน
(ก) เงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนด
(ข) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียดอื่นใดที่ก าหนด และให้น าความใน (๑) (๒) (๓) 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๕) งบรายจ่ายอื่น  ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดที่ก าหนดว่า  เป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนด

การเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายให้ถูกต้องตามหลักจ าแนกประเภทรายจ่ายที่ก าหนดในข้อ ๓  ให้กระท าได้  โดยไม่ต้องตกลงกับ สงป.
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ข้อ ๖ : งปม. ตามเอกสารประกอบ กม. ว่าด้วย งปม. ตามผลการพิจารณาของรัฐสภา กรณีที่ระบุวงเงินนอกงบประมาณไว้
เมื่อ สงป. อนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรรได้เพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผลผลิตหรอืโครงการนั้น

กรณีเป็นรายการงบลงทุน และเอกสารประกอบ กม. ว่าด้วย งปม. ระบุจ านวนเงินนอกงบประมาณส าหรับรายการใด  ให้หน่วยงาน
น าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรรตามจ านวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุส าหรับรายการนั้น

แต่หากจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่าจ านวนเงินตามเอกสารงบประมาณ  ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน
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ข้อ ๗ : นอกเหนือจากข้อ ๖ กรณีหน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรร  ให้ขอท าความตกลงกับ
สงป. ก่อน  ยกเว้น กรณีน าไปสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(๑) การช าระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู้  ค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

(๒) ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ลบ.  สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลบ. โดยสมทบไม่เกินร้อยละ ๑๐

(๓) ค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร และงบด าเนินงาน

การอนุญาตให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบงบบุคลากรตาม (๓) กรณีเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ไม่ถือว่าการใช้เงินนอกงบประมาณ
มาสมทบเป็นข้อผูกพันให้ สงป. ได้ให้ความเห็นชอบที่จะจัดสรรงบประมาณส าหรับอัตราตั้งใหม่ให้ต่อไป
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ข้อ ๘ : หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต  โครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ สงป.
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องไม่ใช่การโอนเงินจัดสรรจากรายการในงบบุคลากร  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ลบ.  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยเกิน ๑๐ ลบ. หรือรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่  ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน ๑ ลบ. ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยเกิน ๑๐ ลบ. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนฯ  ไม่เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรไปใช้จ่ายได้
ภายใต้แผนงานผลผลิตโครงการเดียวกันและตามเงื่อนไขข้อ (๒) โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก สงป.



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๙ : หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรส าหรับคา่ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
หากผลจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ  หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอื่นภายใต้

แผนงานเดียวกันหรือน าเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน  ให้ถือว่า
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึง่รายการ
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ข้อ ๑๐ : การอนุมัติเงินจัดสรร  งบกลาง  สงป. จะอนุมัติเงินจัดสรรเป็นงบรายจ่ายใด ตามที่ก าหนดในข้อ ๓ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้น าความตามข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้กับงบประมาณรายจ่าย  การโอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลง

เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางด้วย  ยกเว้น  การโอนเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

ข้อ ๑๑ : การโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนอืจากที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ



:

มาตรา ๔

แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรา ๒๗

มติ ครม. เมื่อ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



มาตรา ๔

แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

มาตรา ๒๗

แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑ ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒  
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  โดยค ำนึงควำมจ ำเป็น  
ภำรกิจของหน่วยรับงบประมำณตำมควำมต้องกำรในพ้ืนที่และแผนพัฒนำพื้นที่

๒ ให้ควำมส ำคัญกับ อปท. เพิ่มศักยภำพกำรถ่ำยโอนภำรกิจ  ลดควำมเหลื่อมล้ ำ  พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรจัดเก็บรำยได้ ประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยของ อปท.

๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน  น าเงินนอกงบประมาณมาสมทบ
และทบทวน ยกเลิกโครงการที่มีความส าคัญต่ า  น าผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๔ สอดคล้องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง



คกก. จัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ

22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

ครม. ให้ความเห็นชอบ
การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการฯ 
และมอบหมายผู้มีอ านาจ
ก ากับแผนงานบูรณาการ ปี 2565

22 ธ.ค. 635

ครม. ให้ความเห็นชอบ 

การจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

พ.ย. 63

8 ธ.ค. 63

4

ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดค าขอฯ

7

15 ม.ค. 64 ส่งรายละเอียดค าขอฯ

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
การพิจารณารายละเอียด งปม. 
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16 มี.ค. 64
ครม. ให้ความเห็นชอบ

พร้อมแนวทางการปรับปรุงฯ 

12 ต.ค. 63
ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท า งปม. 
และปฏิทินงบประมาณปี 2565

1

7 ก.ย. 64
สลค. น าร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

เพ่ือประกาศใช้

15

23 - 24 ส.ค. 64
ส.ว. พิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

14

11 – 13 ส.ค. 64
ส.ส. พิจารณา
วาระที่ 2 - 3

13

27 – 28 พ.ค. 64
ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 1

12

มิ.ย. – ส.ค. 64
คณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ

11 พ.ค. 64

20 เม.ย. - 5 พ.ค. 64
สงป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ 
และเอกสารประกอบ

11

ครม. ให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
ส่งสภาผู้แทนราษฎร

20 เม.ย. 64

24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64
การรับฟังความคิดเห็น

10

ครม. รับทราบผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบ 
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

ต.ค. – ธ.ค. 63 3
ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ อปท. 
จัดท างบประมาณ มิติพื้นที่ (Area) 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 642
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล 
และจัดท ารายงาน 
- จัดท ารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น งปม. 
ปี 2565 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

- รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. ขึ้นไป
ให้น าเสนอ ครม. ก่อนเสนอ สงป. 

- หน่วยรับงบประมาณ 
รับฟังความคิดเห็นการจัดท าค าขอ งปม.

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. – ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

7 – 25 ธ.ค. 636
- การท าแผนการคลังระยะปานกลาง
- การพิจารณาประมาณการรายได้  ก าหนดนโยบาย วงเงิน 

และโครงสร้างงบประมาณ ปี 2565
ครม. ให้ความเห็นชอบ (5 ม.ค. 64)

- นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายฯ

การจัดท านโยบาย งปม. ปี 2565

ครม. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียด งปม. และมอบ สงป. รับฟังความคิดเห็น

17 – 19 มี.ค. 64
การพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม. 

9

23 มี.ค. 64

* มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕

ล าดับ วันเดือนปี ขั้นตอนและกิจกรรม

1. กระบวนการทบทวนงบประมาณ
1 1๒ ต.ค. 59 ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕

2 1 ต.ค. ๖๓ – ๑๓ มค. ๖๔
๑ ตค. – ๑๓ พย. ๖๓
๑ ตค. – ๑๓ พย. ๖๓
๑ ตค. – ๒๑ ธค. ๖๓
๑ ตค. ๖๓ – ๘ มค. ๖๔
๑ ตค. ๖๓ – ๑๑ มค. ๖๔
๑ ตค. ๖๓ – ๑๑ มค. ๖๔

พิจารณาทบทวน ปรับปรุง จัดท ารายงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท า งปม. ๒๕๖๕ ของหน่วยรับงบประมาณดังนี้
๑) จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย งปม. และเงินนอก งปม. รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปี งปม. ๖๓ ส่ง สงป.
๒) ร่วม สงป. ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลประมาณการรายรับ และ MTEF ส่ง สงป.
๓) จัดท ารายละเอียดค าขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่ง สงป.
๔) ทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ  ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย งปม. ส่ง สงป.
๕) รายการที่เสนอขอรับจัดสรร งปม. ที่ต้องก่อหนี้ผูกพัน งปม. มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ. ให้เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอค าขอ งปม. ๖๕
๖) หน่วยรับงบประมาณรับฟังความคดิเห็นประกอบการจดัท าค าขอ งปม. โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

3 ตค. – ธค. ๖๓ ภาค/จังหวัด/กลุ่มจงัหวัด/ อปท. จัดท า งปม. ปี ๖๕  มิติพื้นที่ ตามความต้องการในพ้ืนทีแ่ผนพัฒนาพ้ืนทีท่ี่สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ

4 พย. ๖๓

๑ ธค. ๖๓

๑) สงป. + สศช. + กพร. + สมช. ร่วมกันพิจารณาจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจดัสรร งปม. ปี ๖๕ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายส าคัญของรัฐบาลเพื่อเสนอ ครม.

๒) ครม. เห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

5 ธค. ๖๓ – มค. ๖๔
๒๒ ธค. ๖๓
๒๒ ธค ๖๓ – ๑๕ มค. ๖๔

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปี งปม. ๖๕
๑) ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอ านาจก ากบัแผนงานบูรณาการ งปม ปี ๖๕
๒) คกก. จัดท า งปม. รายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาเห็นชอบขอบเขตเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
และข้อเสนอ งปม. รายจ่ายบูรณาการ ประจ าปี งปม. ๖๕ ส่ง สงป.



ล าดับ วันเดือนปี ขั้นตอนและกิจกรรม

2. กระบวนการวางแผนงบประมาณ (ต่อ)
๖ ๗ – ๒๕ ธค. ๖๓

๕ มค. ๖๔

การจัดท านโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐจัดท าแผนการคลงัระยะปานกลาง
๒) กค. + สงป. + สศช. + ธปท. พิจารณาประมาณการรายได้ ก าหนดนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย โครงสร้าง งปม. ปี ๒๕๖๕ 
เสนอ ครม.
๓) นรม. มอบนโยบายการจัดท า งปม. รายจ่ายปี ๒๕๖๕
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย  วงเงินงบประมาณรายจ่าย  โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. กระบวนการจัดท างบประมาณ
๗ ธค. ๖๓ – ๑๔ มค. ๖๔ หน่วยรับงบประมาณ จัดท ารายละเอียดค าขอ งปม ปี ๖๕ ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่าย งปม ปี ๖๕ ที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการฯ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัดสรร งปม ปี ๖๕  นโยบายงบประมาณ โครงสร้างงบประมาณ  โดยบูรณาการงบประมาณ
ในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคลอ้งความตอ้งการในพ้ืนที่ แผนพัฒนาพื้นที่  ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  รายงานเงินนอก
งบประมาณเพื่อประกอบการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ เสนอ ครม. รอง นรม. รมต. ที่ก ากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่ง 
สงป. ผ่านระบบ e - budgeting

๘ ๑๘ มค. – มีค. ๖๔
๑๖ มีค. ๖๔

๑) สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ เพ่ือน าเสนอ ครม.
๒) ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕

๙ ๑๗ – ๑๙ มีค. ๖๔ ๑) สงป. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียด งปม. รายจ่ายปี ๖๕ เพ่ือเสนอ ครม.
๒) ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด งปม. ปี ๖๕ และมอบให้ สงป. ไปรับฟังความคิดเห็นการจดัท า งปม. ปี ๖๕

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ต่อ)



ล าดับ วันเดือนปี ขั้นตอนและกิจกรรม

๓. กระบวนการวางจัดท างบประมาณ (ต่อ)
๑๐ ๒๔ มีค. – ๗ เม.ย. ๖๔

๒๐ เม.ย ๖๔
๑) สงป. ด าเนินการรับฟังความคดิเหน็การจัดท า งปม. ปี ๖๕ 
๒) ครม. รับทราบผลการรับฟังความคดิเห็นการจดัท า งปม. ปี ๖๕ และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งปม. รายจ่ายปี ๖๕

๑๑ ๒๐ เม.ย – ๕ พ.ค. ๖๔
๑๐ พ.ค. ๖๔

๑) สงป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเอกสารประกอบ
๒) ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร

๔ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
๑๒ ๒๖ – ๒๗ พ.ค. ๖๔ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระที่ ๑

๑๓ ๑๑ – ๑๓ ส.ค. ๖๔ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระที่ ๒ - ๓

๑๔ ๒๓ – ๒๔ ส.ค. ๖๔ วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑๕ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีน าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ต่อ)



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

(5) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (6) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(7) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (8) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

(9) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (10) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(11) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึง ความจ าเป็น/ภารกิจ/

ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่

1. ด าเนินการให้สอดคล้องกับ



ความมั่นคง
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
พัฒนา/เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนการปฎริูป
ประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)

แผนแม่บท
เฉพาะกิจ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ

นโยบายหลักและ
นโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มี ๖ ยุทธศาสตร์ + 1 รายการ และแผนบูรณาการ 11 แผน

แผนงานพื้นฐาน

แผนงาน บริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 

ส านักงบประมาณ

สภาความมั่นคง
แห่งชาติ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

รวมแผนงาน
ทั้งสิ้น ๖๓ 
แผนงาน



ความเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 2565

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น (39 ตัวชี้วัด)

รายการด าเนินการภาครัฐ
4

1

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(20 ตัวชี้วัด)

2
แผนแม่บทย่อยฯ 
(160 ตัวชี้วัด)

3

• ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน...
• ภารกิจพ้ืนฐานด้าน...
•บุคลากรภาครัฐด้าน...(6 ด้าน)

+

หมายเหตุ
วงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น =            +       +       +

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

(50 ตัวชี้วัด)

1

1

2 3 4



การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 2565

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ(6 ด้าน)

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น

รายการด าเนินการ
ภาครัฐเป้าหมาย/ตัวช้ีวดั

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

ตวัช้ีวดั

เป้าหมาย

ตวัช้ีวดั

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณ

แผนงาน...
แนวทางย่อย...

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ตัวชี้วัด

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

เป้าหมายฯ กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

รายการ

เป้าหมายฯ หน่วยงาน

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน...

ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน...
ภารกิจพ้ืนฐานด้าน...

บุคลาการภาครัฐด้าน...
(6 ด้าน)

แผนแม่บทเฉพาะ
กิจ 4 ประเด็น

แผนแม่บทย่อยฯ



ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรร

ด้านความมั่นคง
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ

2. ให้ความส าคัญกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การเพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ/การบริการสาธารณะ/การลด
ความเลื่อมล้ า/การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได/้ประสิทธิผลการใช้จ่ายของ อปท.

1. ความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2. การชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความส าคัญต่ าหรือหมดความจ าเป็น
3. การน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และปี 2564 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

5. ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญ

4. ด าเนินการให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยา่งครบถว้น

1. ปรับลดรายจ่ายประจ า โดยน าผลการเบิกจ่ายมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งทบทวนเป้าหมายการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. ให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยจัดสวัสดิการที่จ าเป็นให้อย่างพียงพอ
3. การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. จัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน  รวมทั้งการใช้แหล่งเงินอื่นเพื่อด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น เงินรายได้/เงินสะสม

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เงินกู้ หรือกองทุน (TFF) (Thailand Future Fund)
“รวมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณตรวจสอบและก ากับการจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 

ยังเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนอย่างเคร่งครัด”

มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ 11 มกราคม 2564



มุง้ หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหว่างด าเนินการ 
โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุล มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์แสงดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ

2. ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

3. ต้องแสดงวัตถุประสงค์ ความจ าเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรอบประมาณการจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTFF) รายงานเกี่ยวกับสถานะ

และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ให้น าแผนการคลังระยะปานกลางมาพิจารณาด้วย

4. น าข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณปี 2565 ด้วย



หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประจ าปี พ.ศ. 2565 (ต่อ)

7. กรณีรายจ่ายผูกพันใหม่ทีม่ีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณเฉพาะรายการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้แลว้เท่านั้น

8. ให้พิจารณาน าเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่มาสมทบตามความเหมาะสม

5. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ของหนว่ยรับงบประมาณทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565 และโครงสร้าง
แผนงานตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด

6. ให้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณความจ าเปน็ ความพร้อม ความสามารถใช้จ่ายและกอ่หน้ีผกูพนั
ภายในปีงบประมาณ



หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประจ าปี พ.ศ. 2565 (ต่อ)

9. งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของรฐัและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องขอตั้งเทา่ที่จ าเป็น
และเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ตอ้งการลดขนาดก าลงัคน

10. งบประมาณมิติ Area ให้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ค านึงถึงหลักความเป็นธรรม และให้มีการ
กระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม และระบุพื้นที่ด าเนินงานตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณ

11. ต้องจัดล าดับความส าคัญของรายการ/กจิกรรม /โครงการตามความจ าเปน็ เร่งด่วน

12. หากต้องการด าเนินการตามกฎหมาย ก่อนด าเนินการ จะต้องด าเนนิการให้ครบถ้วนก่อนยื่นค าขอ 
ตั้งงบประมาณ เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกบัผงัเมอืง ข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น 
รวมทั้งการขออนุญาตใช้พื้นทีจ่ากหน่วยงานเจา้ของพื้นที่ ตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง เช่น
การขออนุญาตก่อสร้างพื้นท่ีปา่ไม้และท่ีราชพัสดุ



การท างบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และแผนพฒันาพื้นที่

แผนพัฒนาพื้นที่
การรับฟังความคิดเห็น 

เช่น
การสัมภาษณ์

การประชาพิจารณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการอื่นที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยรับงบประมาณ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนชุมชน
แผนพัฒนาต าบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั
แผนพัฒนาภาค



กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 
ติดตามและประเมินผล

ประสานงาน/จัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกับ
กองจัดท างบประมาณ
เขตพื้นที่ 1 - 18

จัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดท างบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิารงานเชิงพืน้ที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

1. เป็นโครงการ กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุม่จังหวัด และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. หรือผ่านความ
เห็นชอบเบื้องต้นจาก อ.ก.บ.ภ.

2. มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้างได้รบั
อนุญาตให้ก่อสร้างจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้ว



หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต่อ)

4. ต้องไม่เป็นภารกิจถา่ยโอนให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณของส่วนราชการที่เสนอตั้งในแผนงานอื่น

6. จังหวัดและกลุม่จังหวัดจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเสนอผ่านผู้ว่าราชการและยื่นต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกดั  ก่อนส่งส านักงบประมาณ



เปรียบเทียบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  
จ านวน  301 แห่ง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส านักงบประมาณ

รวบรวม/ให้ความเห็นประกอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล

จ านวน  7,547 แห่ง 

จัดท าค าขอและเสนอโครงการ

ท้องถิ่นจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัด/

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส านักงบประมาณ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตรวจสอบ/กลั่นกรองรายการและ
งบประมาณ

84
การยื่นค าขอ ม. 29 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ

อปท. รวมทั้งสิ้น
7,848 แห่ง



มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้าง ด าเนินการทันภายในปีงบประมาณ

จัดท าแผนแม่บทความต้องการต้ังครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแสดงรายงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน

จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พร้อมกับการยื่นค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

สอดคล้องเช่ือมโยงไปในทิศทางเดยีวกนักบัแผนพัฒนาภาค เมือง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)



แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนินงาน (อุดหนุนทั่วไป)
• ชะลอการด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่ า
• ปรับลดรายจ่ายประจ า โดยน าผลการเบิกจ่ายมาประกอบการ

พิจารณา รวมทั้งทบทวนเป้าหมายการด าเนินการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้มากขึ้น

• กิจกรรมที่หน่วยรับงบประมาณสามารถด าเนินการเองได้ ควร
ด าเนินการเองเป็นล าดับแรกก่อน

งบลงทุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
• เป็นรายการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ 

เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
• เป็นรายการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน
• ค่าครุภัณฑ์ – พิจารณากรอบความต้องการครุภัณฑ์ เหตุผลความ

จ าเป็น คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (Spec) ประมาณราคา 
TOR มีสถานที่/พื้นที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์

• สิ่งก่อสร้าง – มีความพร้อมด้านสถานที่ด าเนินการ มีหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์/ความยินยอมการใช้ที่ดิน มีรายละเอียดแบบรูปรายการ 
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ผ่าน EIA

• ระยะเวลาด าเนินการทันในปีงบประมาณ



ดงินท่ี

หลักเกณฑก์ารจัดสรรงบประมาณให้แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

เป็นเงินที่ก าหนดให้จา่ยตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
เช่น โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ส ารวจและขึ้นทะเบียน)

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เป็นลักษณะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน

จัดสรรตามภารกิจ กลุ่มเป้าหมาย ค่าใช้จ่าย 
ราคาต่อหน่วยที่ต้องจ่ายตามระเบียบ ประกาศ 
มติ ครม. และกฎหมายก าหนด เช่น เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ                                         

เป็นภารกิจถ่ายอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามกฎหมายและภารกจิถ่ายโอน

จัดสรรตามประกาศหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

เป็นรายการตามแผนพัฒนาท้องถิน่/หรือแผนพฒันาจังหวัด

เป็นเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ

เป็นลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     
ตามกฎหมาย และตามภารกิจถา่ยโอน

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น



 ราคามาตรฐาน
 สงป.

 ใบเสนอราคา
หรือใบสืบราคา

 จัดล าดับ
ความส าคัญ

 การกระจาย
งบประมาณอย่าง

ท่ัวถึง

 ตรวจสอบ
ความซ  าซ้อน

 พื นท่ีของ 
อปท

 มีหนังสือยินยอม
การใช้พื นท่ีหรือ

บริจาค

 มีหนังสือ
อนุญาตให้ใช้

พื นท่ี

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / / / / / / /
2 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ / / / / / / /
3 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพ

แห่งการเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV

/ / /

4 เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพ่ือเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

/ / /

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น

/ / / / / / /

6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางหลวงท้องถ่ิน

/ / / / / /

7 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า / / / / / / /
8 ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

ประปาหมูบ้่าน
/ / / / / / / /

9 การบริหารจัดการน  าเพ่ือสนับสนุน
งานฎีกา

10 ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน  า

/ / / / / / /

11 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบจัดการน  าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน  าใต้ดิน)

/ / / / / / /

หลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ท่ี
ความพร้อมของสถานท่ีด าเนินการ รายการเงินอุดหนุน

(เฉพาะกิจ)
 การกระจาย
งบประมาณ
อย่างท่ัวถึง

ค่าส่ิงก่อสร้าง

 ราคามาตรฐาน 
สงป./กรม

ทรัพยากรน  า

 แบบ รูป รายการ
ประมาณราคา

 จัดล าดับ
ความส าคัญ

 ตรวจสอบ
ความซ  าซ้อน

ค่าครุภัณฑ์





องค์ประกอบ น า้หนัก

1 จัดสรรเฉลี่ยเท่ากัน 30

2 จัดสรรตามขนาดพ้ืนที่ 15

3 จัดสรรตามจ านวนประชากร 15

4 จัดสรรผกผันตามรายได้จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้ 40

แนวคิด ก ำหนดกรอบกำรจัดสรร เพื่อแก้ปัญหำกำรกระจำยงบประมำณระหว่ำง อปท. 

ให้ควำมส ำคัญกับน  ำหนักในส่วนของรำยได้ผกผันเพ่ือลดควำมเหลื่อมล  ำ

พิจำรณำจำกข้อมูลพื นฐำน ได้แก่ พื นที่ จ ำนวนประชำกร และรำยได้

เกณฑ์การจัดสรรเงนิอุดหนุนทั่วไปที่มีอิสระในการใช้จ่าย/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



มาตรา 4 และมาตรา 25 ให้จัดท ารายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ส่งให้ส านักงบประมาณพร้อมกับการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

หน่วยรับงบประมาณ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงทีห่นว่ยงานของรัฐจัดเก็บหรอืได้รับไว้เปน็กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน าส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้
โดยไม่ต้องน าส่งคลัง (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ค านิยาม เงินนอกงบประมาณ)
(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ให้รวมถึงรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้)

หน่วยรับงบประมาณ

โดยหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณจะต้องรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูลสถานะเงินนอกงบประมาณที่น าส่งส านักงบประมาณ



ไม่ได้ย่ืนรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ส านักงบประมาณจะระบุรายชื่อ
หน่วยรับงบประมาณไว้ในเอกสารที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พร้อมกับตั้งงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ตามที่
เห็นสมควร

กรณีหน่วยรับงบประมาณ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)

ขอให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์วิธีการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางได้  เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น

รอบระยะเวลา
การจัดท ารายงานให้เป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)

โดยหน่วยรับงบประมาณที่ใช้ปีปฏิทิน ขอให้ปรับปีงบประมาณ



หลักการท างบประมาณต้องค านึงถึงเรื่องหลักความครอบคลุมงบประมาณ (Budget Coverage) 
โดยให้น าเงินนอกงบประมาณมาประกอบการจัดท างบประมาณ

การวิเคราะห์ความครอบคลุมงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ)

แนวทางการวิเคราะห์และการจัดสรรงบประมาณ

ให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
สถานะเงินนอกงบประมาณและ
แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณมา
ประกอบการพิจารณาด้วย  หากมีเงิน
นอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ
จ านนมาก ให้ใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณก่อน  โดยปรับลดรายการ/
กิจกรรมที่สามารถใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณได้  และให้น าเงินนอก
งบประมาณมาสมทบกับรายการ/
กิจกรรมที่ขอตั้งงบประมาณในรายจ่าย
ประจ าเป็นอันดับแรก (เพื่อลดสัดส่วน
รายจ่ายประจ า)   โดยเกณฑ์น าเงิน
นอกงบประมาณมาสมทบ

จ านวนเงินนอกงบประมาณสะสม สมทบร้อยละ

1 ต่ ากว่า 1,000 ลบ. 30

2 ตั้งแต่ 1,000 – 2,000 ลบ. 40

3 ตั้งแต่ 2,001 – 3,000 ลบ. 50

4 ตั้งแต่ 3,001 ลบ. เป็นต้นไป 60



Review Redeploy Replace 

ทบทวน : พิจารณาประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายจากการประเมินผลส าเร็จ เช่น

ปรับลด : ใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์ 
(Zero-based budgeting)

กิจกรรมเดิม : ให้ตรวจสอบ
ความพร้อมและสอดคล้อง

กับนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เป็นรายจ่ายตาม

นโยบายต่อเนื่อง ค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิ ตามกฎหมาย ตาม

ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย

- งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างปี
เดียว เป็นศูนย์ ให้คงเหลือเฉพาะ
รายการผูกพันเดิมที่ปรับลดงวดงาน
ลงตามความจ าเป็น  
- งบด าเนินงาน ให้พิจารณาจาก
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
ผลสัมฤทธิ์ หากต้นทุนสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องแต่เป้าหมายคงเดิมให้
พิจารณาความเหมาะสมของ
เป้าหมายเท่าที่จ าเป็น

การวิเคราะห์โดยหลัก 3 R (Review Redeploy Replace)

แนวทางการวิเคราะห์และการจัดสรรงบประมาณ

น าวงเงินที่ปรับลดได้จากReview/Redeploy มา
จัดสรรใหม่ตามความจ าเป็นใน 3 ลักษณะ

การ Replace กิจกรรม
เดิมหรือกิจกรรมใหม่ 

จะต้องวิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุน

กิจกรรมเพื่อตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสม

หรือไม่

กิจกรรมใหม่ : ต้อง
มีความพร้อมและ
สอดคล้องนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล/

กระทรวง/
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ

- รายจ่ายจริง
- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
โดยอ านาจของหัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณ/ขอตกลงกับส านัก
งบประมาณ
- เงินกันเหลื่อมปี 
- เงินที่ถูกพับไป



ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ 2564

การตั้งงบประมาณ ควรระบุถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ / การจ้างงาน / การสร้างรายได้ / การกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม

ควรทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยรบังบประมาณ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ

ควรหาแนวทางควบคุมหรือลดรายจ่ายประจ า ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ควรมีหลักเกณฑ์การกระจายลงพื้นที่ที่ชัดเจน

1

2

3

4



ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ 2564

การพิจารณาแผนงานบูรณาการ หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงภาพรวมการจัดท างบประมาณ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วม (joint KPI) และแนวทางการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าได้อย่างชัดเจน รวมทั้งภารกิจของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน

ควรพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณ กรณีที่มีเงินสะสมคงเหลือ 
และรายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
โดยพิจารณาจากรายละเอียดงบการเงินฉบับเต็ม

รายละเอียดค าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารงบประมาณ (ฉบับคาดแดง)

6

5

7



Thank you.



ขั้นตอนการบริหารงบประมาณที่ส าคัญ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณร่ายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

ข้อ 8 : หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลีย่นแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต  โครงการ
เดียวกันได้   โดยไม่ต้องขออนุมัติ สงป. ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ต้องไม่ใช่การโอนเงินจัดสรรจากรายการในงบบุคลากร  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ลบ.  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยเกิน ๑๐ ลบ. หรือรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบคุลากรตั้งใหม่  ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน ๑ ลบ. ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยเกิน ๑๐ ลบ. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ไดก้ าหนดไว้ในแผนฯ  ไม่เป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถปุระสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรไปใช้
จ่ายได้ภายใต้แผนงานผลผลิตโครงการเดียวกันและตามเงื่อนไขข้อ (๒) โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก สงป.

1

2

3

การโอนเงินจัดสรรโดยอ านาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ



ขั้นตอนการบริหารงบประมาณที่ส าคัญ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณร่ายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

ข้อ ๙ : หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมตัิเงินจัดสรรส าหรับค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ  หากผลจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ  หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจาก
รายการอื่นภายใต้แผนงานเดียวกันหรือน าเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างไดไ้มเ่กินร้อยละ 
๑๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

การโอนเงินจัดสรรโดยอ านาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ


