แนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘*
นายศิริพงศ อทัญูตา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ
ปฏิบัติราชการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ : กันยายน ๒๕๔๘

บทที่ ๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐบาลไดมีแนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดินใหมที่มีผลกระทบกับการ
จัดการงบประมาณรายจายหลายประการ เชน
๑.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารราชการ ตามนัยมาตรา ๓/๑ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติไว
วา “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน”
และในวรรคสอง ที่บัญญัติวา “การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง”
อนึ่ง รัฐบาลยังมีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป และกําหนดใหสวนราช
การและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามนัย
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑.๑.๑ มาตรา ๖ บัญญัติวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ”
* การบังคับใชตองวินิจฉัยและอางอิงจากระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ หลักเกณฑและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเทานั้น
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๑.๑.๒ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการ
บริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี”
๑.๑.๓ มาตรา ๑๖ บัญญัติวา “ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
ตามมาตรา ๑๓
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให
ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อ
ใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรค
สองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จใน
แตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด
ไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่ อ สิ้ น ป ง บประมาณให ส วนราชการจัดทํ ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผน
ปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี”
๑.๑.๔ มาตรา ๑๘ บัญญัติวา “เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําป
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่
กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมาย
หรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือ
ภารกิจใดไมอาจดํ าเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจํ าเปน หรือไมเปน
ประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปน
อยางอื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ที่จะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแก
ไขแผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย”
๑.๒ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามระบบงบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เพื่อใหสอดรับและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยใช “ผลผลิตและโครงการ” เปนหนวยกํากับการใช
จายแทน “งานและโครงการ” และใช “เปาหมายการใหบริการกระทรวง” เปนหนวยกํากับความ
สําเร็จในระดับผลลัพธของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
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๑.๓ การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๙ ตอรัฐสภา ซึ่งไดเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภาจากเดิมที่
กําหนดโครงสรางจาก “แผนงาน” เปน “แผนงบประมาณ” เพื่อใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป ตามขอ ๑.๑
๑.๔ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การ
ดํ าเนิ น งานโครงการเปลี่ ย นระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐสู  ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(GFMIS) สรุปไดดังนี้
๑.๔.๑ ปจจุบันการบริหารการเงินการคลังของประเทศ ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ดานการรับ-จาย โอนเงิน สําหรับปงบประมาณ ๒๕๔๘ เงินเหลื่อมป และเงินฝาก
คลังนอกงบประมาณทั้ง ๓ ประเภท มีการเชื่อมโยงกันอยางสมบูรณ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๗ ขณะเดียวกันทุกสวนราชการไดยกเลิกการปฏิบัติคูขนาน และกรมบัญชีกลางก็ไดยกเลิก
เอกสารฎีกา ทําใหสวนราชการใชวิธีการเบิกจายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียวได ตั้งแต
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เปนตนมา
๑.๔.๒ ใหถือเปนนโยบายหลักใหผูบริหารของทุกสวนราชการรวมรับผิดชอบ
และดูแลการปฏิบัติ และการดําเนินงานในระบบการบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองทําแผนปฏิบัติการ (action
plan) แผนการเบิกจาย (disbursement plan) ตั้งแตงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๙ โดย
ใหสํานักงบประมาณเปนผูรับผิดชอบในระดับมหภาค และใหกระทรวงการคลังจัดทําแผนบริหาร
เงินคงคลัง (treasury management) ที่สอดคลองตอไป
๑.๔.๓ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปนเลขานุการ ทําหนาที่กํากับการบริหาร การดําเนินการ และการพัฒนาระบบการบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส และใหพิจารณาการจัดตั้งกลไกของรัฐรับผิดชอบระบบ
งานบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป
๑.๕ การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รายจายลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และการเตรียมการสําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
๑.๕.๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รับทราบการเตรียมความพรอมในการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
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พ.ศ. ๒๕๔๙ และปตอๆ ไป และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติและดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป ดังนี้
“เพื่อใหการเตรียมความพรอมในการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และปตอๆ ไป เปนไปอยางรวดเร็ว คลองตัว มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับหลักการบริหารเงินสด (Cash Flow) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของการดําเนินการ
ตามภารกิจหนาที่ ดังนี้
1. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1.1 เมื่อรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ผานการ
พิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรวาระที่ ๑ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเริ่มวางแผนการปฏิบัติ
งานที่สอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
เตรียมการตรวจสอบเปาหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่จะตองปฏิบัติ และจัดเตรียมความ
พรอมเพื่อการดําเนินการตามผลผลิตหรือโครงการ เชน การสํารวจ ออกแบบ ประมาณการราคา
หรือกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รวมทั้งการจัดกรรมสิทธิ์ หรือพื้นที่ดําเนินการ หรือกิจกรรม
อื่นใดที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการใชจายงบประมาณไวลวง
หนา
1.2 เมื่อรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ผานการ
พิจารณาในวาระที่ ๓ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและจัดทําแผน
การใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการ ผลผลิตหรือโครงการ และงบ
ประมาณรายจายตามที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา และเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อพรอมที่จะใชจายหรือกอ
หนี้ผูกพันไดทันที เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
1.3 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใชบังคับ ให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอเบิกจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสกับกรมบัญชีกลางตามวงเงิน
ที่ไดรับจัดสรรและหรือโอนเปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ (๑ ตุลาคม)
2. สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจผานระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 จัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เต็มวงเงินงบ
ประมาณทั้งหมด ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ ตามที่รัฐสภาอนุมัติแลว ผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสอดคลองกับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ ๒.๑ เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจกอหนี้
ผูกพันไดตั้งแตตนปงบประมาณ (๑ ตุลาคม)
2.3 จัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางตามหลักเกณฑ ดังนี้
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2.3.1 งบกลาง รายการที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหกรมบัญชีกลาง
ไปพิจารณาจัดสรรใหสวนราชการตามรายจายจริง ซึ่งเปนรายจายที่มีความจําเปนตองจายตาม
กฎหมายและสิทธิของบุคคล เชน รายการคาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานของรัฐ รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ รายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงิน
เดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ เปนตน จะจัดสรรใหกรมบัญชีกลางตามความจําเปนในการใช
จาย
2.3.2 งบกลาง รายการอื่นๆ จะจัดสรรใหสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจดําเนินการตามผลผลิต/โครงการ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายการ และนโยบาย
ของรัฐบาลตามความจําเปนและเหมาะสม
2.4 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะๆ ตลอดปงบประมาณ”
๑.๕.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รับทราบและใหสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจดําเนินการตอไปตามแนวทาง หลักการและวิธีปฏิบัติ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
“สํ านั ก งบประมาณได ดํ าเนิ น การในการปรั บ ปรุ ง กลไกและแนวทางปฏิ บั ติ
...ฯ... เพื่อใหการแกไขปญหา...ฯ... เปนไปอยางยั่งยืน ดังนี้
1. การแกไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ...การแก
ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม...ฯ... เพื่อรองรับโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดินตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐
ใหสวนราชการมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณดวยการโอนทรัพยากรขามหนวยงานลง
พื้นที่ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา...ฯ...
2. การปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สํานักงบ
ประมาณไดขอปรับโครงสรางสํานักงบประมาณใหม ใหสอดรับกับนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล ดวยการกําหนดใหมีผูประสานงานดานการงบประมาณ
(CBO :
Chief Budget Officer) กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและหนวยงานที่ตั้งอยูในตาง
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อทําหนาที่ประสานงานใหความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และแกไขปญหา
ทั้งในดานการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน...ฯ...
3. ...ฯ... 4. ...ฯ...
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5. การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาดานการงบประมาณ ดวยการสราง
ฐานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การงบประมาณเผยแพร ใ นเว็ บ ไซด ข องสํ านั ก งบประมาณที่
http://www.bb.go.th รวมทั้งจัดทําคูมือการประสานงานและการบริหารงบประมาณเพื่อแจก
จายใหกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด หนวยงานในตางประเทศและผูเกี่ยวของทุกระดับ
พรอมกับกําหนดตัวเจาหนาที่สํานักงบประมาณที่รับผิดชอบการจัดทํางบประมาณของ สวนราช
การ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและหนวยงานในตางประเทศ และเจาหนาที่สํานักงบประมาณดานวิชา
การ เพื่อใหเจาหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและหนวยงานของรัฐในตางประเทศ
สามารถติดตอสอบถามและแกไขปญหาขอของใจในดานการจัดการงบประมาณโดยตรง
อนึ่ง สําหรับแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหรวดเร็วขึ้นในปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยการจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกสเต็มจํานวนตามวง
เงินที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมแลวแตกรณีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และการจัดสรรงบประมาณรายจาย
งบกลาง
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามวัตถุประสงคของรายการงบกลางตามนโยบายของ
รัฐบาลตามความจําเปนเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถใชจาย
หรือกอหนี้ผูกพันไดตั้งแตตนปงบประมาณ และขอเบิกจายเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
ดวยระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณ (งบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และการเตรียมการสําหรับงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น สํานักงบประมาณจะไดจัดทําเปนระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอไป”
สํานักงบประมาณจึงไดยกเลิกระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และกําหนดหลักเกณฑและวิธี
การใหมเปน “ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘” สําหรับใชในการบริหารงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป ใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก
ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
อนึ่ง เนื่องจากสํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบใหกับหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจมากขึ้น เพื่อใหสามารถบริหาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามแนวทางขางตน และตามหลักการ
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ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงบ
ประมาณจึงไดจัดทําคําอธิบายและจัดพิมพเปน “แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘” เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจใชในการ
กํากับดูแลและควบคุมการบริหารงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในความรับ
ผิดชอบ รวมทั้งใหเจาหนาที่ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และผูที่เกี่ยวของใชเปนคูมือในการ
ปฏิบัติงาน และใหเจาหนาที่สํานักงบประมาณใชเปนคูมือในการใหคําปรึกษา แนะนําและอํานวย
ความสะดวกแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
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บทที่ ๒. หลักการสําคัญของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดหลักการซึ่งมีความสําคัญ
ที่แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ เหตุผลความจําเปน และเครื่องมือตางๆ ที่จําเปนตองใชในการ
บริหารงบประมาณรายจาย ดังนี้
๒.๑ กําหนดใหระเบียบมีความสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่มุง
เนนผลงานตามยุทธศาสตร
๒.๒ กําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจาย เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายงบประมาณรายจายไดอยางรวดเร็ว
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
๒.๓ กําหนดการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหกับหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
รัฐวิสาหกิจในการบริหารงบประมาณรายจายไดอยางยืดหยุนและคลองตัวสูง
๒.๔ กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจบริหารงบประมาณรายจายใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามแผนงบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กําหนดไว
๒.๕ กําหนดใหมีเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ดังนี้
(๑) การจัดทําคาใชจายตอหนวย
(๒) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(๓) การรายงานผล
(๔) การจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๖ กําหนดใหการบริหารงบประมาณสอดคลองกับหลักการของธรรมาภิบาล คือ ให
การใชจายงบประมาณรายจายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา มีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบ และเปดเผยตอสาธารณะได
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บทที่ ๓. ความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผนดินกับแผนงบประมาณ
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประ
จําป ตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น เอกสารระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งจัดทําโดยสํานักพัฒนา
ระบบงบประมาณ สํานักงบประมาณ เมษายน ๒๕๔๘ ไดใหความหมายไว ดังนี้
๓.๑ แผนการบริหารราชการแผนดิน “เปนแผนการบริหารประเทศของรัฐบาล
ที่ประกาศใหประชาชนและทุกภาคสวนทราบถึงทิศทางและแนวทางที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพื่อ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภา และเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใชในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา ๔ ป โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศในภาพรวม ประเด็นยุทธศาสตร (เรื่องที่รัฐบาลจะดําเนิน
การ) เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กลยุทธหลัก (ระดับชาติ) หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ
สนับสนุน และแนวทางการติดตามประเมินผล”
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป “เปนแผนปฏิบัติราชการที่สวนราชการ (กระทรวง/
กรม) แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่สวนราชการ
จะดําเนินการตลอดระยะเวลา ๔ ป เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมาย สาระสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป จะแสดงใหเห็นถึงการแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก (ระดับชาติ) ที่สวนราชการเขาไปเกี่ยวของไปสู “ภารกิจ”
ที่สวนราชการตองดําเนินการ โดยสวนราชการตองนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธที่จะทําใหภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของ
ภารกิจเหลานั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการสําคัญที่สวนราชการจะจัดทํา เพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในระยะเวลา ๔ ป”
๓.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําป “เปนแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ
(กระทรวง/กรม) ที่แสดงใหเห็นถึงภารกิจที่จะดําเนินการในปใดปหนึ่งที่กําหนด ภายใตแผน
ปฏิบัติราชการ ๔ ป ของสวนราชการนั้น โดยจะมีสาระสําคัญเชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔
ป แตจัดทําเปนแผนประจําปที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ”
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๓.๔ ตาราง : แสดงความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป แผน
ปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป กับแผนงบประมาณ
ตัวอยาง : งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ *
แผนการบริหารราชการ
แผนดิน
ประเด็นยุทธ
เปาประสงค
ศาสตร/
เชิงยุทธ
ประเด็น
ศาสตร
ยุทธศาสตร
หลัก
ที่ ๓
ยุทธศาสตร
การปรับ
โครงสราง
เศรษฐกิจให
สมดุลและ
แขงขันได
- เพิ่มมูลคา
๓.๑
ผลผลิตทาง
ปรับโครง
การเกษตร
สรางภาค
และรายได
เกษตร
เกษตร
แผนงบประมาณปรับโครง
สรางภาคเกษตร*

แผนปฏิบัติราชการ
๔ ป

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

เปาหมาย
การให
บริการ
กระทรวง

ยุทธศาสตร
กระทรวง

เปาหมาย
การให
บริการหนวย
งาน

กลยุทธ
หนวยงาน

ผลผลิต/
โครงการ

- ผลผลิต
ภาคการ
เกษตร ที่
สอดคลอง
กับการตลาด
และปลอด
ภัย ตอผู
บริโภคเพิ่ม
ขึ้น
๑๔๑,๔๐๐
ฟารม
๑,๗๘๖ โรง
งาน
มูลคา GDP.
สาขาเกษตร
๖.๙ แสน
ลานบาท

- การเพิ่ม
ผลิตภาพ
- การสราง
มูลคาเพิ่ม
- การนําสิน
คาเกษตร
และอาหาร
สูตลาดโลก

- ผลผลิต
และผลิต
ภัณฑประมง
มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน

- ปรับโครง
สรางและ
เพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิต
- ปรับปรุง
คุณภาพสิน
คาใหได
มาตรฐาน
และปลอด
ภัย

ที่ ๑ :
การ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า
ที่ ๒:
การจัดการ
ใหเกิดผล
ผลิตสัตวนํ้า
ในแหลงนํ้า
ธรรมชาติ
ที่ ๓ :
การพัฒนา
คุณภาพสิน
คาประมงให
ไดมาตรฐาน

หมายเหตุ : “แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตร*” เทียบเทากับ “ประเด็นยุทธศาสตรหลัก
ที่ ๓.๑ ปรับโครงสรางภาคเกษตร” ของแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป

ตัวอยาง : งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
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กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ * (ตอ)
ผลผลิต/
โครงการ

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
เปาหมายผลผลิต/
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ที่ ๑ :
การพัฒนาการเพาะ - จํานวนเกษตรกร
ทีไ่ ดรับการสงเสริม
เลี้ยงสัตวนํ้า
และบริการดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
๒๖,๐๐๐ ราย

ที่ ๒:
การจัดการใหเกิด
ผลผลิตสัตวนํ้าใน
แหลงนํ้าธรรมชาติ

ที่ ๓ : .........

งบรายจาย

- ผลผลิตสัตวนํ้า
ของเกษตรกรที่ได
รับการพัฒนา
ตอไรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวา
รอยละ ๕

๑. พัฒนาการเพาะ
เลี้ยงและปรับปรุง
พันธุ
๒. ถายทอด
เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยง
- กิจกรรม
บูรณาการ :
(๑๒) การพัฒนา
เกษตรอินทรีย

๑. งบบุคลากร
๒. งบดําเนินงาน
๓. งบลงทุน
๓.๑ คาครุ
ภัณฑ
(๑) รายการ
๓.๒ คาที่ดิน
(๑) รายการ
๓.๓ คา
สิ่งกอสราง
(๑) รายการ
๔. งบเงินอุดหนุน

- ปริมาณพื้นที่
แหลงนํ้าที่ไดรับ
การจัดการและฟน
ฟู ๘.๘ ลานไร
- จํานวนสัตวนํ้าที่
ผลิต/ปลอยใน
แหลงนํ้า ๑,๙๕๐
ลานตัว

- ปริมาณสัตวนํ้า
ตอหนวยลงแรง
ประมง (CPUE)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา รอยละ ๑

๑. งบบุคลากร
๒. งบดําเนินงาน
๓. งบลงทุน
๓.๑ คาครุ
ภัณฑ
(๑) รายการ
๓.๒ คาที่ดิน
(๑) รายการ
๓.๓ คา
สิ่งกอสราง
(๑) รายการ
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงิน
อุดหนุนทั่วไป
๕. งบรายจายอื่น
(๑) รายการ

.......

........

๑. ควบคุมการทํา
ประมง
๒. เพิ่มผลผลิต
สัตวนํ้า
๓. พัฒนาการทํา
ประมงและสํารวจ
แหลงประมง
๔. ถายทอด
เทคโนโลยีการจัด
การ
- กิจกรรม
บูรณาการ :
(๗) การพัฒนาภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ
(๑๕) ฟนฟู
ทรัพยากรประมง
ในทะเลสาบสงขลา
........

(* ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลมที่ ๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ)

........
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บทที่ ๔. ความหมายของคําในบทนิยามศัพท
นิยามศัพทที่กําหนดไวในขอ ๔ ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
มีความหมาย ดังนี้
๔.๑ “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ ไดแก
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทาสํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
แต ไม ร วมตลอดถึ ง รั ฐวิ สาหกิจ หรื อหน ว ยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
ทั้งนี้ พิจารณาไดจากพระราชบัญญัติกําหนดสถานภาพของสวนราชการ และพระราช
บัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ ดังนี้
(๑) สวนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๗ ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหมีกระทรวงและสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงรวม ๒๐ กระทรวง
ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง ๑๙ กระทรวง รวมทั้งสวนราชการไมสังกัดสํานักนายก
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อีก ๙ หนวยงาน
(๓) องคการมหาชน ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๕ บัญญัติวา “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหม แตกตางไปจากสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหเกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด จะจัดตั้งเปนองคการมหาชน โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ได”
(๔) หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๘ หนวยงาน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปก
ครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) หนวยงานอื่นใดของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและอยูภายใตกํากับของ
ฝายบริหาร ตัวอยางเชน พ.ร.บ. การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุรนารี พ.ศ.
๒๕๓๓ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ร.บ. สถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน
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(๖) หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐ
บาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา เฉพาะที่ไมเขาลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ไมรวมรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราช
การสวนทองถิ่น ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล
๔.๒ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายใน
ปงบประมาณนั้นๆ เชน ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๙ มาตรา ๒๗ มีรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณ รวม ๒๒ แหง
๔.๓ “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความวา การจัดสรรงบประมาณรายจายใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภาตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี
การจัดสรรงบประมาณดังกลาวขางตน อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติงวด หรือวิธีการ
อื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดวิธีการจัดสรรงบ
ประมาณเปน ๒ รูปแบบตามประเภทของงบประมาณรายจาย คือ
(๑) งบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ : ใชวิธีการจัดสรร
งบประมาณครั้งเดียวเต็มจํานวนงบประมาณรายจายตามที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา ตามแผนงบ
ประมาณ ผลผลิตหรือโครงการ งบรายจาย รายการ และวงเงินที่ระบุในเอกสารประกอบพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแต
กรณี
(๒) งบประมาณรายจายงบกลาง : จําแนกเปน ๒ สวน คือ
• งบกลาง : รายการที่ตองจายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ เชน ราย
การเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เปนตน ใชวิธีการจัดสรรงบ
ประมาณใหสวนราชการขอเบิกจายจากกรมบัญชีกลางตามจํานวนเงินที่
ใชจายจริง
• งบกลาง : รายการอื่นๆ เชน รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน เปนตน ใชวิธีการจัดสรรงบประมาณตามที่สวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจขออนุมัติเพื่อใชจายในการจัดทําผลผลิต โครงการ หรือราย
การ ตามวัตถุประสงคของรายการงบกลาง และนโยบายรัฐบาลตาม
ความเหมาะสมและจําเปนเปนครั้งคราวๆ ไป
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๔.๔ “เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลตองการจะ
ใหเกิดขึ้นตอประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งเกิดจากการใหบริการของกระทรวง และผลผลิตหรือ
โครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน
คุณลักษณะที่สําคัญของเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ ประกอบดวย
(๑) คํานึงถึงนโยบายรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา และที่เกิดใหมในระหวางวาระ
ของรัฐบาล
(๒) สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป
(๓) สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) เปนพันธะของรัฐบาลที่สามารถบรรลุและวัดผลสัมฤทธิ์ได
(๕) มีระยะเวลาดําเนินการไมนอยกวา ๔ ปเทากับวาระของรัฐบาล
(๖) สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายรัฐบาล
สําหรับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
มี ๔ ประการ* ดังนี้
(๑) ขจัดความยากจน และความมั่งคั่งกระจายไปทุกภาคสวน
(๒) สังคมไทยเปนสังคมที่มีคุณภาพ
(๓) โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลยิ่งขึ้น
(๔) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเปนพลัง
ในการขับเคลื่อนประเทศ
(* ที่มา : คําบรรยายแนวทางการจัดทําและสาระสําคัญของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักนโยบายและแผนงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

๔.๕ “เปาหมายการใหบริการกระทรวง” หมายความวา ผลลัพธที่กระทรวงตองการให
เกิดขึ้นจากการใหบริการระดับกระทรวง ทั้งนี้ จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธ
ศาสตรชาติของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณแลวแตกรณี
คุณลักษณะที่สําคัญของเปาหมายการใหบริการกระทรวง* ประกอบดวย
(๑) ตองมีความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ และยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
(๒) ตองสามารถบรรลุผลลัพธได
(๓) เปนพันธะสัญญาของกระทรวงที่มีตอประชาชน
(๔) ควรดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวาระของรัฐบาล
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(๕) ตองสามารถวัดผลลัพธในเชิงปริมาณ คุณภาพ และหรือระยะเวลาในการ
บรรลุผลลัพธได
ตัวอยาง : เปาหมายการใหบริการกระทรวง จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลมที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน
๑.๑ ขจัดความยากจนระดับประเทศ
• ครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนลดลง รอยละ ๑๐๐ ในป ๒๕๕๑
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหสมดุลและแขงขันได
๓.๑ ปรับโครงสรางเกษตร
• ผลผลิตภาคการเกษตรที่สอดคลองกับการตลาดและปลอดภัยตอ
ผูบริโภคเพิ่มขึ้น ๓๒๒,๒๗๑ ฟารม ๓,๒๐๖ โรงงาน มูลคา GDP
สาขาเกษตรกรรม ๙ แสนลานบาท ในป ๒๕๕๑
กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
• สังคมมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี ประชาชนสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางปกติสุขและปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข
รอยละ ๙๕ ในป ๒๕๕๑
กระทรวงคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหสมดุลและแขงขันได
• ประชาชนไดใชระบบขนสงที่มีความสะดวกปลอดภัย รอยละ ๑๐๐
ในป ๒๕๕๑
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กระทรวงพาณิชย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
• ผูบริโภคไดรับความคุมครองผลประโยชนที่เปนธรรมดานการประ
กันภัย รอยละ ๙๓ ในป ๒๕๕๑
(* ที่มา : คําบรรยายการจัดการงบประมาณกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ของนายเดชา ดีผดุง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงบประมาณ เมษายน ๒๕๔๘)

๔.๖ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด” หมายความวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดตามที่จังหวัดกําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและเปาหมายยุทธ
ศาสตรระดับชาติ
๔.๗ “แผนงบประมาณ*” หมายความวา แผนงบประมาณตาม “โครงสรางแผนงบ
ประมาณตามยุทธศาสตร” ที่สํานักงบประมาณจัดทําขึ้น โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร
หลักของแผนการบริหารราชการแผนดิน สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มุงใหการดําเนิน
งานตามภารกิจของสวนราชการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ อันเปนผล
ลัพธที่รัฐบาลตองการใหเกิดขึ้นแกประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช “แผนงบประมาณ” ดัง
กลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดินตอรัฐสภา ตามที่บัญญัติไวในรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ตัวอยาง :
แผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน
ประเด็นยุทธศาสตรหลัก
แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร
. ระดับประเทศ
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
. ระดับชุมชน
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับชุมชน
. ระดับบุคคล
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับบุคคล
(* ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ : งบประมาณรายจายจําแนก
ตามโครงสรางแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร)

๔.๘ “แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ*” หมายความวา แผนงบประมาณที่มีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหการใชจายงบประมาณรวมกันของหนวยงานตางๆ มีความเชื่อมโยงสอดคลอง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล โดยคํานึงถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และมุงเนนผล
สัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
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คุณลักษณะที่สําคัญของแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ประกอบดวย
(๑) เปาหมายของแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
(๒) แนวทางดําเนินงาน หรือกลยุทธ
(๓) หนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) หนวยงานหลัก (เจาภาพ)
(๕) งบประมาณของแตละแนวทาง หรือกลยุทธ
ตัวอยาง : ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ๑๕ แผน
เชน (๑) แผนงบประมาณการปรับโครงสรางการทองเที่ยวและบริการ
(๒) แผนงบประมาณการขจัดความยากจน
(๓) แผนงบประมาณการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๔) แผนงบประมาณการพัฒนา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน
(* ที่มา : แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี)

๔.๙ “ผลผลิต” หมายความวา ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผล
ผลิต (Product) หรือการใหบริการ (Service) ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐ หรือการตอบ
คําถามวาหนวยงานของรัฐจัดทําอะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ (Service Provider)
ตามความตองการของรัฐบาลในฐานะผูซื้อบริการ (Service purchaser) ทั้งในรูปแบบของการ
ใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของ หรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการองค
กรภายนอกหนวยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง
คาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
คุณลักษณะที่สําคัญของผลผลิต ประกอบดวย
(๑) เปนสิ่งของหรือบริการของหนวยงานของรัฐ
(๒) เปนรูปธรรมและรับรูได
(๓) เปนผลผลิตขั้นสุดทายของหนวยงาน
(๔) หนวยงานสามารถควบคุมความสําเร็จได
(๕) สามารถระบุหนวยนับหรือตรวจวัดไดในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
(๖) สามารถคิดตนทุนหรือคาใชจายได
ตัวอยาง : ผลผลิต จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลมที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร
• การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ๒๖,๐๐๐ ราย
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• การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ ๘.๘ ลานไร
และปลอยสัตวนํ้า ๑,๙๕๐ ลานตัว
• การพัฒนาคุณภาพสินคาประมงใหไดมาตรฐาน ๓๐,๐๐๐ ฟารม
๒๖๖ โรงงาน ๑๐๐,๐๐๐ ตัวอยาง ๑๐ลานไร และผานเกณฑมาตร
ฐานของกรมประมงไมนอยกวา รอยละ ๙๕
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แผนงบประมาณ : เสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
• ป ญ หาและหรื อ สิ ท ธิ ข องประชาชนที่ ไ ด รั บ การแก ไ ขคุ  ม ครอง
๒๒๙,๕๓๐ ครั้ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ ได รั บ บริ ก าร
รอยละ ๘๕
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
• ทางหลวงไดรับการพัฒนา ๘๒๒.๗ กิโลเมตร
• ทางหลวงไดรับการบํารุงรักษา ๖๓,๕๘๕ กิโลเมตร ใหมีความเรียบ
ผิวทางเฉลี่ยไมเกิน ๓.๕ IRI
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา
• การพิทักษประโยชนผูบริโภค สินคาและบริการ ๑๐๖ รายการ ตรวจ
สอบเครื่องชั่งตวงวัด ๒,๑๐๐,๐๐๐ เครื่อง โครงสรางราคาสอด
คลองกับปจจัยที่มีผลกระทบกับตนทุน รอยละ ๙๕ และถูกตองตาม
กฎหมาย รอยละ ๙๑ ตามลําดับ
๔.๑๐ “โครงการ” หมายความวา ผลผลิตของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จัดทําขึ้น
เพื่อใหเกิดการใหบริการ ทั้งในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของ
หรือสิ่งกอสราง เพื่อนําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจนั้น โดยมีกําหนดเปาหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แนนอน
รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
คุณลักษณะที่สําคัญของโครงการ ประกอบดวย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) วัตถุประสงค
(๓) สถานที่ตั้ง
(๔) ระยะเวลาดําเนินการ
(๕) เปาหมาย
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(๖) วงเงินคาใชจายทั้งสิ้น
(๗) กิจกรรม
(๘) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
(๙) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
ตัวอยาง : โครงการ จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลมที่ ๓
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
• โครงการคลองสียัด เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๘๒,๕๐๐ ไร สงนํ้าได
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๖ ป (ป ๒๕๓๗ ถึง
ป ๒๕๕๒) วงเงินทั้งสิ้นโครงการ ๔,๐๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๑๑ “งบรายจาย” หมายความวา กลุมวัตถุประสงคของรายจายที่กําหนดใหจายตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณ จําแนกออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๔.๑๑.๑ รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกําหนด
ไวสําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน ๕ ประเภทงบรายจาย ได
แก
(๑) งบบุคลากร
(๒) งบดําเนินงาน
(๓) งบลงทุน
(๔) งบเงินอุดหนุน
(๕) งบรายจายอื่น
๔.๑๑.๒ รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใชจาย ตามรายการที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี และใหใชจายตามลักษณะคา
ใชจาย ๕ ประเภทงบรายจายตามขอ ๔.๑๑.๑ โดยอนุโลม
ใหดูรายละเอียดรายจายแตละงบรายจาย และรายการรายจายงบกลาง ในหนังสือเวียน
ของสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

๔.๑๒ “เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินทดรองราชการตามระเบียบวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูตางประเทศ ซึ่งจะใชในกรณีที่การจัดสรรงบ
ประมาณตามแผนงบประมาณนั้นมีโครงการเงินกูตางประเทศ และมีกรณีตองใชเงินกูจากตาง
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ประเทศสมทบกับเงินบาท โดยใหระบุจํานวนเงินของแตละงบรายจายที่ขอใชเงิน
รองราชการ

ทด

๔.๑๓ “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความวา แผนการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจในรอบปงบประมาณ
ดูรายละเอียดใน : หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ
๔.๑๔ “แผนการใชจายงบประมาณ” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจาย
งบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน
รอบปงบประมาณ
ดูรายละเอียดใน : หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใชจายงบประมาณ
๔.๑๕ “สํานักเบิกสวนกลาง” หมายความวา กรมบัญชีกลาง
๔.๑๖ “สํานักเบิกสวนภูมิภาค” หมายความวา สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลัง
จังหวัด ณ อําเภอ และสํานักงานคลังอําเภอ
๔.๑๗ “การโอนงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนงบประมาณรายจายที่ได
รับจากการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายใน
งบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต
แผนงบประมาณเดียวกัน
ลักษณะที่สําคัญของการโอนงบประมาณรายจาย จําแนกเปน ๒ ลักษณะ
(๑) การโอนงบประมาณรายจายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิต
หรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
(๒) การโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใต
แผนงบประมาณเดียวกัน
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ตัวอยาง : จากเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมี ๒ แผนงบประมาณ
๔ ผลผลิต และ ๑ โครงการ ดังนี้

แผนงบประมาณ/
ผลผลิต/
โครงการ

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
ผลผลิตที่ ๑ : การสงเสริมและพัฒนาความ
เขมแข็งใหเกษตร
โครงการที่ ๑: โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน

บุค
ลา
กร

งบรายจาย (ลานบาท)
ดํา
ลง
เงิน
เนิน
ทุน
อุด
งาน
หนุน

๓๓

๙๕

๑๓

๕๓

๑๖

แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ๑๘๙ ๑๑๔ ๘๑
ผลผลิตที่ ๒ : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตว
๔๘๗ ๔๗๔ ๑๗๘
นํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ
ผลผลิตที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพสินคา
ประมงใหไดมาตรฐาน
๔๘๑ ๓๙๓ ๒๖

ราย
จาย
อื่น

๖๗

๑.๕

๑.๑

๑.๙

การโอนลักษณะที่ (๑) ไดแก การโอนตามแนวตั้ง ในงบรายจายเดียวกัน ภาย
ใตแผนงบประมาณเดียวกัน
การโอนลักษณะที่ (๒) ไดแก การโอนตามแนวนอน ในผลผลิตหรือโครงการ
เดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
(หมายเหตุ : ตัวอยางขางตนเปนการแสดงรายการงบประมาณรายจาย เพื่อใชในการอธิบาย
ประกอบลักษณะการโอนงบประมาณรายจายเทานั้น)
๔.๑๘ “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” หมายความวา การเปลี่ยน
แปลงรายการ และหรือจํานวนเงินของรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของผลผลิตหรือโครง
การ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
ตัวอยาง : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
๓. งบลงทุน
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๓.๑ คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๓.๑.๑ ครุภัณฑ
๓.๑.๑.๑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
๓.๑.๑.๒ ครุภัณฑการเกษตร
๓.๑.๑.๓ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๓.๑.๑.๔ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
๓.๑.๑.๕ ครุภัณฑอื่นๆ
๓.๑.๒ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๓.๑.๒.๑ คากอสรางระบบสาธารณูปโภค
๓.๑.๒.๒ คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น
๓.๑.๒.๓ คากอสรางอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามตัวอยาง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ระหวางรายการ และวงเงินคาครุภัณฑ และคาสิ่งกอสราง ในงบลงทุน ของผลผลิตที่ ๑
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ภายใตแผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคเกษตรเดียวกันตาม
ลําดับ
๔.๑๙ “การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนจัดสรรงบ
ประมาณรายจายจากสํานักเบิกสวนกลางไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคใด หรือจากสํานักเบิกสวน
ภูมิภาคใดไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคอื่น โดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ
การดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
จากรัฐสภานั้น โดยปกติสวนใหญจะปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้น เพื่อใหการใช
จายงบประมาณรายจายที่ตองดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอด
คลองกับการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๒๐ จึงกําหนดไววา “ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบ
ประมาณรายจายของแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ
ประเภทงบรายจาย และรายการในงบรายจาย ไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนดไวโดยไมชักชา แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับ
ตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคตามวรรคหนึ่ง จะตอง
พิ จ ารณาโอนจั ดสรรงบประมาณรายจายเพื่อใหสามารถดํ าเนินงานไดสอดคลองกับแผนการ

23

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยใหจัดทําและ
รับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด”
๔.๒๐ “รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ” หมายความวา รายการงบประมาณ
รายจายที่กําหนดใหตองจายเงินงบประมาณรายจายเกินหนึ่งปงบประมาณขึ้นไปในขณะที่กอหนี้
ผูกพัน
ตัวอยาง : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ*
แผนงบประมาณ : ปรับโครงสรางภาคเกษตร
ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
๓. งบลงทุน
๓.๑.๑ คากอสรางอื่นๆ
(๑) กอสรางสถานแสดงพันธุสัตวทะเลบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แหง
งบประมาณทั้งสิ้น
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๔๘ ตั้งงบประมาณ
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๔๙ ตั้งงบประมาณ
๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๕๐ ผูกพันงบประมาณ
๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลผลิตที่ ๒ : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ
๓. งบลงทุน
๓.๑.๑ คาครุภัณฑ
๓.๑.๑.๑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
(๒) เรือตรวจประมงทะเลขนาด ๖๕ ฟุต ความเร็วสูงสุดไมตํ่ากวา ๒๘ น็อต
๒ ลํา
งบประมาณทั้งสิ้น
๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๔๙ ตั้งงบประมาณ
๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ป ๒๕๕๐ ผูกพันงบประมาณ
๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(* ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลมที่ ๓ หนา ๑๖๘ และ
๑๗๐)

รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ วรรคสาม บัญญัติไววา “เมื่อพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณีใชบังคับ
แลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่
คาดวาจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอๆ ไป พรอมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือ
เผื่อขาด เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระ

24

ราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
ดังนั้น หากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ขอตั้งงบประมาณรายจาย และไดรับการจัด
สรรงบประมาณเปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบลงทุน (เชน คาครุภัณฑ คาที่
ดิน หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน) งบดําเนินงาน (เชน คาเชารถยนตราชการ คาเชาอาคารที่ ทํา
การ เปนตน) งบอุดหนุน (เชน คาเชารถราชการ คาเชาอาคารที่ทําการ คาครุภัณฑ คาที่ดิน
หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน) และงบรายจายอื่น (เชน คาจางที่ปรึกษา คาครุภัณฑ คาที่ดิน หรือ
คาสิ่งกอสราง เปนตน) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณตาม
มาตรา ๒๓ ขางตนแลว ใหดําเนินการตามระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๓๔ กอนแลวจึงจะสามารถกอหนี้ผูกพันได
๔.๒๑ “ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ” หมายถึง การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารการ
เงินการคลังของประเทศ ๕ ดาน* คือ
(๑) ขอมูลภาพรวมการบริหารการเงินการคลังของประเทศในรูปแบบการจัดทํา
งบการเงิน เชน งบทดรอง (Trial Balance) และงบดุล (Balance Sheet) ประมาณการเงินสด
จากยอดรับ-จายเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ (Cash Flow) ผลการจัดเก็บรายได ผลการเบิกจายงบ
ประมาณ งบเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ และแยกเปนรายหนวยงาน สถานะหนี้สาธารณะและ
เงินคงคลัง เปนตน
(๒) ขอมูลเปรียบเทียบผลการเบิกจาย ปปจจุบัน เงินเหลื่อมป เงินนอกงบ
ประมาณ โดยจํ าแนกทั้งดานปริมาณและสัดสวน รายจายสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อ
วิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และควบคุมลดตนทุนคาใชจายตามภารกิจ กิจกรรม ยุทธ
ศาสตร และการจัดทําบัญชีตนทุนการบริหาร
(๓) ขอมูลผลการจัดเก็บและนําสงรายไดแผนดินของหนวยงานจัดเก็บ เชื่อม
โยงแผนการบริหารดุลเงินสด และแผนบริหารการคลัง
(๔) ขอมูลผลการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามรหัส ตามหมวดสินคา รายละเอียดคู
สัญญา และการขึ้นทะเบียนผูขาย ซึ่งปจจุบันมีผูขายลงทะเบียนในระบบกวา ๘๐,๐๐๐ ราย
เปรียบเทียบทุกสวนราชการ เพื่อความโปรงใส และกําหนดราคาเฉลี่ย และราคากลางเพื่อสราง
มาตรฐานการจัดซื้อและควบคุมรายจาย
(๕) ขอมูลผลการบริหารทรัพยากรบุคคลสํ าหรับขาราชการที่สังกัด ก.พ.
จําแนกตามระดับ เงินเดือน วุฒิ และรายละเอียดที่สําคัญ เพื่อสรางฐานขอมูลขาราชการใหเปน
มาตรฐานกลางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนการปฏิบัติราชการ
(* ที่มา : หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การดําเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS))
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บทที่ ๕. หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงบประมาณรายจาย
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลักษณะ ๑ บททั่วไป ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนตนไป ดังนี้
๕.๑ การใชงบประมาณรายจายประจําป
ตามระเบียบฯ ขอ ๕ จําแนกงบประมาณรายจายเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) งบประมาณรายจาย สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
(๒) งบประมาณรายจาย งบกลาง
แตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะมีบทบัญญัติใหตั้งงบ
ประมาณรายจายอีกประเภทหนึ่ง (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติไวในมาตรา ๒๘) คือ
(๓) งบประมาณรายจาย เพื่อเปนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ซึ่ ง งบประมาณรายจ า ยแต ละประเภทได กํ าหนดในการลักษณะการใชงบ
ประมาณ ดังนี้
๕.๑.๑ งบประมาณรายจาย สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
งบประมาณรายจาย สํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดแกงบ
ประมาณรายจายตามนัยมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งตามระเบียบฯ ขอ ๕ กําหนดใหใชงบประมาณรายจาย ดังนี้
(๑) ใหใชตามรายการงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณีตามที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภาแลว
(๒) ใหใชตามรายการที่ระบุในแผนการใชจายงบประมาณที่จัดทําโดย
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนรายการเดียวกันกับรายการตาม (๑) (ทั้งนี้ เนื่องจากตาม
ระเบียบฯ ขอ ๑๒ กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณตามผลผลิตหรือโครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง
แผนงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายที่ระบุใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี)
(๓) ใหใชจายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิตหรือ
โครงการ ดังนี้
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- ตามที่ระบุไวในแผนงบประมาณ หรือแผนงบประมาณใน
เชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
- ตามที่หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจไดโอน
เปลี่ยนแปลงตามที่ไดรับมอบอํานาจตามระเบียบนี้
- ตามที่ไดรับอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงฯ จากสํานักงบ
ประมาณ
- ตามที่ไดรับอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงฯ จากคณะรัฐ
มนตรี
๕.๑.๒ งบประมาณรายจาย งบกลาง
งบประมาณรายจาย งบกลาง ไดแก งบประมาณรายจายตามนัยมาตรา
๔ แหงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งระเบียบฯ ขอ
๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ กําหนดใหใชงบประมาณรายจายงบกลาง ดังนี้
(๑) งบกลาง รายการที่ตองจายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐ ไดแก
รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ รายการเงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของ
รัฐ รายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ เปนตน ใหใชตามที่
ตองจายจริงโดยขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง
(๒) งบกลาง รายการอื่นๆ ใหใชตามวัตถุประสงคของรายการงบกลาง
นั้นๆ และตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ หรือรายการ งบรายจาย และจํานวนเงินที่ได
รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางจากสํานักงบประมาณ เพื่อบรรลุเปาหมายการให
บริการกระทรวง แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ หรือตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลในเรื่องที่
ใหใชงบกลางนั้น
๕.๑.๓ งบประมาณรายจาย เพื่อเปนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณรายจาย เพื่อเปนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เปนไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่บัญญัติไววา “การจายเงิน
เปนทุน หรือเปนทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ ใหกระทําไดแตโดยกฎหมาย” ทั้งนี้ ตามนัยพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๒๘ บัญญัติวา “ใหสํานัก
งบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณรายจายดังกลาวใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายได
ตามความจําเปน” และในวรรคสามที่บัญญัติวา “ในกรณีที่จําเปนสํานักงบประมาณจะโอนราย
จายรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่นในมาตรานี้ก็ได” สําหรับการใชงบประมาณรายจาย
เพื่อเปนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนใหใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน ตามกฎหมายหรือระเบียบของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนนั้นๆ
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๕.๒ การจัดเตรียมความพรอมในการใชงบประมาณรายจายประจําป
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ และขอ ๑๗ กําหนดใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐ
วิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพรอมในการใชงบประมาณรายจายประจําปจําแนกตาม
งบรายจาย (ระเบียบเดิมไมเคยกําหนด) อนึ่ง งบรายจาย ขอใหดู “หลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ” ประกอบดวย จะทําใหเขาใจยิ่งขึ้น ดังนี้
(๑) งบดําเนินงาน ใหพิจารณาตรวจสอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ มติคณะรัฐมนตรี และมาตรฐานของทางราชการตางๆ วารายการที่จะใชจายนั้นๆ
สามารถใชจายจากงบประมาณรายจายไดหรือไม หากจําเปนตองมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรฐานเพื่อรองรับการใชจาย ก็ใหดําเนินการจัดใหมีไวกอนลวง
หนา
(๒) งบลงทุน จําแนกได ๓ ลักษณะ ดังนี้
- คาครุภัณฑ ใหพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ (Specification) รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดชื่อรายการ จํานวนหนวย ราคา
ตอหนวย วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนในการจัดซื้อ หรือจะดําเนินการจัด
ทําครุภัณฑเองใหครบถวน ถูกตองและชัดเจน
- คาที่ดิน ใหพิจารณาสํารวจ กําหนดเนื้อที่ดินที่จําเปนตองใช
สถานที่ตั้งของที่ดิน ประมาณการราคากลาง ราคาประเมินสําหรับเสียภาษี รวมทั้งตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดินวาเปนของเอกชน ที่ดินของรัฐ หรือที่ดินหวงหาม เชน ปาสงวน พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน เปนตน และกําหนดวิธีการจัดหา เชน จัดซื้อ แลกเปลี่ยน เชา ขอใชที่ดินจากทางราช
การ หรือตองออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เปนตน หรือดวยวิธีการอื่นใดที่จําเปนในการจัด
หาที่ดินนั้น รวมทั้งตรวจสอบชื่อรายการ วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนใน
การจัดหาใหครบถวน ถูกตองและชัดเจน
- คาสิ่งกอสราง ใหพิจารณาสํารวจ ออกแบบรูปรายการกอ
สรางโดยละเอียด ประมาณการราคากลาง ชื่อรายการ วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดอื่นใดที่
จําเปนในการจัดจาง หรือจะดําเนินการกอสรางเองใหครบถวน ถูกตองและชัดเจน
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไป จําแนกได ๒ ลักษณะ ดังนี้
- เงินอุดหนุนทั่วไป ที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอตั้งงบ
ประมาณรายจายไวเพื่ออุดหนุนใหนิติบุคคล เอกชน กิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือองค
กรตางๆ ที่มิใชสวนราชการ ใหพิจารณาวัตถุประสงค ความจําเปน ชื่อรายการ และจํานวนเงินที่
จะอุดหนุนใหถูกตองและชัดเจน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตามผลการใชจายเงิน
อุดหนุนดังกลาวดวย
- เงินอุดหนุนทั่วไป ที่รัฐอุดหนุนใหหนวยงานลักษณะพิเศษ
ของรัฐ เชน องคการมหาชน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนตน ใหพิจารณาวาเงินอุดหนุนนั้น
หนวยงานดังกลาวจะใชในจายลักษณะคาใชจายใด เชน ใชจายในลักษณะคาใชจายดําเนินงาน
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หรือลักษณะคาใชจายลงทุนในรายการครุภัณฑ รายการคาที่ดิน หรือรายการคาสิ่งกอสราง
เปนตน และใหนําเอา (๑) และ (๒) มาใชในการเตรียมความพรอมโดยอนุโลม
(๔) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอตั้งงบ
ประมาณรายจายไวเปนรายการและกําหนดรายละเอียดการใชจายไว เพื่ออุดหนุนใหนิติบุคคล
เอกชน กิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือองคกรตางๆ ที่มิใชสวนราชการ หรือหนวยงาน
ลักษณะพิเศษของรัฐ โดยกําหนดใหใชจายตามวัตถุประสงคของรายการและตามรายละเอียดที่
สํานักงบประมาณกําหนด ใหพิจารณาวาไดกําหนดใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการนั้นใชจายได
ในลักษณะคาใชจายใด เชน ลักษณะคาดําเนินงาน หรือลักษณะคาใชจายลงทุนในรายการครุ
ภัณฑ รายการคาที่ดิน หรือรายการคาสิ่งกอสราง เปนตน และใหนําเอา (๑) และ (๒) มาใชใน
การเตรียมความพรอมโดยอนุโลม
(๕) งบรายจายอื่น ใหพิจารณาวารายการงบประมาณรายจายที่กําหนด
ไวในงบรายจายอื่นนั้น จะใชจายในลักษณะคาใชจายใด เชน ใชจายในลักษณะคาใชจายดําเนิน
งาน หรือลักษณะคาใชจายลงทุนในรายการครุภัณฑ รายการคาที่ดิน หรือรายการคาสิ่งกอสราง
เปนตน และใหนําเอา (๑) และ (๒) มาใชในการเตรียมความพรอมโดยอนุโลม
๕.๓ การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสวนราชการจะมอบอํ านาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายของ
สวนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มิใชการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายระหวางจังหวัด ให
กับผูวาราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได
การมอบอํานาจตามระเบียบฯ ขอนี้ หมายถึง การมอบอํานาจ ตามนัยขอ ๕
ของระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่กําหนดไววา “ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหแกผูวาราช
การจังหวัด เพื่อใหสามารถบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีความคลองตัว ดังนี้
(๑)หน ว ยงานของส ว นราชการซึ่ ง เป น ราชการบริ หารส ว นภูมิภาคที่ตั้งใน
จังหวัด ใหมอบตามที่หัวหนาสวนราชการมีอํานาจ
(๒) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งไวใน
จังหวัด ใหมอบตามความเหมาะสมกับระดับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและสงสําเนาหนังสือการมอบ
อํานาจใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่มอบอํานาจ”

๕.๔ การจัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิตหรือโครงการ
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ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจคํานวณคาใชจายตามงบรายจาย
(งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น) ของแตละผลผลิตหรือ
โครงการ เพื่อใชในการจัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิตหรือโครงการสําหรับใชในการจัดทํางบ
ประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป
การคํานวณคาใชจายตามงบรายจายตามระเบียบฯ ขอนี้ หมายถึง การบันทึก
รายการคาใชจาย หรือการลงบัญชีตามระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจาย ใหถูกตองตามงบรายจาย
จําแนกแตละผลผลิตหรือโครงการ ทั้งนี้ เพื่อคํานวณคาใชจายตอหนวยสําหรับจัดทําเปนตนทุน
ผลผลิตหรือโครงการในอนาคต
๕.๕ การใชระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS)
ตามระเบียบฯ ขอ ๙ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสภาค
รัฐ ดังนี้
๕.๕.๑ การขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือการรายงาน และการ
ใหความเห็นชอบ การอนุมัติ การอนุญาต การรายงานผล หรือการจัดทําและรับสงเอกสารที่เกี่ยว
ของแลวแตกรณี ใหจัดทําและรับสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS) ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
(๒) การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
(๓) การจัดสรรงบประมาณ
(๔) การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
(๕) การโอนการจัดสรรงบประมาณรายจาย
(๖) การโอนงบประมาณรายจาย
(๗) การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
(๘) การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง
(๙) การใชรายจายงบกลาง
(๑๐) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายงบกลาง
(๑๑) การรายงานผล
(๑๒) กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการงบประมาณ
สําหรับเอกสารอื่นๆ ที่ใชประกอบการพิจารณานอกเหนือจาก (๑) – (๑๒) ซึ่ง
ไมไดใชในการประมวลในระบบอิเล็กทรอนิกส เชน สําเนามติคณะรัฐมนตรี รายงานการประชุม
หนังสือมอบอํานาจ ฯลฯ ใหจัดสงเปนเอกสารกระดาษ
๕.๕.๒ ใหถือเอาวันที่ไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสในระบบอิเล็กทรอนิกสภาค
รัฐอยางถูกตองครบถวนแลวเปนวันที่ไดรับความเห็นชอบ ไดรับอนุมัติ ไดรับอนุญาต ไดรายงาน
ผล หรือไดจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของแลวแตกรณี
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๕.๕.๓ ยกเวน หนวยงานที่ยังไมไดเชื่อมตอระบบอิเล็กทรอนิกสกับระบบ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ใหใชสําเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพไวเปนหลักฐานในการขอเบิกจาย
หรือหากจําเปนจะตองใชวิธีการอื่นสํานักงบประมาณจะไดกําหนดตามความเหมาะสมตอไป
๕.๕.๔ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ได
จัดทําและรับสงขอมูลโดยถูกตองแลวเปนสําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
๕.๕.๕ ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานได ใหใช
สําเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพไวเปนหลักฐานอางอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกสได ทั้งนี้ กรณี
ดังกลาวตองไดรับแจงยืนยันความขัดของเปนหนังสือจากสํานักงานโครงการ GFMIS ดวย
๕.๕.๖ การโอนเปลี่ยนแปลงฯ และการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง ให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํ าเปนหนังสือและจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และ
สํานักงบประมาณจะตอบอนุมัติเปนหนังสือและจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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บทที่ ๖. การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลักษณะ ๒ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการบริหาร “งบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ” ไวใหหัวหนา
สวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจดําเนินการตามลําดับ คือ
(๑) การจัดทําและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ
(๒) การจัดสรรงบประมาณรายจาย
(๓) การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
(๔) หลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
(๕) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามอํานาจของหัวหนา
สวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจ
(๖) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ตองขอตกลงกับสํานัก
งบประมาณ
(๗) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีกอน
ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในแตละรายการ ดังนี้
๖.๑ การจัดทําและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
เนื่องจากระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรเปนระบบการจัด
การงบประมาณที่มุงเนนใหเกิดความยืดหยุนและคลองตัวสูงในการบริหารงบประมาณรายจาย
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไดมอบ
อํานาจการบริหารงบประมาณ รวมทั้งมอบความรับผิดชอบในการใชจายงบประมาณรายจายให
กับหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจมากขึ้นกวาปงบประมาณที่ลวงมา แตในขณะเดียว
กันเพื่อเปนหลักประกันผลงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจวาจะผลิตผลผลิตหรือจัดทําโครง
การใหบรรลุตามที่เสนอขออนุมัติขอใชจายเงินแผนดินไวกับรัฐสภา และเพื่อใหสามารถสนับสนุน
การบรรลุแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ปของรัฐบาล ระเบียบนี้จึงกําหนดใหมีเครื่องมือ
ประกอบในการบริหารงบประมาณรายจาย ๓ ประการดวยกัน คือ
(๑) แผนการปฏิบัติ
งาน (๒) แผนการใชจายงบประมาณ และ (๓) การรายงานผล
(ดูรายละเอียดในบท
ที่ ๒) ดังนั้น แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณซึ่งโดยปกติเปนมาตรฐานทาง
การเงินหนึ่งในเจ็ดมาตรฐาน (Seven Hurdles) จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารงบ
ประมาณรายจายตามระบบงบประมาณใหม และในการบริหารราชการแผนดิน ทั้งของคณะรัฐ
มนตรี สํานักงบประมาณ และสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ คือ
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ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงบประมาณ : ตองใชในการตรวจสอบความ
ถูกตอง การพิจารณาใหความเห็นชอบ และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณดังกลาววา เปนรายการและวงเงินงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติ
จากรัฐสภา รวมทั้งเปนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่มีกลยุทธที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ และสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน
ปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ แผนงบประมาณ และแผนงบประมาณใน
เชิงบูรณาการ (ถามี) อยางมีประสิทธิภาพหรือไม ตลอดจนใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมิน
ผลสําเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิตและโครงการ และสําหรับใชประกอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอๆไปดวย
ผูบริหารและเจาหนาที่ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ : ตองใชในการตรวจ
สอบความถูกตองของรายการและวงเงินงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา การกําหนดกล
ยุทธในการผลิตผลผลิตหรือโครงการ การบูรณาการ การควบคุม การติดตาม การเรงรัดงาน
และเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจายภายในหนวยงาน รวมทั้งการรายงานผล และใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทําคําของบประมาณรายจายในปงบประมาณตอๆ ไป
คณะรัฐมนตรี : ตองใชในการกํากับการบริหารราชการแผนดิน การปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ตามหลักการบริหารเงินสด (Cash Flow)
อนึ่ง จากบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจ
การบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ วรรคสี่ ไววา “ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผน
ปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบ
ประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น” รวมทั้งรัฐบาลไดจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน ๔ ป และประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยางชัดเจน และพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา จํานวน ๑,๓๖๐,๐๐๐ ลานบาท
ก็เปนจํ านวนเงินงบประมาณที่จัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจํ าปของสวนราชการที่สอด
คลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ดังนั้น หนวยงานภาครัฐที่ไดรับงบประมาณ
รายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จึงสมควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณทุกหนวยงาน ถึงแมหนวยงานบางหนวย เชน กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เปนตน มิไดอยู
ในขายบังคับที่ตองบริหารงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อใหคณะรัฐมนตรีสามารถกํากับการบริหารราชการแผนดิน การปฏิบัติ
งาน และการใช จ  า ยงบประมาณของส ว นราชการและรั ฐวิ สาหกิ จ ด ว ยระบบอิ เล็กทรอนิกส
(GFMIS) ตามหลักการบริหารเงินสด (Cash Flow) ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุมคา
ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลักษณะ ๒
หมวด ๑ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณไว ดังนี้
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๖.๑.๑ การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ระเบียบฯ ขอ ๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ไดกําหนดหลัก
เกณฑและวิธีการไว ดังนี้
(๑) ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณตามผลผลิตหรือโครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง แผนงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจาย
แตละรายการที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตามที่ไดรับอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎร (ตามมติคณะรัฐ
มนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ใหเริ่มจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ เมื่อรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผานการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรวาระที่ ๓) แลวแตกรณี
ในกรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเปน และตองการปรับ
แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ  า ยงบประมาณนอกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภาผูแทนราษฎรนั้น ใหดําเนินการภายหลังจากที่แผนฯ ตามไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบ
ประมาณแลว
(๒) ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณสงใหสํานักงบประมาณกอนวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวาสิบหา
วัน (กอนวันที่ ๑๖ กันยายนของทุกป) ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
(๓) ในกรณีที่เปนแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่รวมอยูในแผนดังกลาว รวมกันจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณใหสอดคลองกัน เพื่อใหสามารถดําเนินงานและใชจายงบประมาณรายจายรวมกันให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
(๔) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราช
การและรัฐวิสาหกิจตองไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงบประมาณกอน สวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจจึงจะสามารถใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน และขอเบิกจายงบประมาณรายจายได
(๕) ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําระบบขอมูลการดําเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการ พรอม
กับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบ
ประมาณ เพื่อใชในการรายงานผลดวย
(๖) ให จั ดทํ าและรับสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
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๖.๑.๒ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ตามระเบียบฯ ขอ ๑๑ วรรคสาม ในกรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
มีความจําเปนตองการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณนอกเหนือไป
จากที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลวตามขอ ๖.๑.๑ ใหขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณกอน ดังนี้
(๑) การปรับปรุงที่มีผลทําใหเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงบประมาณแลวไมวาในกรณีใดๆ
(๒) หากการปรับปรุงตามขอ (๑) มีผลทําใหตองมีการโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดวย ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณไปพรอม
กัน คือ ใหขอตกลงปรับแผนฯ และโอนเปลี่ยนแปลงฯ กับสํานักงบประมาณไปพรอมกันในคราว
เดียว
(๓) ใหจัดทําและรับสงการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
๖.๒ การจัดสรรงบประมาณรายจาย
“การจัดสรรงบประมาณ” ความหมายตามที่กําหนดในบทนิยามศัพทขอ ๔.๓
หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจาก
รัฐสภา ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมแลวแตกรณี
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป สํานักงบประมาณไดกําหนดหลัก
เกณฑและวิธีการในการจัดสรรงบประมาณรายจายขึ้นใหม โดยมอบอํานาจ มอบความรับผิดชอบ
และลดขั้นตอนในการการจัดสรรงบประมาณรายจายลงจากปงบประมาณที่ลวงมา ทั้งนี้ เพื่อให
หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจสามารถบริหารงบประมาณรายจายไดดวยตนเองอยาง
รวดเร็ว ยืดหยุนและคลองตัวสูงขึ้น ดังนั้น เจาหนาที่สํานักงบประมาณที่รับผิดชอบ ตองรวม
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกใหกับหัวหนา
สวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณรายจาย และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๖.๒.๑ เมื่อรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระ
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ที่ ๑ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดเตรียมความพรอมในการใชงบประมาณรายจาย และวาง
แผนการปฏิบัติงาน
๖.๒.๒ เมื่อรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระ
ที่ ๓ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตาม
รายการและวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากสภาผูแทนราษฎรสงใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาใหความเห็นชอบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มปงบประมาณ
(ไมเกินวันที่ ๑๖
กันยายนของทุกป) และใหเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ เพื่อพรอม
ที่จะใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดทันที เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
๖.๒.๓ สํานักงบประมาณจะพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณโดยไมชักชา เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถใชจายและกอ
หนี้ผูกพันไดตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณ หรือวันที่กําหนดเปนวันเริ่มตนการบังคับใชกฎหมาย
แลวแตกรณี
๖.๒.๔ สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจโดยไมตองมีคําขอ ดังนี้
(๑) จัดสรรงบประมาณรายจายเต็มตามรายการและจํานวนเงินงบ
ประมาณรายจายสํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา ตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแต
กรณี โดยตองสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของ
สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจตามขอ ๖.๑.๑
(๒) การจัดสรรงบประมาณรายจายตามขอ (๑) จะระบุจํานวนเงินงบ
ประมาณรายจายในแตละแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และราย
การในงบรายจายไวที่สํานักเบิกสวนกลาง
ยกเวน :
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคให
ระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนภูมิภาคตามที่ตั้งของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
๖.๒.๕ งบประมาณรายจายที่จัดสรรแลวตามขอ ๖.๒.๔ ใหมีผลนับตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประกาศใชบังคับแลว และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดถัดจากวัน
ประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาว แตใหมีผลตั้งแต :

(๑) วันเริมตนปงบประมาณ (วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป) หรือ
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(๒) วันที่กําหนดเปนวันเริ่มตนการบังคับใชกฎหมาย (ในกรณีที่
เปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม)
ยกเวน :
งบประมาณรายจ า ยที่ เ ป น รายก อ หนี้ ผู ก พั น ข า มป ง บ
ประมาณให สวนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณกอน หมายถึง ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหกอหนี้ผูกพันกอน ตามนัย
มาตรา ๒๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
และดําเนินการตามระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ กอน จึงจะ
กอหนี้ผูกพันได
๖.๒.๖ การจัดสรรงบประมาณรายจายเต็มตามจํานวนในขอ ๖.๒.๔ ถึงแมวา
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจยังไมไดสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือ
สํานักงบประมาณยังไมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนดังกลาวก็ตาม สํานักงบประมาณก็จะจัด
สรรงบประมาณใหเต็มตามจํานวน
แตหากยังไมมีการจัดสงแผนดังกลาวภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่พระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแต
กรณีกําหนดใหเปนวันเริ่มตนบังคับใช เจาหนาที่สํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจะประสานงาน
กับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจที่ไมจัดสงแผนฯ และเรงรัดใหสง แผนฯ โดยไม
ชักชา หากยังไมจัดสงสํานักงบประมาณจะรายงานการไมสงแผนดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีทันที
๖.๒.๗ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ในการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
และขอเบิกจายงบประมาณรายจาย
ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดยังไมไดจัดสงแผนฯ หรือสํ านักงบ
ประมาณยังไมไดใหความเห็นชอบแผนฯ สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นจะใชจายหรือกอหนี้ผูก
พันงบประมาณรายจายไมได
ยกเวน :
(๑) คาใชจายในลักษณะคาใชจายบุคลากร ไมวาจะอยูในงบรายจายใด
(๒) คาใชจายในลักษณะคาใชจายดําเนินงานในสวนที่จําเปนตอง
จายตามขอผูกพันสัญญา หรือขอผูกพันที่จะตองจายตามกฎหมาย ไมวาจะอยูในงบรายจายใด
(๓) รายจายรายการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย
การกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณกอนดวย

๖.๒.๘ รายการงบประมาณรายจายที่จัดสรรแลวตามขอ ๖.๒.๔ หากในราย
ละเอียดมีขอผิดพลาด คําพิมพผิด พิมพเกิน หรือพิมพตกพิมพหลน เปนตน ใหหัวหนา สวน
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ราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจแกไขไดในสวนที่ไมกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสําคัญ
หรือทําใหผิดไปจากวัตถุประสงคเดิมในขณะตั้งงบประมาณรายจายของรายการดังกลาว
๖.๒.๙ รายการงบประมาณรายจายที่จัดสรรแลวตามขอ ๖.๒.๔ ในรายการจัด
หาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอื่นแลวแตกรณี ที่ไม
ใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ หากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัว
หนารัฐวิสาหกิจแกไขไดโดยไมตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
๖.๒.๑๐ การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที่มีเงินกูจากตางประเทศ
รวมอยูดวย และมีกรณีที่ตองใชเงินกูจากตางประเทศสมทบเงินบาท ใหระบุจํานวนเงินของแตละ
งบรายจายที่ขอใชเงินทดรองราชการ และระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนกลาง
๖.๒.๑๑ เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ ๖.๒.๔ แลว ในกรณีที่ราย
การงบประมาณรายจายนั้นตองดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
รัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้นโดยไม
ชักชา แตอยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยใหโอนให
ครบถวนตามรายการดังนี้
(๑) แผนงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
(๒) ผลผลิต หรือโครงการ
(๓) กิจกรรม
(๔) ประเภทงบรายจาย
(๕) รายการในงบรายจาย
(๖) จํานวนเงินงบประมาณรายจายของแตละผลผลิต โครงการ กิจ
กรรม หรือรายการตามวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ ๖.๒.๔
(๗) โดยตองสอดคลองแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ
ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานในเขตพื้นที่จังหวัดสามารถดําเนินงานไดอยาง
สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
นั้น
ยกเวน :
งบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจํา
๖.๒.๑๒ การดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายตามขั้นตอนในขอ ๖.๒ ทั้ง
หมด ใหเจาหนาที่สํานักงบประมาณ และเจาหนาที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําและรับสง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS)
๖.๓ การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
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การใชรายจายจากงบประมาณรายจายประจําป จําแนกออกเปน ๕ ประเภท
งบรายจาย และใหใชจายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน “หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ” ดังนี้
(๑) งบบุคลากร : ใหใชจายเปนรายการใดๆ ที่กําหนดไวในหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือตามที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายในงบราย
จายนี้ และใหถัวจายกันไดระหวางรายการภายในงบรายจายนี้
(๒) งบดําเนินงาน : ใหใชจายเปนรายการใดๆ ที่กําหนดไวในหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือตามที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายในงบ
รายจายนี้ และใหถัวจายกันไดระหวางรายการภายในงบรายจายนี้
ยกเวน :
รายจายประเภทคาสาธารณูปโภคใหนําไปใชจายในประเภทอื่นภายใน
งบรายจายนี้ได หากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ
(๓) งบลงทุน : ใหใชจายเปนรายการใดๆ ในลักษณะคาครุภัณฑ คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ตามที่กําหนดไวในหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือรายการ
ที่ ร ะบุ ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือตามที่สํ านักงบประมาณ
กําหนดวาเปนรายจายในงบรายจายนี้
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณดวย
ในกรณีที่งบประมาณรายจายรายการคาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางนั้นเปนรายการ
ที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดํ าเนินการจัดทํ าขึ้นเอง ใหใชจายในลักษณะรายจายบุคลากร
ดําเนินงาน หรือลงทุน โดยใหถัวจายกันไดระหวางลักษณะคาใชจาย ภายในรายการเดียวกัน
(๔) งบเงินอุดหนุน : ใหใชจายเปนรายการใดๆ ที่กําหนดไวในหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือรายการที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย หรือตามที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายในงบรายจายนี้ จําแนกได
ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป*
- เงินอุดหนุนทั่วไป : ที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตั้งงบ
ประมาณรายจายไวเพื่ออุดหนุน ใหนิติบุคคล เอกชน กิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือองค
กรตางๆ ที่มิใชสวนราชการ ใหอุดหนุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการขอรับเงินอุดหนุน รวม
ทั้งใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตามผลการใชจายเงินอุดหนุนดังกลาวดวย
- เงินอุดหนุนทั่วไป : ที่รัฐอุดหนุนใหหนวยงานลักษณะ
พิเศษของรัฐ เชน องคการมหาชน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนตน ใหใชจายในลักษณะคา
ใชจายตางๆ ตามความจําเปนในการใชจาย โดยถือเปนรายไดตามกฎหมายเฉพาะของหนวยงาน
นั้นๆ เชน ลักษณะคาใชจายบุคลากร ลักษณะคาใชจายดําเนินงาน ลักษณะคาใชจายลงทุนราย
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การครุภัณฑ รายการคาที่ดิน หรือรายการคาสิ่งกอสราง (หรือลักษณะคาใชจายเงินอุดหนุนก็ได)
และใหถัวจายกันไดภายในงบเงินอุดหนุนทั่วไปของหนวยงานนั้น
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอ
ตั้งงบประมาณรายจายเปนรายการและกํ าหนดรายละเอียดรายจายไวเพื่ออุดหนุนใหนิติบุคคล
เอกชน กิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือองคกรตางๆ ที่มิใชสวนราชการ และที่รัฐอุดหนุน
ใหหนวยงานลักษณะพิเศษของรัฐ ใหใชจายตามรายการและตามวัตถุประสงคตามรายละเอียดที่
กําหนด เชน คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายลงทุนในรายการครุภัณฑ รายการ
คาที่ดิน หรือรายการคาสิ่งกอสราง และใหถัวจายกันไดภายในรายการเดียวกัน
(* ขอควรระมัดระวังการเบิกจายผิดงบรายจายคือ ระเบียบฯ ไมไดกําหนด
ใหใชจายลักษณะรายจายอื่นในงบเงินอุดหนุน)
(๕) งบรายจายอื่น** : ใหใชจายเปนรายการใดๆ ที่กําหนดไวในหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ หรือรายการที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย หรือตามที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายในงบรายจายนี้ โดยใหใช
จายในลักษณะคาใชจายตางๆ ตามความจําเปน เชน ลักษณะคาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนิน
งาน คาใชจายลงทุนรายการครุภัณฑ รายการคาที่ดิน หรือรายการคาสิ่งกอสราง และใหถัวจาย
กันไดภายในรายการเดียวกัน
(** ขอควรระมัดระวังการเบิกจายผิดงบรายจายคือ ระเบียบฯ ไมได
กําหนดใหใชลักษณะเงินอุดหนุนในงบรายจายอื่น)
๖.๔ หลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
โดยปกติงบประมาณรายจายที่กําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไวในราย
การใดตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมนั้น ไดจัดทํามาจากแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับแผน
ปฏิบัติราชการ ๔ ป จึงไมสมควรโอนหรือนําไปใชในรายการอื่น แตเนื่องจากกระบวนการของ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตองใชเวลาในการจัดทําลวงหนา ดังนั้น เมื่อถึงเวลาไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อนําไปใชจายในการดํ าเนินงานตามที่ขออนุมัติไวกับรัฐสภา สถาน
การณตางๆ เชน ความจําเปน เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ และหรือประมาณการคาใชจาย
ในการดํ าเนิ น การตามแผนได เ ปลี่ยนแปลงไป จนทํ าให ต  อ งมี โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณรายจายที่กําหนดไวในรายการตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับสถาน
การณที่เปลี่ยนแปลงไปได ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๓ จึง
กําหนดใหมีกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายได แตทั้งนี้ตองเปนการเปลี่ยน
แปลงตามหลักการดังตอไปนี้
(๑) เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ
(๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
(๓) เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ
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(๔) เพื่อพัฒนาบุคลากร
(๕) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี หรือ
(๖) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด
รวมทั้ง ตองมีความสอดคลองกับ :
(๑) เปาหมายการใหบริการกระทรวง และ
(๒) เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ
โดยตองคํานึงถึง :
(๑) ประโยชนของประชาชน
(๒) ความประหยัด
(๓) ความคุมคา
(๔) ความโปรงใส
และตองไมทําให :
(๑) เปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงใน
สาระสําคัญ และ
(๒) คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ
๖.๕ การโอนเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ ายตามอํ านาจของหัวหนา
สวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจ
อํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายของหัวหนาสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจตามระเบียบนี้ มี ๓ ลักษณะ ดังนี้
๖.๕.๑ ลักษณะที่ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ระหวางงบรายจาย และระหวางผลผลิตหรือโครงการ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
ประกอบดวย
(๑) การโอนงบประมาณรายจายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิต
หรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
(๒) การโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภาย
ใตแผนงบประมาณเดียวกัน
(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจํ านวนเงินของรายการที่
กําหนดไวภายใตงบรายจายของผลผลิตหรือโครงการ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
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ทั้ ง นี้ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจอาจนํ าเงินนอกงบ
ประมาณมาสมทบการจัดซื้อครุภัณฑและจัดจางทําสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑ ลาน
บาทและ ๑๐ ลานบาท ที่ไดดําเนินการแลวแตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตามก็ได ตามลําดับ
การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามระเบียบฯ ขอ ๒๔ นี้ เปนการมอบอํานาจการ
บริหารงบประมาณรายจายเพื่อใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจมีความยืดหยุนและ
คลองตัวสูง ในการจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจาย หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (หรือตามที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตามขอ ๖.๒) หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมให
บรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดย
ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามหลักเกณฑและวิธี
การตาม (๑) (๒) และ (๓) ไดดวยตนเอง
ยกเวน :
• ตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
• ตองไมเปนการกําหนดอัตราขาราชการใหม
• ตองไมเปนรายการคาที่ดิน
• ตองไมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราวที่ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงบประมาณ
แลว
• ในกรณีที่เปนคาครุภัณฑ ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาท
ขึ้นไป
• ในกรณีที่เปนคาสิ่งกอสราง ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาท
ขึ้นไป
อนึ่ง ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจจะใชอํานาจตาม
ระเบียบขอนี้ โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อนําไปใชจายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การใชจายเงินอุดหนุนดังกลาวตองนําไปอุดหนุนใหแกนิติบุคคล เอกชน กิจการอันเปนสาธารณ
ประโยชน และองคกรตางๆ ที่มิใชสวนราชการ ใหถูกตองตามหลักการจําแนกรายจายตามงบ
ประมาณเทานั้น และตองเปนไปเพื่อการใหบริการสาธารณะ หรือไดมาซึ่งประโยชนสาธารณะ
และตองติดตามผลการใชจายดวย
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๖.๕.๒ ลักษณะที่ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่
เหลือจายภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
การใหใชงบประมาณรายจายเหลือจาย เปนหลักการตามระบบงบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ซึ่งหากหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมี
กลยุทธและความสามารถในการบริหารงบประมาณรายจาย โดยการประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินงานลงได หรือจัดซื้อจัดจางไดในราคาที่ถูกลง หรือการดําเนินการมีประสิทธิภาพทําให
เกิดการประหยัด หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจสามารถนํางบประมาณรายจายเหลือ
จายนั้นไปใชได โดยในปจจุบันอาจนําไปกําหนดเปนกิจกรรม รายการใหม เปนคาครุภัณฑ หรือ
คาสิ่งกอสรางใหมได ซึ่งในอนาคตอาจนําไปใชจายเปนเงินรางวัลแกบุคลากรของหนวยงานตาม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได
ความหมายของ “งบประมาณรายจายเหลือจาย” อาจกลาวได ๒ นัย
หากใชความหมายอยางกวาง จะหมายถึงงบประมาณรายจายที่ไมไดมีการใชจาย ซึ่งอาจหมายถึง
งบประมาณรายจายที่สวนราชการไดรับจัดสรรงบประมาณแลวแตไมไดใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
หรือยังไมไดเบิกจายไมวาดวยเหตุใดๆ เชน ไมสามารถดําเนินการไดทัน หรือหมดความจําเปนที่
จะตองใชจายแลว หรือเปนงบประมาณรายจายที่เหลือจากการที่ไดดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคและเปาหมายแลวโดยใชงบประมาณรายจายตํ่ ากวาวงเงินที่ไดรับ หรือบางกรณีอาจ
หมายถึงงบประมาณรายจายที่สํานักงบประมาณยังไมไดจัดสรรงบประมาณดวย ซึ่งความหมาย
อยางกวางดังกลาวนี้เปนความหมายที่ครอบคลุมถึงงบประมาณรายจายที่เหลืออยูทุกกรณี
สําหรับ “งบประมาณรายจายเหลือจาย” ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ มิไดมีการกําหนดความหมายไวเปนการเฉพาะ แตมีคําขยายความไว
ในขอ ๒๕ โดยระบุวา “งบประมาณรายจายเหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดําเนิน
งานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว” ดังนั้น ความหมายของ “งบประมาณรายจายเหลือจาย” ตาม
ระเบียบนี้ จึงเปนความหมายอยางแคบ โดยหมายถึงเฉพาะงบประมาณรายจายเหลือจายจากการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ซึ่งเจตนารมณของ
ระเบียบฉบับนี้ มีความประสงคจะใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจสามารถนําเงิน
เหลือจายไปใชไดอยางคลองตัว โดยไมตองรอสรุปผลการใชจายเมื่อสิ้นปงบประมาณ
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ตามระเบียบนี้ หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายเหลือจายไปใชจายเปนรายจายใดๆ ไดดวยตนเอง โดยตอง
ตรวจสอบตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
(๑) ต อ งเป น รายการงบประมาณรายจ า ยที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรงบ
ประมาณ หรือไดรับอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงฯ แลว
(๒) ไดดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว หรือเมื่อ
ประมาณการคาใชจายแลว หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจใหการรับรองวาสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือไดรับ
อนุมัติจากการโอนเปลี่ยนแปลงฯ
(๓) ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว
(๔) หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใชจาย
เปนรายการใดๆ ก็ได
ยกเวน :
• ตองไมเปนรายการคาที่ดิน
• ตองไมเปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
• ตองไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ
• ตองไมมีคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญา เชน
คาเพิ่มคางานตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คางชําระ
อนึ่ง ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจจะใชอํานาจตาม
ระเบียบขอนี้ โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อนําไปใชจายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
การใชจายเงินอุดหนุนดังกลาวตองนําไปอุดหนุนใหแกนิติบุคคล เอกชน กิจการอันเปนสาธารณ
ประโยชน และองคกรตางๆ ที่มิใชสวนราชการ ใหถูกตองตามหลักการจําแนกรายจายตามงบ
ประมาณเทานั้น และตองเปนไปเพื่อการใหบริการสาธารณะ หรือไดมาซึ่งประโยชนสาธารณะ
และตองติดตามผลการใชจายดวย
๖.๕.๓ ลักษณะที่ ๓ การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวงเงินคาครุภัณฑ และสิ่ง
กอสรางที่ไมสามารถจัดหาได ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
รายการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรายจายหรือ
ราคาตอหนวยเกินกวา ๑ ลานบาท และ ๑๐ ลานบาทตามลําดับ เมื่อดําเนินการจัดหาแลว ผล
การจัดซื้อจัดจางอาจมีราคาสูงกวาวงเงินงบประมาณรายจาย ดังนั้น เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนารัฐวิสาหกิจสามารถบริหารงบประมาณรายจายเพื่อจัดซื้อจัดจางไดดวยตนเอง ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

44

(๑) ตองเปนรายการครุภัณฑ และสิ่งกอสรางที่ไดรับการจัด
สรรงบประมาณ หรือไดรับอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงฯ แลว
(๒) ตองไมเปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
(๓) ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว แตไมอาจจัดหาไดดวย
เหตุใดๆ ก็ตาม
(๔) รายการที่จัดซื้อจัดจาง ใหหมายถึง ครุภัณฑ หรือสิ่งกอ
สรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ
ตัวอยาง : คาครุภัณฑ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ๖ เครื่อง
๖,๐๓๗,๘๐๐ บาท การจัดซื้อหนึ่งหนวย หมายถึง ๑ เครื่อง
(๕) ใหโอนเปลี่ยนแปลงฯ เพิ่มวงเงินไดไมเกินรอยละ ๑๐ ขอ
งวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
(๖) วงเงินงบประมาณที่จะโอนเปลี่ยนแปลงฯ มาเพิ่มตองเปน
งบรายจายตางๆ ของผลผลิตหรือโครงการใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
(๗) ในกรณีที่จะนําเงินนอกงบประมาณมาเพิ่ม ใหเพิ่มไดไม
เกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตัวอยาง : คาครุภัณฑ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ๑ เครื่อง
วงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๐๖,๓๐๐ บาท สมมติวาจัดซื้อไดในราคา ๑,๑๐๖,๙๓๐
บาท สูงกวาวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรอยละ ๑๐ เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๖๓๐ บาท หากจะ
โอนเปลี่ยนแปลงฯ งบรายจายตางๆ ของผลผลิตหรือโครงการใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียว
กันมาเพิ่ม ก็สามารถเพิ่มไดในวงเงิน ๑๐๐,๖๓๐ บาท หรือหากมีเงินนอกงบประมาณมาเพิ่ม
ก็สามารถเพิ่มไดในวงเงิน ๑๐๐,๖๓๐ บาท เชนเดียวกัน
(๘) ในกรณีที่รายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ไมสามารถจัด
หาไดนั้น มีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกิน รอย
ละ ๑๐ ของวงเงินรายการนั้น
ตัวอยาง : จากขอ (๗) ครุภัณฑดังกลาวใชจายจากเงินงบ
ประมาณ ๙๐๖,๙๓๐ บาท และมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหใชเงิน
นอกงบประมาณเพิ่มไดในวงเงิน ๑๐๐,๖๓๐ บาท
แต ห ากเงิ น นอกงบประมาณมี ไ ม เ พี ย งพอและจะใช เ งิ น งบ
ประมาณไปเพิ่ม ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินในสวนที่เปนงบประมาณรายจายรายการ
นั้น
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ตัวอยาง : จากขอ (๗) ตองใชเงินงบประมาณรายจายเพิ่ม
ไดมากที่สุดในวงเงิน ๙๐,๖๙๓ บาท (รอยละ ๑๐ ของวงเงินที่เปนเงินงบประมาณรายจาย คือ
๙๐๖,๙๓๐ บาท) และใชเงินนอกงบประมาณไดอยางนอยอีก ๑๘,๖๑๔ บาท
การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาวขางตน หัวหนาสวนราชการและ
หัวหนารัฐวิสาหกิจสามารถเลือกใชลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการของแตละ
ลักษณะ ในการดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจาย
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความรวดเร็ว ยืดหยุนและคลองตัวสูงใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคา โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ อยางไรก็ตามหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนารัฐวิสาหกิจตองตรวจสอบความถูกตองอยางเครงครัด เพื่อมิใหเกิดกรณีเงินขาดบัญชี
ซึ่งนอกจากมีความผิดทางวินัยแลว อาจตองรับผิดชดใชเงินตามนัยมาตรา ๒๖ แหงพระราช
บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ อีกดวย
อนึ่ง เมื่อหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจไดดําเนินการโอนเปลี่ยน
แปลงฯ แลว ใหจัดทําและสงรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดย
ไมชักชา แตอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
๖.๕.๔ สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกํ าหนด
ขอบเขต หรือขอจํากัดการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามขอ ๖.๕.๑ และการ
ใชงบประมาณเหลือจายตามขอ ๖.๕.๒ ไดตามความจําเปน
๖.๖ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ตองขอตกลงกับสํานักงบ
ประมาณ
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณแลว นอกเหนือจากที่ไดมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหกับหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนารัฐวิสาหกิจตามระเบียบนี้ หากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนเปลี่ยน
แปลงฯ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราช
บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติไววา “รายจายที่กําหนด
ไวในรายการใด สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ...ฯ... จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่น
มิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีที่เปนผลให
เพิ่มรายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี” โดยใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้
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(๑) วิเคราะหความจําเปนในการขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ ใหสอดคลอง
กับหลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ตามขอ ๖.๔
(๒) ในกรณีที่การโอนเปลี่ยนแปลงมีผลทําใหตองปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณดวย ก็ใหดํ าเนินการขอทํ าความตกลงกับสํานักงบ
ประมาณไปพรอมกัน
(๓) ใหจัดทําและรับสงขอมูลการปรับปรุงแผนฯ ตาม (๑) และการ
โอนเปลี่ยนแปลงฯ ตาม (๒) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS) พรอมจัดทําเปน
หนังสือและสงเพื่อขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณดวย
(๔) การใหความเห็นชอบแผนฯ และการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ
สํานักงบประมาณจะทําเปนหนังสือ และจัดสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS)
(๕) การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฯ และการอนุมัติโอนเปลี่ยน
แปลงฯ ของเจาหนาที่สํานักงบประมาณ ตองวิเคราะหความจําเปนใหสอดคลองกับหลักการ
สําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามขอ (๑) ดวย
อนึ่ง การนําเงินงบประมาณรายจายปงบประมาณปจจุบันไปสมทบกับ
เงินงบประมาณรายจายในปที่ลวงมาแลว ที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกจาย
เหลื่อมปงบประมาณ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดวย
๖.๗ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐ
มนตรีกอน
ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม อางแลวในขอ ๖.๖ ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่เปนผลใหเพิ่ม
รายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐ
มนตรีกอน
ตามนัยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่นําเสนอตอรัฐสภา ไดใช “แผนงบประมาณ” เปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดินแทน
“แผนงาน” ซึ่ง “แผนงบประมาณ” นั้น มีความเชื่อมโยงกับ “ประเด็นยุทธศาสตรหลัก” ของ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป ของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและที่ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ ประกอบกับคําวา “งานใหม” ตามนัย
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ นั้น หมายถึง “แผนงาน” ตาม
โครงสรางแผนงาน ดังนั้น ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ขาม “แผนงบประมาณ” ในระเบียบฯ
นี้ จึงเปนการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบตอเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรหลักที่คณะ
รัฐมนตรีอนุมัติไว จึงตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน
ตามนัยมาตรา ๑๘ แหงพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวา “เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตาม
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดใน
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แผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมาย หรือนําไป
ใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐ
มนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว” ดังนั้น เมื่อการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดยึดหลักการเชื่อมโยงภารกิจกับ “ประเด็นยุทธศาสตรหลัก”
ของแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ปของรัฐบาล การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ขาม “ประเด็นยุทธ
ศาสตรหลัก” จึงตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการกอน
อนึ่ง สําหรับความหมายของคําวา “โครงการใหม” ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ นั้น โครงการ หมายถึง โครงการที่แทจริง ซึ่งตอง
ประกอบดวยองคประกอบตามขอ ๔.๑๐ อยางครบถวน และตองเปนโครงการพิเศษตาม
นโยบายใหมที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ตามนัยมาตรา ๑๘ แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ดังนั้น จึงสรุปไดวาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน คือการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังตอไปนี้
(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่เปนผลทําใหเกิดรายจายประเภทเงิน
ราชการลับ
(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ขาม “แผนงบประมาณ” ในภารกิจที่
ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
(๓) การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่เปนผลทําใหเกิดรายจายประเภท
โครงการใหมพิเศษที่เกิดขึ้นจากนโยบายใหมที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
อยางไรก็ตาม การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตาม (๒) และ (๓) สวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจตองดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ ตามนัยมาตรา ๑๘ วรรคสอง และวรรคสาม
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดวย
คือ กอนการขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจจะตองดําเนินการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
(๑) ตองตรวจสอบวาเปนงานหรือภารกิจใด (หมายถึง “แผนงบ
ประมาณ” ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙)
- ที่ไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได
- ที่หมดความจําเปน
- ที่ไมเปนประโยชน
- หากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน
- มีความจําเปนอยางอื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
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(๒) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว
ใหดําเนินการแกไขแผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหหัวหนา
ส ว นราชการและหั ว หน า รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ทํ าและส ง ข อ มู ล การโอนเปลี่ ย นแปลงด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส พรอมจัดทําหนังสือสงเพื่อขอทําความตกลงในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณรายจายตอไป
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บทที่ ๗. การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
งบประมาณรายจายงบกลาง เปนรายการงบประมาณรายจายที่แยกตางหากจากงบ
ประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยปกติกําหนดไวเพื่อใชจายในหลายกรณี
เชน (๑) กรณีเปนงบบุคลากรที่ทุกหนวยงานใชจายในรายการเดียวกันรวมกัน เชน เงินเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ เปนตน (๒) เปนคาใช
จายตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล เชน คาใชจายในการชําระหนี้กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง คาใชจายการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป และคาใชจายในการพัฒนาศักย
ภาพหมูบานและชุมชน เปนตน (๓) เปนคาใชจายในกรณีที่ยังไมสามารถกําหนดเปาหมายหรือ
วงเงินคาใชจายไวลวงหนาได เชน เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน คาใชจายตามโครง
การอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตน หรือ (๔) เปนคาใชจายในการปรับยุทธศาสตรและ
นโยบายเพื่อตอบสนองใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เชน คาใชจายเพื่อปรับกลยุทธและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง เปนตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๙ วรรคสอง บัญญัติไววา “รายจายตางๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผู
อํานวยการมีอํานาจจัดสรรใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในราย
การตางๆ ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ไดตามความจําเปน”
โดยปกติงบประมาณรายจายงบกลางมิไดกําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ใดโดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจาย
งบกลางรายการใดๆ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเปนกรณีไป และเมื่อไดรับอนุมัติให
ใชงบประมาณรายจายงบกลางใดแลว สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นตองรับผิดชอบในการ
บริหารงบประมาณรายจายงบกลางรายการนั้น รวมทั้ง ตองมีการลงทะเบียนทรัพยสิน และบํารุง
รักษา หรือดําเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลัก
เกณฑตางๆ เชนเดียวกับการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
ดวยทุกประการ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลักษณะ ๓ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการบริหารงบประมาณงบประมาณรายจายงบกลางไว ดังนี้
๗.๑ การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง จําแนกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๗.๑.๑ งบประมาณรายจ ายงบกลาง รายการที่ตองจายตามสิทธิของ
บุคลากรภาครัฐ ตามระเบียบฯ ขอ ๒๙ รวม ๗ รายการ ไดแก
(๑) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
(๒) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
(๓) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
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(๔) เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ
(๕) เงินสมทบของลูกจางประจํา
(๖) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงาน
ของรัฐ
(๗) คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหกับกรมบัญชีกลาง ตามวงเงินที่ระบุไว
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม เพื่อให สวน
ราชการตางๆ ขอเบิกจายกับกรมบัญชีกลางไดตามจํานวนที่ตองจายจริง
ทั้งนี้ รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหเบิกจายโดยตรง สวน
รายการตาม (๓) ใหโอนไปตั้งจายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจําของแผน
งบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการใดๆ ในงบประมาณรายจายของสวนราชการแลวแตกรณี
๗.๑.๒ งบประมาณรายจายงบกลาง รายการอื่นๆ ตามระเบียบฯ ขอ ๓๐
หากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณรายจายงบกลางรายการ
ใด ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดยใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อรายการงบประมาณรายจายงบกลางที่จะขอใช
(๒) ชื่อแผนงบประมาณ
(๓) ชื่อผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการ
(๔) งบรายจายที่จะใชจาย
(๕) จํานวนเงินที่จําเปนตองใชจาย
(๖) เปาหมายการใหบริการกระทรวง
(๗) แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ (ถามี)
(๘) แผนการใชจายเงินงบกลางเปนรายเดือนอยางชัดเจน
(๙) เหตุผลความจําเปน
(๑๐) รายละเอียดอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนดเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดอยางถูกตองยิ่งขึ้นตามความจําเปน (ใหสอบถามจากเจาหนาที่สํานักงบ
ประมาณที่รับผิดชอบ)
(๑๑) สํานักเบิกที่จะเบิกจาย
ให หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจที่ขอใชงบประมาณรายจายงบ
กลางตามระเบียบฯ ขอ ๓๐ รับผิดชอบดําเนินการตามที่กําหนดในระเบียบฯ ขอ ๖ วรรคหนึ่ง
อยางเครงครัดดวย ทั้งนี้ หมายถึง การดําเนินการเตรียมความพรอมในการใชจายหรือกอหนี้ผูก
พันไวลวงหนาตามสมควรเชนเดียวกับงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ดวย

51

สํ านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางใหสวนราชการหรือรัฐ
วิสาหกิจที่สํานักเบิกที่ขอเบิกจาย โดยจะจัดทําเปนหนังสือและจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาค
รัฐ และใหถือวาวันที่ไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสดังกลาวเปนวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายงบกลาง
๗.๒ การใชรายจายงบกลาง
การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนําเอา
ความที่กําหนดในลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ มาบังคับใชโดย
อนุโลม คือ ใหนําเอาความในสวนที่เกี่ยวของมาบังคับใชกับการบริหารงบประมาณรายจายงบ
กลางดวย ไดแก
(๑) ลักษณะ ๑ บททั่วไป (อานรายละเอียดในบทที่ ๕)
(๒) ลักษณะ ๒ การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจ
หมวด ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจาย (อานรายละเอียดขอ ๖.๒)
หมวด ๓ การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย (อานรายละเอียดขอ
๖.๓)
หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (อานรายละเอียด
ขอ ๖.๔ และ ๖.๕)
ยกเวน :
งบประมาณรายจายงบกลางที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เหลือจาย
จากการใชจายจนบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือหลัง
จากการจัดซื้อจัดจางแลว ใหนําสงคืนคลัง
งบประมาณรายจายงบกลางเหลือจายตามขอนี้ เปนความหมายอยาง
กวาง คือ เหลือจากไมไดใชจายหรือไมไดกอหนี้ผูกพัน หรือยังไมไดเบิกจายไมวาดวยเหตุใด เชน
ไมสามารถดําเนินการไดทัน หรือหมดความจําเปนที่จะตองใชจายแลว รวมทั้งเหลือจายจากการที่
ไดดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายแลว
เวนแต :
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองนําไปใชจายในรายการอื่นๆ ใหทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณกอน
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บทที่ ๘. การรายงานผล
เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมี
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้
๘.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ
(๑) ใหรายงาน
- ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว หรือ
- ตามที่ไดตกลงไวกับสํานักงบประมาณ หรือ
- ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
(๒) โดยระบุปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแกไข
(๓) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ (ในภาคผนวก ค.)
(๔) ใหจัดทําและสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เมื่อสิ้นระยะเวลาในแตละ
ไตรมาสภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันสิ้นไตรมาส
๘.๒ รายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจ ที่เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสงใหสํานักงบ
ประมาณภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ
๘.๓ สําหรับหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ใหจัดทําราย
งานทางการเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดดวย
๘.๔ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมี
เหตุ ผลอันควร ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจํ าเปนตอผู
อํานวยการสํานักงบประมาณดวย
๘.๕ สํานักงบประมาณจะรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐ
วิสาหกิจไมปฏิบัติการหรือไมอาจปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ
๘.๖ สํานักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตอคณะ
รั ฐมนตรี และจะใชผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประกอบในการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณตอไปดวย
-------------------
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ขั้นตอนการบริหารงบประมาณรายจาย
(กรณี : การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙)
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
รายการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๙
(หนวยงานที่เกี่ยวของ)
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี.ค.
เมษ.-มิย.
ก.ค.-ก.ย.
๑. เตรียมความพรอมใน
เมื่อราง พ.ร.บ.
การใชจายงบประมาณ
ผาน สส.
วาระที่ ๑
(สรก., รสก. รวมกับ สงป.)
๒. เตรียมการวางแผน
เมื่อราง พ.ร.บ.
การปฏิบัติงาน
ผาน สส.
วาระที่ ๑
(สรก., รสก. รวมกับ สงป.)
๓. จัดทําและสง
เมื่อราง พ.ร.บ.
แผนการปฏิบัติงาน
ผาน สส.
และแผนการใชจายฯ
วาระที่ ๓ และ
(สรก., รสก. รวมกับ สงป.) จัดสง ๑๕ ก.ย.
๔. เริ่มตนดําเนินการ
เมื่อราง พ.ร.บ. ลงนามในสัญญา
เมื่อไดรับจัดสรร
จัดซื้อจัดจาง
ผาน สส.
งบประมาณ
วาระที่ ๓
(สรก., รสก.)
๕. การจัดสรรงบประมาณ
เมื่อ พ.ร.บ.
สําหรับสวนราชการและรัฐ
มีผลบังคับใช
วิสาหกิจ
เต็มตามจํานวน
ที่รัฐสภาอนุมัติ
(สงป.)
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
๖. ปรับปรุงแผนฯและ
มีความจําเปน มีความจําเปน มีความจําเปน มีความจําเปน
โอนเปลี่ยนแปลงฯ
(สรก., รสก. และ สงป.)
จัดสรรให
๗. การจัดสรรงบกลาง
กรมบัญชีกลาง
ตามสิทธิ (สงป. กับ บก.)
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
๘. การจัดสรร
สวนราชการฯ สวนราชการฯ สวนราชการฯ สวนราชการฯ
งบกลางรายการอื่นๆ
ขอจัดสรร
ขอจัดสรร
ขอจัดสรร
ขอจัดสรร
(สรก., รสก. และ สงป.)
เมื่อสิ้นไตรมาส เมื่อสิ้นไตรมาส เมื่อสิ้นไตรมาส
๙. การรายงานผลการปฏิบัติ
ภายใน ๑๕ วัน ภายใน ๑๕ วัน ภายใน ๑๕ วัน
งานและการใชจายฯ
(สรก., รสก.)
เมือ่ สิ้นปงบ
๑๐. รายงานประจําป
ประมาณภายใน
(สรก., รสก.)
๖๐ วัน
จัดทําและรับสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS)/การโอนและจัดสรรงบกลางดวยหนังสือและ GFMIS
หมายเหตุ : สรก : สวนราชการ, รสก. : รัฐวิสาหกิจ, สงป. : สํานักงบประมาณ, บก. : กรมบัญชีกลาง

