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บทที ่๑ การงบประมาณ 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 
 การจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันได้เร่ิมมีขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศอังกฤษ ประมาณ
คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ ซึ่งเป็นสมัยท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความส าเร็จในการสงวนอ านาจท่ีจะ
อนุมั ติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันมี
ความสมัพนัธ์กบัวิวฒันาการการปกครอง ต่อมาได้มีการน า แบบอยา่งมาจัดท างบประมาณขึน้ในหลาย
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยการจัดท างบประมาณนัน้ รัฐบาลได้เร่ิมท าขึน้ก่อนและต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตไปถึงองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน สถานศกึษาและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ทัง้ของรัฐบาลและเอกชน 

ความหมายของงบประมาณ 

 ความหมายของงบประมาณจะแตกตา่งกนัออกไปตามกาลเวลาและลกัษณะการให้ความหมาย
ของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มอง
งบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหาร จะมอง
งบประมาณในลกัษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานท่ีวางไว้ นกัการเมืองจะมองงบประมาณในลกัษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลความหมายดัง้เดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมาย
ภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึง กระเป๋าหนงัสือใบใหญ่ท่ีเสนนาบดีคลงัใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ท่ีแสดงถึง
ความต้องการของประเทศและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการแถลงตอ่รัฐสภา ตอ่มาความหมายของ Budget ก็
คอ่ย ๆ เปลีย่นจากตวักระเป๋าเป็นเอกสารตา่ง ๆ ท่ีบรรจุในกระเป๋านัน้ 
 สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึง่แสดงออกในรูปตวัเงินแสดงโครงการ
ด าเนินงานทัง้หมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนีย้่อมประกอบด้วยการ
ท างาน ๓ ขัน้ตอน คือ (๑) การจดัเตรียม (๒) การอนมุติัและ(๓) การบริหาร 



การบริหารงบประมาณ การเงนิ ในสถานศึกษา 12/1/2557 

  
 

ทิชเชอร์ ติวเตอร์ 5 

www.pytchtutor.com 

 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 

 งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถน า เอา
งบประมาณมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความส าคญัและประโยชน์ของ
งบประมาณมีดงันี ้
 ๑ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินท่ีมีอยู่โดยให้มีการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้ เพื่อป้องกันการร่ัวไหลและการปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็นของ
หนว่ยงานลดลง 
 ๒ ให้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจดังบประมาณการใช้จ่ายอย่างถกูต้อง
และมีประสทิธิภาพ จะสามารถพฒันาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หนว่ยงานและสงัคม โดยหน่วยงาน
ต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสทิธิผลไปสูโ่ครงการท่ีจ าเป็นเป็นโครงการลงทุน
เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหนว่ยงาน 
 ๓ เป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปใน
แต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนัน้ ๆ ด้วย เพื่อท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในเวลาท่ีเร็วท่ีสดุ และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสดุ 
 ๔ เป็นเคร่ืองมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรมไปสูจุ่ดท่ีมีความจ าเป็นและทัว่ถึงท่ีจะท าให้หน่วยงานนัน้
สามารถด าเนินไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ๕ เป็นเคร่ืองมือประชาสมัพนัธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน เน่ืองจากงบประมาณเป็นท่ีรวม
ทัง้หมดของแผนงานและงานท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทัง้ผลท่ีจะเกิดขึน้ ดงันัน้หนว่ยงานสามารถ
ใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่าง ๆ ท่ีท าเพื่อเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

 ลักษณะของงบประมาณที่ดี 

 งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน ควรจะต้องมีลกัษณะดงันี ้
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 ๑ เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทัง้หมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะใช้จ่ายและ
พิจารณาจากศนูย์ หรือแหลง่รวมเดียวกันทัง้หมด ทัง้นีเ้พื่อจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่ายใน
แต่ละรายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน หากรายการใดมี
ความส าคญัและจ าเป็นมาก ก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทัง้นีเ้พื่อความยุติธรรมใน
การจดัสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสทิธิเทา่ ๆ กนัในการเสนอเข้ารับการพิจารณาในการจดัสรร
งบประมาณพร้อมกัน เพื่อจะได้มีการประสานงานและโครงการเข้าด้วยกัน ป้องกันมิให้มีการท างานหรือ
โครงการซ า้ซ้อนอนัจะเป็นการสิน้เปลอืงงบประมาณ ดงันัน้จึงไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ใน
หลาย ๆ จุด หรือหลายครัง้ ซึง่จะก่อให้เกิดการพิจารณาท่ีตา่งกนัและไม่ยติุธรรม 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกตัง้เงินไว้ต่างหากเป็นงบพิเศษ  
นอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลบั ซึง่ถ้ามีจ านวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภยัทัง้
ยงัช่วยให้เกิดความสะดวกบางอยา่งด้วย แต่ถ้าการตัง้งบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อการบริหาร
งบประมาณ เพราะจะท าให้เกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึน้และยังท าให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายท่ีชดัเจน 
 ๒ มีลกัษณะของการพฒันาเป็นหลกั งบประมาณท่ีดีควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึดหลกัการ
พฒันาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลกั ทัง้นีเ้น่ืองจากมีงบประมาณจ ากดั จึงควรมีการพิจารณาจดัสรร
งบประมาณตามหลกัการพฒันาท่ีดีวา่ด้านไหนควรมาก่อนหลงั ตามสถานการณ์และความจ าเป็น 
 ๓ การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน การจัดงบประมาณในแผนงานต้องมี
ความเหมาะสมให้งานนัน้ ๆ สามารถจดัท ากิจกรรมได้บรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรืออีกนยัหนึ่ง คือ การ
ก าหนดเป้าหมายหรือผลท่ีจะได้รับต้องสอดคล้องกบังบประมาณและความเป็นไปได้ 
 ๔ มีลกัษณะท่ีสามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้ตรวจสอบการบริหารงานของ
หนว่ยงานได้ การจัดงบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งพอเพียงและ
เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ๕ มีระยะการด าเนินงานท่ีเหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ไม่สัน้ไม่ยาวเกินไป โดยทัว่ไปจะใช้ระยะเวลา ประมาณ ๑ ปี การเร่ิมต้นใช้งบประมาณจะ
เร่ิมในเดือนใด ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของแตล่ะหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผน่ดิน เร่ิมเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนกนัยายน ของปีตอ่ไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศกึษาใช้ตามปีการศกึษาเป็นต้น 
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 ๖ มีลกัษณะช่วยให้เกิดการประหยดั ในการท างบประมาณ ควรพยายามให้การใช้จ่ายเงินตาม
โครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็นฟุ่ มเฟือย หรือ
เป็นการใช้จ่ายท่ีสญูเปลา่ ไม่เกิดประโยชน์คุ้มคา่ 
 ๗ มีลกัษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึงความส าคัญแต่ละ
โครงการได้ดี ไม่คลมุเครือ งา่ยตอ่การพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้น า ไปปฏิบติัด้วย 
 ๘ มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นงบประมาณท่ีมีความถูกต้องทัง้ใน
รายละเอียดทัง้ในด้านตวัเลขและรายละเอียดของโครงการตา่ง ๆ หากงบประมาณมีข้อบกพร่องในด้าน
ความถกูต้อง ซึง่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสยีหายขึน้ได้ และ
ตอ่ไปงบประมาณอาจไม่รับความเช่ือถือ 
 ๙ จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องมีลกัษณะท่ีสามารถจะเปิดเผยแก่สาธารณะ หรือ
ผู้ เก่ียวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลบั เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสทุธ์ิและโปร่งใสใน
การบริหารหนว่ยงาน 
 ๑๐ มีความยืดหยุน่ งบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น หากจดัวางงบประมาณ
ไว้อยา่งเคร่งครัดจนขยบัไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความไม่คลอ่งตวัในการท างาน เพราะลกัษณะของการท า
งบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจุบันอ่ืนมากระทบท าให้การบริหาร
งบประมาณผิดพลาด และอยา่งไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุน่มากก็อาจเกิดปัญหาการใช้งบประมาณท่ีไม่มี
ประสทิธิภาพ 
 ๑๑ มีความเช่ือถือได้ในแง่ความบริสทุธ์ิ งบประมาณท่ีดีต้องสามารถตรวจสอบได้เพ่ือป้องกัน
การทจุริต ซึง่จะช่วยให้เกิดความเช่ือถือได้ ประหยดั และตรงตามวตัถปุระสงค์ 

 อาขะรากงงอขงงบประมาณ 

 เน่ืองจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหนว่ยงานในอนาคตในการใช้
จ่ายเงินเพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่าย ท่ีได้มาและ
จ่ายไปในอนาคต ดงันัน้งบประมาณจึงยงัไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนัน้ การด าเนินงานในเร่ือง
งบประมาณอาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็น
ตามท่ีวางแผนไว้ การบริหารงานของหนว่ยงานในเร่ืองงบประมาณนัน้มีความส าคญั และเป็นตวัการท่ีมา
ก าหนดการบริหารงบประมาณว่าจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว หากผู้บริหารและองค์กรท่ีเก่ียวข้องมี
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ความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดท าและการบริหารงบประมาณเพื่อไปสู่
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้จะท าส าเร็จ และเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
 ในการบริหารงบประมาณ มีองค์กรและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท างบประมาณและการ
บริหารงบประมาณ องค์กรและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีบทบาทดงัตอ่ไปนี ้

 บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

 ๑ ผู้บริหารจะต้องตระหนกั และเห็นความส าคญัของงบประมาณวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ใน
การบริหารงบประมาณท่ีมีประสทิธิภาพ 
 ๒ ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีเป็น อยู่
และให้มีการประสานงานกนัในระหวา่งหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหนว่ยงานท่ีเป็นหนว่ยข้อมลูกลาง
ในการบริหารงบประมาณขององค์กร 
 ๓ ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากร ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานงบประมาณท่ีต่อเน่ืองและมีข้อมูลใน
ด้านตา่ง ๆ ไว้พร้อม 
 ๔ ผู้บริหารจะต้องจดัเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการบริหารงาน งบประมาณไว้ครบถ้วน เพื่อให้
การจดัท างบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

 ๑ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตนเองเป็นอย่างดี 
และมีเหตผุล 
 ๒ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบังบประมาณ ต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลสงูสดุ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

 บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

 ๑ จดัระบบงานและองค์กรให้มีสายการบงัคบับญัชาในองค์กรท่ีแนน่อนพร้อมทัง้มอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบให้ไว้เพื่อให้งานงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ๒ จัดให้มีการประสานงานกับในหน่วยงานขององค์กร ในการบริหารงบประมาณโดยเฉพาะงาน
งบประมาณและงานบญัชีการเงิน 
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 ๓ จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนงาน การบริหารงบประมาณ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกนัในด้านข้อมลูท่ีใช้ 

 ประเภทของงบประมาณ  (tegyu  f  sepyT )  

 งบประมาณท่ีประเทศต่าง ๆ ใช้กันอยู่ในขณะนีมี้มากมายหลายประเภท แต่ ท่ีส าคญั ๆ และท่ี
รู้จักกันโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณ ๕ – ๖ ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลกัษณะการใช้และการ
ด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนัออกไป และมีข้อดีและข้อเสยีแตกตา่งกนัออกไปอีกด้วย แตล่ะประเภทจะ
เหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนัน้ คงจะต้องขึน้อยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัย
ทางด้านบริหาร ความรู้ความสามารถ ปัจจัยทางด้านการเมือง กลุม่ผลประโยชน์และปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
ปัจจัยทางด้านสงัคม ฯลฯ ดงันัน้แตล่ะประเทศจึงใช้งบประมาณในลกัษณะแบบรูปท่ีไม่เหมือนกัน แตจ่ะ
แตกตา่งกันออกไปตามสถานการณ์ของแตล่ะประเทศเป็นส าคญั ส าหรับงบประมาณในแตล่ะรูปแบบนัน้
มีรายละเอียดพอสรุป ๆ ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
 งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget)  
 งบประมาณแบบนีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุม มีรายการตา่ง ๆ มากมาย 
และก าหนดเอาไว้ตายตัวจะพลิกแพลงจ่ายเป็นรายการอย่างอ่ืนผิดจากท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ และถึงแม้จะ
จ่ายตามรายการท่ีก าหนดไว้ก็ตาม แตจ่ะจ่ายเกินวงเงินท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ ถ้าจะผนัแปรหรือจ่ายเกินวงเงิน
อยา่งใดอย่างหนึง่ จะต้องท าความตกลงกบัส านกังบประมาณหรือกระทรวงการคลงั และหาเงินรายจ่าย
มาเพิ่มให้พอจะจ่ายเสียก่อน งบประมาณแบบนีมิ้ได้เพ่งเลง็กิจการ วางแผน วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย
ตลอดจนถึงประสทิธิภาพของการบริหารงานเทา่ใดนกั ท าให้ขาดการยืดหยุน่ในการปฏิบติังานท างานไม่
คลอ่งตวัเพราะเม่ือมีเหตุการณ์ผนัแปรไปอย่างใดอยา่งหนึง่ ซึ่งกระทบกระเทือน ไม่อาจท างานให้เป็นไป
ตามรายการท่ีก าหนดไว้อยา่งละเอียดตายตวัได้ 
 งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget)  
 เป็นงบประมาณท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน ให้ได้ผลตาม
ความมุ่งหมายท่ีตัง้งบประมาณรายจ่ายไว้โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด และมีการวดัผลงานในลกัษณะวดัประสิทธิภาพในการท างาน ว่างานท่ีได้แตล่ะหน่วยนัน้จะต้อง
เสยีคา่ใช้จ่ายเทา่ไร เป็นต้น โดยงบประมาณแบบนีจ้ะก าหนดงานเป็นลกัษณะ ดงันี ้
 ๑ ลกัษณะของงานท่ีจะท าเน้นหนกัไปในทิศทางท่ีวา่จะท างานอะไรบ้านเป็นข้อส าคญั 
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 ๒ แผนของการด าเนินงานตา่ง ๆ เป็นแผนท่ีแสดงให้เห็นว่า ท าอยา่งไร จึงจะท าให้กิจกรรมตา่ง ๆ 
แล้วเสร็จ พร้อมด้วยคณุภาพของงาน 
 ๓ วตัถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เน้นหนักไปในทิศทางท่ีว่าจะใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือ
ควบคมุและตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ลลุว่งไปตามเจตนาท่ีตัง้งบประมาณรายจ่าย
เพื่อการนัน้ ๆ ไว้ 
 งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget) มีลกัษณะดงันี ้
 ๑ เลกิการควบคมุรายละเอียดทัง้หมด 
 ๒ ให้กระทรวง ทบวง กรม ก าหนดแผนงาน 
 ๓ ส านกังบประมาณจะอนมุติังบประมาณรายจ่ายให้แตล่ะแผนงานโดยอิสระ 
 ๔ ส านกังบประมาณจะควบคมุโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของงานแตล่ะแผนงานวา่ ได้
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานเพียงใดงบประมาณแบบนี ้ประเทศไทยก าลังใช้อยู่ โดยเร่ิมใช้ตัง้แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ เป็นต้นมา 
 โดยมีสาระส าคญัท่ีจะให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพและ
ประหยดั ซึง่จะประกอบด้วยกระบวนการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้คือ 
  (๑) ให้มีการจัดแผนงาน งาน หรือโครงการเป็นระบบขึน้มา โดยจัดเป็นโครงสร้าง
แผนงาน งานหรือโครงการขึน้มา 
  (๒) ให้มีการระบุเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ของแผนงาน งานให้ชดัเจน 
  (๓) ให้แสดงคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของแผนงาน งานหรือโครงการ 
  (๔) ให้แสดงถึงผลท่ีได้รับจากแผนงาน งานหรือโครงการเม่ือส าเร็จเสร็จเรียบร้อยลง 
  (๕) ให้มีการวิเคราะห์เลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดว่าจะมีความเหมาะสมท่ีจะ
ด าเนินการก่อนหลงักนัอยา่งไร  
 หากด าเนินการตามกระบวนการข้างต้นแล้ว จะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรงบประมาณท่ีอยูจ่ ากัด
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประหยดั ทัง้นีเ้น่ืองจาก 
  (๑) มีการก าหนดและเลือกแผนงาน งานหรือโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และมีการ
ก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ไว้ด้วยว่าจะไปแก้ปัญหาด้านไหนอย่างไร ท าให้มีการใช้ทรัพยากรหรือ
งบประมาณไปในทางท่ีดีท่ีสดุ ท่ีจะให้เกิดประสทิธิภาพและประหยดั 
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  (๒) สามารถท่ีจะวิเคราะห์แผนงาน งานหรือโครงการได้สะดวกเพราะจดัเป็นระบบขึน้มา 
ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าแผนงาน งานหรือโครงการใดท่ีด าเนินการอยู่ มีความเหมาะสมท่ีจะ
ด าเนินการตอ่ไป หรือควรยกเลกิ 
  (๓) ท าให้สามารถมองการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้ด าเนินการหนกัทางด้านใดอย่างไร
ควรโยกย้ายหรือสบัเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ และนโยบายของ
รัฐบาลได้รวดเร็วขึน้ 
  (๔) ท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ น า เงินงบประมาณไปใช้ได้คล่องตัวกว่า เพราะส านัก
งบประมาณจะพิจารณาในลกัษณะผลงานมากกวา่การจดัซือ้ จดัหา 
 
 งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ ก าหนดโครงการ และระบบงบประมาณ 
(Planning, Programming and Budgeting System)  
 ระบบนีเ้ป็นการแสดงตวัเลขคา่ใช้จ่ายระยะยาวของ โค รงก าร ท่ี ไ ด้ มี ก ารวา งแผน ไ ว้
เรียบร้อยแล้ว บวกกับมีข้อมูลท่ีถกูต้องในการสนบัสนนุโครงการนัน้สว่นประกอบของระบบ PPBS นีไ้ม่มี
อะไรใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการรวมเอาแนวความคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
(Program Budgeting) แนวความคิดในการวิเคราะห์ค่าหน่วยสุดท้ายทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal 
Analysis) และการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกับผลอันถึงจะได้รับค่าใช้จ่ายในการนัน้ ๆ (Cost-Benefit Analysis) 
หรือ (Cost-Affectionless Analysis) น ามารวมกันเข้ากับการวิเคราะห์อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงเวลา
หลายปีข้างหน้าลกัษณะอนัเป็นสาระส าคญัของระบบ PPBS พอท่ีจะกลา่วได้ คือ 
 ๑ มุ่งความสนใจในเร่ืองการก าหนดโครงการ (Program) ตามวตัถุประสงค์อันเป็นพืน้ฐานของ
รัฐบาล โครงการอาจจะได้การด าเนินงานจากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบของแตล่ะสว่นราชการ 
 ๒ พิจารณาถึงคา่ใช้จ่ายในอนาคต 
 ๓ พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทกุชนิด ทัง้ค่าใช้จ่ายโดยตรง ค่าใช้จ่ายประเภททุน และท่ีไม่ใช่ประเภท
ทนุ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 ๔ การวิเคราะห์อย่างมีระบบ เพื่อจะหาทางเลอืกท่ีจะด าเนินงาน ลกัษณะข้อนีเ้ป็นสาระส าคญั
ของระบบ PPBS ซึง่เก่ียวกบัเร่ือง 
  - การแสดงวตัถปุระสงค์หรือเจตจ านงของรัฐบาล 
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  - การแสดงทางเลือกด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจะให้บรรลตุามวตัถุประสงค์อย่างชัดเจนและ
อยา่งเป็นธรรม 
  - ประมาณคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง ของทางเลอืกด าเนินการแตล่ะอนั 
  - ประมาณผลอนัพงึจะได้รับจากทางเลอืกด าเนินการนัน้ ๆ 
  - การเสนอค่าใช้จ่ายและผลอนัพงึจะได้รับ เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งทางเลอืกด าเนินการ
นัน้ ๆ พร้อมด้วยสมมติุฐาน 
 สาระส าคญัของระบบ PPBS ได้แก่การวิเคราะห์อย่างมีระเบียบ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการเสนอ
งบประมาณของสว่นราชการอยา่งเหมาะสม สว่นประกอบของการวิเคราะห์ได้แก่เร่ืองใหญ่ๆ ๕ เร่ือง คือ 
 ๑ วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึน้  จะถูกวางลงในรูป Program Structure ประเภทต่าง ๆ ของ 
Program ควรจะเป็นตัวแทนของวตัถุประสงค์ของราชการนัน้ ส่วนประกอบรองลงมาได้แก่ Program 
element ได้แก่ กลุม่กิจกรรมซึ่งจะสง่ผลส าเร็จไปสูว่ตัถปุระสงค์ใหญ่ เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
เก่ียวกบัเศรษฐกิจของระบบ PPBS ถกูเปลีย่นมาใช้ System Analysis 
 ๒ ในการวิเคราะห์โครงการขัน้ส าคญั ได้แก่การก าหนดทางเลือกปฏิบติั ทางเลือกนีจ้ะถูกน า มา
ใช้พิจารณาในกิจกรรมแตล่ะอยา่ง (Activity) หรือกลุม่ของกิจกรรมก็ได้ขอเพียงให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
 ๓ ค่าใช้จ่ายท่ีน า มาวิเคราะห์ ขึน้อยู่กับทางเลือกด าเนินงานท่ีน า มาพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ี
แตกต่างกันระหว่างทางเลือกด าเนินงานจะต้องพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายท่ีใช้นีจ้ะต้องเป็น
คา่ใช้จ่ายระยะยาว ไม่ใช่แตล่ะปี 
 ๔ Models ท่ีน า  มาใช้ส่วนมาก ได้แก่  เร่ือง Operations Research และเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์มาก 
 ๕ เกณฑ์ประกอบการพิจารณา ได้แก่ กฎระเบียบตา่ง ๆ และมาตรฐาน ซึง่จะช่วยในการให้ล าดบั
ความส าคญัของทางเลือกด าเนินงานต่าง ๆ และช่วยในการชั่งน า้หนกัระหวา่งค่าใช้จ่ายกับผลอันพึงจะ
ได้รับ 
 งบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZERO BASE)  
 งบประมาณแบบฐานศูนย์ ในลกัษณะกว้าง ๆ เป็นระบบงบประมาณท่ีจะพิจารณางบประมาณ
ทกุปีอยา่งละเอียดทกุรายการ โดยไม่ค านึงถึงวา่รายการหรือแผนงานนัน้จะเป็นรายการหรือแผนงานเดิม
หรือไม่ ถึงแม้รายการหรือแผนงานเดิมท่ีเคยถกูพิจารณาและได้รับงบประมาณในงบประมาณปีท่ีแล้วก็จะ
ถกูพิจารณาอีกครัง้ และอาจเป็นไปได้ว่า ในปีนีอ้าจจะถูกตดังบประมาณลงก็ได้ เช่น แผนงาน แผนงาน
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หนึง่ ปีท่ีแล้วได้รับงบประมาณรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพราะถกูจดัไว้วา่มีความจ าเป็นและส าคญัล าดบั ๑ 
พอมาปีงบประมาณใหม่อาจจะได้รับงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทไม่ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาทเดิมก็ได้ ทัง้นี ้
เพราะเป็นแผนงานท่ีจ าเป็นและส าคญัส าหรับปีท่ีแล้ว แต่พอมาปีนีแ้ผนงานนัน้ ๆ อาจจะไม่จ าเป็นหรือ
ส าคญัเป็นอนัดบัท่ี ๑ ตอ่ไปก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณเทา่เดิมตอ่ไปก็ได้ และในทางตรงกนัข้าม
แผนงานอีกแผนงานหนึ่งปีท่ีแล้วถูกจัดอันดับความส าคัญไว้ท่ี ๓ แต่พอมาปีนีอ้าจจะจัดอันดับ
ความส าคญัเป็นท่ี ๑ และได้รับงบประมาณมากกวา่เดิมปีท่ีแล้วเพิ่มขึน้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ 
 งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget)  
 การจัดท างบประมาณในแต่ละปีเป็นภาระหนกั เน่ืองจากต้องใช้ข้อมูลมากในการพิจารณาและ
ต้องเก่ียวข้องกับหนว่ยงานหลายหน่วยงานด้วยกนั ดงันัน้ต้องใช้เวลามากในการจัดท างบประมาณหาก
จะต้องจดัท างบประมาณใหม่ทัง้หมดทกุปีคงจะท าได้ยาก และคงมีข้อบกพร่องมากด้วย ดงันัน้เพื่อให้ทนั
กบัเวลาท่ีมีอยู่ และเพื่อให้งบประมาณได้พิจารณาให้เสร็จทนัและสามารถน า งบประมาณมาใช้จ่ายได้ 
จึงได้มีการพิจาณางบประมาณเฉพาะสว่นเงินงบประมาณท่ีเพิ่มใหม่ท่ียงัไม่ได้รับการพิจารณาจากปีท่ี
แล้วนัน้ แต่เงินงบประมาณในปีท่ีแล้วท่ีได้เคยพิจารณาไปครัง้หนึ่งแล้ว จะไม่มีการพิจารณาอีกครัง้ 
เพียงแตย่กยอดเงินมาตัง้เป็นงบประมาณใหม่ได้เลย เพราะถือวา่ได้มีการพิจารณาไปแล้วครัง้หนึง่คงไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องไปพิจารณาใหม่อีกครัง้ 
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รูปแบบการงบประมาณของประเทศไทย 

วิวัฒนาการด้านการคลังและงบประมาณของประเทศไทย 

 สมยัสโุขทยั  
 กรุงสุโขทัยเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ในน า้มีปลาในนามีข้าวไพร่ฟ้าหน้าใส การปกครองเป็น
ลกัษณะครอบครัวใหญ่ พระมหากษัตริย์เป็นพ่อผู้ปกครองครอบครัวหากใครไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไป
สัน่กระดิ่งใหญ่ท่ีพระทวารให้พอ่ขนุทราบและออกมาวา่ความให้จนได้รับความเป็นธรรม  
 กรุงสโุขทยัในประวติัศาสตร์มีนโยบายสง่เสริมให้มีการค้าโดยเสรี ใครค้าช้างค้าม้าค้าเงินค้าทอง
จงค้าไปเถิดเจ้าเมืองท่านบ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทางเลย ตรงนีเ้องท่ีเราเห็นว่าจังกอบ ซึ่งในปัจจุบันใน
พจนานุกรมเขียนวา่ จงักอบ แปลว่าภาษี หมายความวา่ถ้าไม่มีการเก็บภาษีกนัเลยคงไม่มีค าวา่ จงักอบ 
ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก ดงันัน้อาจสรุปได้ว่าสมัยสโุขทยัมีการเก็บภาษีเป็นปกติอยู่แล้ว คือเก็บภาษีผ่าน
ด่านทัง้ทางบกและทางน า้ การท่ีท่านบ่เอาจกอบในสมัยนัน้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการเก็บภาษี แต่
แท้จริงท่านส่งเสริมให้มีการค้าโดยเสรีให้มากยิ่งขึน้ บ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งขึน้ต่างหาก 
กลา่วอีกนยัหนึง่ได้ว่าถ้าบ้านเมืองโดยเจ้าเมืองมีรายได้ทางภาษีแล้วสิ่งท่ีควบคูก่ับรายได้คือรายจ่ายของ
บ้านเมืองนัน่เอง แตไ่ม่มีศิลาจารึกหรือเอกสารใด ๆ แสดงให้รู้เร่ืองรายจ่ายสมยัสโุขทยัไว้เลย 
 สมยัอยธุยา   
 เม่ือสมัยกรุงสโุขทยัเสื่อมลงกรุงศรีอยธุยาก็เจริญขึน้เหนือกรุงสโุขทยัโดยสบืทอดสิ่งดี ๆ จากสมัย
สโุขทัยมาด าเนินการต่อจนมาถึงสมัยพระบรมไตรโลกนารถได้แบ่งอ านาจออกเป็นหมู่ใหญ่ ๆ เรียกว่า
สดมภ์ มี ๔ สดมภ์ ก็เรียกกนัวา่การปกครองแบบจตสุดมภ์ ได้แก่ 
 “เวียง” หมายถึงพระนครศรีอยธุยา 
 “วงั” หมายถึงบริเวณท่ีอยู่ของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นเจ้าเป็น
ใหญ่แก่ชีวิต ทรัพย์สนิ ท่ีดินทัง้หมดทัว่ราชอาณาจกัร 
 “คลงั” สมยัอยุธยามีหลกักว้าง ๆ ๒ ประการ คือจดัการเวียนรายรับ อันประกอบด้วย ภาษีอากร 
อาวธุยทุโธปกรณ์ ช้างม้า เรือแพ ทรัพย์สมบติัท่ียดึได้จากการรบทพัจบัศึก ผู้คนข้าทาสหญิงชายท่ีกวาด
ต้อนมาเป็นเชลย และรายจ่ายต่าง ๆ ท่ีจ่ายตามปกติในเร่ืองราชการและตามกระแสรับสัง่ของพระเจ้า
แผน่ดิน 
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 “นา” อาชีพของราษฎรสว่นใหญ่มุ่งไปด้านเกษตรกรรม รายได้สว่นใหญ่ในขณะนัน้มาจากการ
เก็บภาษีอากรจากราษฎรมีผู้ มีรายได้ทางเกษตรกรรม 
 สมยัธนบุรี   
 เม่ือเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ต่อมาภายหลงัพระเจ้าตากสินทรงกู้ประเทศ
ไทยได้ส าเร็จแต่บ้านเมืองในสมยัธนบุรีนัน้ระส า่ระสายมากใครมีก าลงัก็แยกเป็นก๊กเป็นเหลา่ พระเจ้ากรุง
ธนบุรีต้องปราบปรามทัง้ภายในและภายนอกประเทศอยู่นานจนเกือบเป็นปกติ การเงินการคลงัและ
งบประมาณในสมยักรุงธนบุรีไม่เป็นโล้เป็นพายเพราะเป็นเมืองอยูใ่นภาวะสงครามอยูต่ลอดสมยั จึงไม่มี
เวลาคิดไตร่ตรองจดัตัง้ระบบวิธีการคลงัและงบประมาณ 
 สมยักรุงรัตนโกสนิทร์  
 เม่ือสิน้สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินใหม่โดยราชวงศ์จักรีขึน้ครองราชย์ 
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึได้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาสร้างเมืองขึน้ใหม่ฝ่ังตรงข้ามคือท่ีต าบล
บางกอกเรียกว่า “กรุงรัตนโกสินทร์” และได้ลอกรูปแบบการปกครองแบบ เวียง วัง คลงั นา มาใช้ท่ี
กรุงเทพตราบถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ ตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จขึน้ครองราชย์สมบัติในปี พ .ศ. ๒๔๑๑ ขณะนัน้มีพระชันษาเพียง ๑๕ 
ชันษาจึงต้องมีผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินโดยมีระเบียบแบบแผนในการบริหารราชการแผ่นดินในลกัษณะ
การปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกนัในหมู่ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ทัง้ฝ่ายทหารและพลเรือนและทกุวนั เวลา 
๑๑ นาฬิกา มีรายงานเก่ียวกับการคลงักราบบังคมทูลให้ทรงทราบ คือ รายงานเงินจ่ายพระคลงัมหา
สมบติัเม่ือวนัก่อน 
 ในด้านการคลงั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้จ้างชาวอังกฤษ ๒ คน คือ นายวี
เวต คารแนก และนายฟลอริโอ มาปรึกษาวางนโยบายและระเบียบวิธีการทางการคลังการเงินและ
งบประมาณ แตก่ารงบประมาณในเมืองไทยก่อน พ.ศ. ๒๔๑๖ ยงัหาระเบียบแบบแผนท่ีรัดกมุไม่ได้ ยงัใช้
หลกัการและวิธีการแบบกรุงศรีอยุธยาอยู่ คือรายได้ค่าภาษีอากรมอบให้ผู้ประมลูผูกขาดไปจดัเก็บตาม
ท้องท่ีตา่ง ๆ แล้วน ามาสง่คลงัเป็นหนีส้นิระหวา่งคลงักบัผู้จัดเก็บไม่ได้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินเทา่ใดนกั 
สว่นรายจ่ายเน่ืองจากภาษีเข้ามายงัคลงัไม่เรียบร้อยท าให้เงินพระคลงัมหาสมบติัจ่ายไม่ใคร่จะทันต้อง
ติดค้างกนัอยูน่าน ๆ นอกจากนีก้ารเบิกเงินไปจ่ายเพื่อซือ้หรือท าอะไรใช้หมดตามท่ีเบิกหรือไม่  ไม่มีสว่น
ราชการใดทราบ ทัง้นีก้ารเบิกเงินและสิง่ของไม่มีระเบียบแบบแผน เบิกเงินสดบ้างสิง่ของบ้างคละกนัหมด
แยกไม่ออกรวมไม่ได้วา่เป็นมลูคา่เทา่ใด 
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 ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ รัชกาลท่ี ๕ ได้เสวยราชสมบัติมีอ านาจปกครองบ้านเมืองโดยสมบูรณ์ 
พระองค์ท่านได้ตราพระราชบญัญัติส าหรับหอรัษฎาพิพฒัน์ขึน้ (กระทรวงการคลงัเดิม) กฎหมายฉบบันี ้
ก าหนดวิธีการเร่ืองเงินค่าภาษีอากรอันเป็นรายได้ของแผ่นดินใหม่ และได้ก าหนดเงินเดือนให้แก่เจ้า
พนกังานบญัชีกลางเป็นครัง้แรก การจัดเก็บภาษีอากรยงัให้มีผู้มาประมูลไปจัดเก็บอยู่เช่นเดิม แต่มีเจ้า
พนกังานบญัชีกลางคอยเร่งรัดให้มีการสง่เงินให้โดยเคร่งครัดขึน้  
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้มีการตัง้กรมเจ้าจ านวนเก็บเงินภาษีอากร ขึน้เพื่อจัดเก็บภาษีเอง  
ด้านรายจ่าย มีประกาศว่าด้วยการจัดพระคลงัทัง้ปวง พ.ศ. ๒๔๑๗ ก าหนดเป็นธรรมเนียมส าหรับเจ้า
พนกังาน พระคลงัมหาสมบติัและเจ้าพนกังานกรมต่าง ๆ ซึง่จะจ่ายเงินและท าการก่อสร้างตา่ง ๆ ว่ากรม
ใดท่ีจะเบิกเงินเป็นประจ าเดือนได้เม่ือถึงปลายปี (เดือนมีนาคม) ให้เจ้ากรมหรือพนกังานในการนัน้คิด
ประมาณเงินในกรมนัน้ ๆ ซึง่จะใช้เป็นเดือน ๆ ไปจนตลอดปีแล้วมายื่นท่ีเจ้าพนกังานพระคลงัมหาสมบติั 
ณ หอรัษฎากรพิพฒัน์ไว้เสียปลายปี เจ้าพนกังานพระคลงัจะได้ประมาณเทียบดูกับเงินรายได้แล้วถวาย
ในหลวงพร้อมด้วยท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน เงินรายจ่ายดงักลา่วนีใ้ช้ส าหรับการประจ า สว่นรายจ่ายท่ีไม่
ประจ าสมัยนัน้เรียกว่าการจร เจ้าพนักงานท่ีจะท าการจรนีต้้องท าหนงัสือขออนุญาตทูลเกล้าถวายใน
หลวงหรือยื่นต่อพระคลงัมหาสมบติั ซึ่งจะเสนอในหลวงเม่ือได้รับพระบรมราชโองการสัง่การแล้วก็จะกะ
จ านวนเงินเพื่อท่ีจะเบิกจ่ายเป็นรายเดือนตอ่ไป ตามกฎหมายท่ีจะออกในปี ๒๔๑๘ 
 การคลงัในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ หลงัจากใช้กฎหมายว่าด้วยการงบประมาณเงินจ่าย และการเบิก
จ่ายเงินพระคลังมหาสมบัติแล้ว ๑๕ ปี ได้มีการตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญ หน้าท่ีราชการ
กระทรวงการคลงัมหาสมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เพื่อปรับปรุงกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัใหม่โดยให้มี
กรมใหญ่ ๑๓ กรม แบง่เป็นกรมเจ้ากระทรวงใหญ่ ๕ กรม คือ 
 ๑.กรมพระคลงักลาง ส าหรับประมาณการรับจ่ายเงินแผ่นดิน ว่าภาษีอากรและบังคับ
บญัชาการในกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัทัง้สิน้ (ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ปัจจุบนั)  
 ๒.กรมสารบัญชี ส าหรับรับจ่ายเงินแผ่นดินและถือท าสรรพบัญชีพระราชทรัพย์ ทัง้สิน้ 
(กรมบญัชีกลางและกรมธนารักษ์ปัจจุบนั)  
 ๓.กรมตรวจ ส าหรับตรวจบญัชี ตรวจราคา ตรวจรายงานการรับจ่ายเงินแผ่นดิน และสรรพ
ราชสมบติัการภาษีอากรทัง้สิน้ (ส านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินปัจจุบนั)  
 ๔.กรมเก็บ ส าหรับรักษาพระราชทรัพย์ทัง้สิน้ (กรมธนารักษ์ในปัจจุบนั)  
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 ๕.กรมพระคลงัข้างท่ี ส าหรับจดัการเงินในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทัง้สิน้ 
(ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์และกรมพระคลงัข้างท่ี ในปัจจุบนั)  
 กรมพระคลงักลาง มีหน้าท่ีท าประมาณการรับจ่ายเงินแผน่ดิน มีเสนาบดีกระทรวงพระคลงั
รับผิดชอบบญัชาราชการในกระทรวงพระคลงั ฯ มีสิทธิขาดทัว่ไป อาจมีรองเสนาบดีอีกคนก็ได้ แล้วมี
ปลดัทูลฉลองซึ่งจะท าหน้าท่ีแทนเสนาบดี เวลาเสนาบดีไม่อยู ่และเป็นผู้ รับผิดชอบในกรมพระคลงักลาง
ด้วย ในกรมนีมี้เวร งบประมาณท าหน้าท่ีประมาณการรับจ่ายและช าระบญัชีวา่ภาษีอากร 
 กรมสารบญัชีมีหน้าท่ีรับจ่ายตามรายประมาณท าบญัชีหนีห้ลวง ใบน าสง่เงิน ใบเบิกเงินทัง้สิน้ มี
เวรรับเงินและท าบญัชีรายรับ เวรจ่ายส าหรับจ่ายเงินและท าบญัชี รายจ่าย เวรแบงก์ ท าบญัชีเงินรับจ่าย
ในนานาประเทศ และเป็นธุรการแลกเปลีย่น หรือฝากเงินแบงก์ เวรบญัชีรักษาบญัชีรายงบประมาณและ
ใบเบิก ใบท าใบเสร็จตัง้ เร่งหนีห้ลวงอยูด้่วย มีอธิบดีรับผิดชอบในการกรมนีท้ัว่ไป 
 กรมตรวจ มีหน้าท่ีตรวจเงินตรวจราคา ตรวจรายการรับและจ่ายในกระทรวงพระคลงั ฯ และ
กระทรวงกรมตา่ง ๆ ทัง้สิน้ มีอธิบดีเป็นผู้ รับผิดชอบในกรมนีท้ัว่ไป 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ นีไ้ด้มีพระราชบญัญัติกรมต่างเบิกเงินพระคลงัมหาสมบัติ ๑๔ มาตรา และ
พระราชบญัญัติกรมตา่ง ๆ เร่ืองสง่เงินพระคลงัมหาสมบติั ๙ มาตรา ประกาศใช้  

 ระบบงบประมาณของประเทศไทย 

 หลงัเกิดเหตุการณ์ปฏิวติัในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะกรรมการฝ่ายการคลงัและงบประมาณท่ีคณะ
ปฏิวติัตัง้ขึน้ ได้พิจารณาเห็นว่าเร่ืองงบประมาณเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายท่ีส าคญัยิ่งของรัฐบาล และ
ต้องอาศยัความคลอ่งตวัเป็นอยา่งมากในการบริหารงบประมาณ ดงันัน้งานงบประมาณจึงไม่เหมาะสมท่ี
จะสงักดัอยู่ในกรมบญัชีกลาง ควรจัดตัง้ขึน้ตา่งหากและมีฐานะเทียบเท่ากรม และให้ย้ายสงักดัจากเดิม
คือกระทรวงการคลงัมาอยูใ่นสงักดัใหม่ คือส านกันายกรัฐมนตรี แนวความคิดนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากท่ี
ปรึกษาท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสง่มาช่วยเหลือในการปรับปรุงการงบประมาณ ต่อมาในปี พ .ศ. ๒๕๐๒ 
เม่ือได้จัดตัง้รัฐบาลขึน้ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๐๒ 
ก าหนดให้มีส านกังบประมาณอยูใ่นสงักดัและมีฐานะเทียบเทา่กรมเม่ือวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 นบัตัง้แต่ประเทศไทยได้เร่ิมจัดท างบประมาณแผ่นดินเป็นครัง้แรกเม่ือปี พ .ศ. ๒๔๓๓ ในสมัย
รัชกาลท่ี ๕ เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณ์บ้านเมืองหลายครัง้ ดงันี ้
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๑.งบประมาณแบบแสดงรายการ (LINE  ITEM  BUDGETING)  

 งบประมาณแบบแสดงรายการหรือเรียกกนัอีกช่ือหนึง่วา่งบประมาณแบบดัง้เดิม ( evnovtnevno 
 gniBotnvB ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อด าเนินการตาม

แผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ ค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจจะ
แสดงจ านวนเงิน งบประมาณรายจ่ายท่ีขอตัง้ส าหรับแผนงาน /โครงการหนึ่งๆ พร้อมทัง้จ าแนก
งบประมาณ รายจ่ายท่ีขอตัง้ส าหรับงาน/โครงการนัน้ๆ ออกเป็นหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เช่น เงินเดือน 
คา่จ้างประจ า คา่ตอบแทน คา่วสัด ุเป็นต้น   
 ในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจแต่
ละแหง่นัน้ ส านกังบประมาณจะพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ของ
แตล่ะงาน/โครงการ และวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงินในแตล่ะหมวดรายจ่ายควบคูก่นัไป   
 หลงัจากท่ีได้มีการริเร่ิมท าแผนพฒันาเศรษฐกิจแหง่ชาติ (ตอ่มาเปลี่ยนช่ือเป็นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลางในปี พ .ศ . ๒๕๐๔ แล้ว การวิเคราะห์
งบประมาณของส านกังบประมาณก็ได้ค านึงถึงเป้าหมายของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ด้วย ในการนีเ้จ้าหน้าท่ีของส านกังบประมาณจะประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เพื่อก าหนดล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของงาน/โครงการตา่ง ๆ 
ทัง้นี ้เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในการจดัท า
งบประมาณประจ าปีแตล่ะปีนัน้ ส านกังบประมาณจะแสดงงบประมาณรายจ่ายท่ีตัง้ไว้ส าหรับแผนงาน 
งาน/โครงการ ของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทัง้รายละเอียด งบประมาณรายจ่ายไว้ในเอกสาร
งบประมาณท่ีเสนอตอ่รัฐสภา  
 อย่างไรก็ดีพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมิได้จ าแนกงบประมาณรายจ่าย
ของแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามแผนงาน งาน/โครงการ ของสว่นราชการนัน้ๆ แต่ได้จ าแนก
งบประมาณ รายจ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจออกเป็นรายจ่ายหมวดต่าง ๆ ดังนัน้การ
บริหารงบประมาณจึงต้องยึดถือหมวดรายจ่ายท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเป็นหลกัในการบริหารงบประมาณด้วย  
 ด้วยเหตุนีร้ะบบงบประมาณ จึงยังมีลกัษณะเป็นระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
(Line-item  Budgeting)  
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๒. งบประมาณแบบแผนงาน  

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ส านกังบประมาณได้พบวา่ระบบงบประมาณท่ีใช้อยู่เดิม มีข้อบกพร่อง
ในเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ๑. โดยท่ีโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายยงัเป็นโครงสร้างของระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ ดงันัน้จึงเป็นธรรมดาท่ีสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทัว่ไป จะให้ความส าคญัในการใช้
จ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายมากกวา่ผลส าเร็จของงาน/โครงการ ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 ๒. การท่ีสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจไม่ต้องยดึถือแผนงาน งาน/โครงการ เป็นกรอบในการ
บริหารงบประมาณ ท าให้การบรรลวุตัถปุระสงค์ของงานหรือโครงการ เป็นไปได้ยาก 
 ๓. การท่ีโครงสร้างของงบประมาณในระบบเดิม เป็นโครงสร้างของงบประมาณแบบแสดง
รายการ ท าให้มีการควบคุมการบริหารงบประมาณอยา่งเข้มงวด โดยมีการควบคมุรายละเอียดของการ
ใช้จ่ายเงินมากเกินไป ท าให้ผู้บริหารงานไม่มีความคลอ่งตวัในการบริหารงานเทา่ท่ีควร 
 ๔. การท่ีส านกังบประมาณมิได้อนมุติัเงินประจ างวดตามแผนงาน งาน/โครงการ ท าให้มอง
ไม่เห็นความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรท่ีจัดสรรให้งาน/โครงการหนึ่งๆ กับผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้ 
(outputs) และวตัถุประสงค์ของงานหรือโครงการนัน้ๆ ซึง่ท าให้เป็นอุปสรรคในการประเมินผลส าเร็จของ
งาน/โครงการตา่ง ๆ 
 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดงักลา่ว ส านกังบประมาณจึงเห็นสมควรท่ีจะน าระบบ งบประมาณ
แบบแผนงาน (program me  Budgeting) มาใช้แทนระบบ 
 สาระส าคญัของระบบงบประมาณแบบแผนงาน  
 โดยท่ีประเทศไทยได้จัดท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งขาติขึน้ในปี พ .ศ. ๒๕๐๔ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของรัฐบาล โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะให้การด าเนินงานของรัฐบาล
เป็นผลให้การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเป็นไปในอัตราท่ีเหมาะสม ดังนัน้เพื่อท่ีจะให้เกิดความ
เช่ือมโยงของการจัดสรรงบประมาณกับแผนดงักล่าวจึงต้องมีการจัดระบบการวางแผน การแปลแผน 
และการจดัสรรงบประมาณในระบบงบประมาณแบบแผนงานในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 การวางแผน (Planning) ด าเนินการดงันี ้
  - ก าหนดจุดมุ่งหมายของแตล่ะแผนงาน 
  - ก าหนดทางเลอืกตา่ง ๆ(alternatives) ท่ีจะน าไปสูก่ารบรรลจุุดมุ่งหมาย ท่ีก าหนดไว้ 
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  - ประเมินคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีเป็นทางเลอืก (alternatives)  
  - เลอืกเอาทางเลอืกทางใดทางหนึง่ 
  - ก าหนดเป้าหมายของผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้จากการใช้ทรัพยากร (output target)  
 การแปลแผน (Programming) ด าเนินการดงันี ้
  - ก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการบรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงาน  
ทรัพยากรที่ส าคญัได้แก่ ก าลงัคน วสัด ุครุภณัฑ์และสิง่อ านวยความสะดวก ในการปฏิบติังาน 
  - เม่ือได้ก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้แล้ว จะค านวณคา่ใช้จ่ายของการใช้ทรัพยากร โดย
ค านงึระดบัของเป้าหมายของผลท่ีต้องการให้เกิดในแตล่ะปี (annual output)  
  - พยากรณ์ผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้ (output) และค่าใช้จ่าย (costs) ซึ่งจะเกิดขึน้ในแต่
ละปีในช่วงเวลาหนึง่ข้างหน้า 
 การจดัสรรงบประมาณ (Budgeting) ด าเนินการดงันี ้
  - จดัสรรงบประมาณส าหรับแผนงานท่ีได้เลือกไว้แล้วในขัน้ตอนวางแผนโดย  ค านงึถึง
เป้าหมายของผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้ (targeted output) และคา่ใช้จ่ายท่ีค านวณไว้ในขัน้แปลแผน 
  - จดัท างบประมาณตามโครงสร้างแผนงาน 
  - พฒันามาตรฐานท่ีจะใช้วดัผลส าเร็จของงาน 

๓.ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

 เป็นการจัดท างบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ มีการก าหนด 
เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม มีแผนกลยุทธ์ท่ีชัดเจน มีตัวชีว้ัดผลสัมฤทธ์ิของงานและ สามารถวัดและ
ประเมินผลการท างานได้ โดยมีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างาน และเน้นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารแทนการควบคุมแบบรายละเอียดในการเบิกจ่าย การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจะ
ส าเร็จได้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องพัฒนา มาตรฐานการจัดการทางการเงิน ๗ ประการคือ การวางแผน
งบประมาณ การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุนผลผลิต การบริหารการจัดหา การบริหารจัดการ
และการควบคมุทางการเงิน การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน การบริหารสนิทรัพย์ และการ
ตรวจสอบภายใน 
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๔.ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ (STRATEGIC  PERFORMANCE  BASED  

BUDGETING : SPBB)  

 ในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร ได้
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๔ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปการจัดการ
งบประมาณใหม่ไว้ ดงันี ้
 “เร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดท าและจัดสรรงบประมาณให้เป็น เคร่ืองมือในการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และ
ส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึน้ พร้อมทัง้จัดให้มีระบบควบคุม
ตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภาพและโปร่งใส” 
 จากนโยบายดังกล่าว ส านักงบประมาณจึงได้ปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ไปสู ่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานตาม
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการจดัการ
และบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งระบุโครงสร้างความรับผิดชอบและผู้ รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน โดยก าหนดให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ รัฐมนตรีรับผิดชอบ
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบต่อเป้าหมาย /ผลผลิตของ
หนว่ยงาน มีหลกัการและองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 

  หลักการและกรอบแนวคดิ 

 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายรัฐบาลเป็นหลกัในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและสอดคล้องกับตามความ
ต้องการของประชาชน โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหาร
จดัการงบประมาณ และค านงึถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

องคป์ระกอบส ำคญั 
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ก. มุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ 

 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์จะให้ความส าคญักบัความส าเร็จตาม
เป้าหมายในทุกระดับ ตัง้แต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจนถึงเป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงและหนว่ยงาน โดยมีผู้ รับผิดชอบในแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจน ดงันี ้
 ๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดบัชาติ เป็นผลลพัธ์ท่ีรัฐบาลคาดหวังจะให้เกิด ประโยชน์
สงูสดุแก่ประชาชนและประเทศชาติ รัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศ จะมีกรอบนโยบาย เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการประเทศโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี  ้เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดบัชาติของรัฐบาล เป็นการก าหนดเป้าหมายในช่วงอายุของแต่ละรัฐบาล และสามารถ
ก าหนดเป้าหมายเป็นรายปีได้ ส านักงบประมาณจึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดบัชาติของรัฐบาล ให้เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี และแปลงเป็นยุทธศาสตร์
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๒. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงจะต้องเช่ือมโยงและค านึงถึงผลส าเร็จ ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอาจด าเนินการโดยกระทรวงใด
กระทรวงหนึง่หรือต้องร่วมกนัด าเนินการโดยหลายกระทรวงในลกัษณะบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จแก่
ชุมชน หรือสงัคม 
 ๓ . เป้ าหมายการให้บ ริการของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับ เป้าหมายการให้   
บริการของกระทรวง โดยมีการก าหนดผลผลิตของหนว่ยงานซึ่งอาจเป็นบริการหรือสิง่ของท่ีให้บริการแก่
ประชาชนและมีตวัชีว้ดัผลส าเร็จท่ีแสดงในหลายมิติ ทัง้ในเชิงปริมาณ คณุภาพ เวลา และคา่ใช้จ่าย  
 

ข. เน้นหลกัการธรรมาภิบาล 

 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์เป็นระบบท่ีเน้นหลกัการธรรมาภิบาล
หรือหลกัการบริหารจดัการท่ีดี ดงันี ้
 ๑. มีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบในแตล่ะระดบัได้ชดัเจน เร่ิมตัง้แตจ่ากระดบั รัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบตอ่ผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดบัชาติ เพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหาร
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และผู้ก าหนดนโยบายสูงสุดของประเทศสู่ระดับกระทรวงหรือรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตาม
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และสิน้สดุท่ีระดบัหนว่ยงานหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อ
ผลส าเร็จของผลผลติท่ีสง่ผล โดยตรงตอ่ประชาชน 
 ๒. มีระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานวา่ได้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ โดยมีตวัชีว้ดัผลส าเร็จในทกุมิติทัง้เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการบริหาร ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตอ่ผลส าเร็จของงานและมีรูปแบบของการรายงานผลแบง่เป็น ๒ สว่น คือ รายงานผลการปฏิบติังาน และ
รายงานด้านการเงินซึง่จะต้องเปิดเผยตอ่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ค. การมอบอ านาจการบริหารจดัการงบประมาณ 

 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะเน้นให้กระทรวงและหน่วยงาน
รับผิดชอบก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการให้บริการท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกนัในแตล่ะ
ระดับเพื่อบรรลผุลส าเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติและสง่เสริมให้กระทรวง /หน่วยงานมี
บทบาทในการตดัสินใจมากขึน้ นอกจากนีย้งัผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้กระทรวงและหน่วยงานมี
ความคล่องตวัในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึน้ เพ่ือให้สามารถบรรลผุลสมัฤทธิ์สู่ประชาชนได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

ง. การเพิ่มขอบเขตความครอบคลมุของงบประมาณ 

 การจดัท างบประมาณรายจ่ายท่ีผา่นมามีขอบเขตจ ากัดอยูแ่ตเ่พียงคา่ใช้จ่าย ของกิจกรรมท่ี
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านัน้ ไม่รวมกิจกรรมท่ีใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินกู้  เงิน
ช่วยเหลอื และเงินรายได้ของหนว่ยงาน เป็นต้น ดงันัน้การน าเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกนักับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะท าให้แผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณ์ ครอบคลมุและ
สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและการคลงัได้ถกูต้องเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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จ. การประมาณการงบประมาณรายจ่ายลว่งหน้าระยะปานกลาง                                        

(MEDIUM TERM  EXPENDITURE FRAMEWORK  :  MTEF)  

 เป็นการประมาณการรายจ่าย ๓ ปีล่วงหน้าจากค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานได้รับอนุมัติ   
ในปัจจุบนั ภายใต้สมมุติฐานวา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ส าหรับแผนงานตา่ง ๆ เหลา่นัน้ ซึ่งจะ
ท าให้มัน่ใจได้วา่สดัสว่นของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศ
ในแต่ละด้าน การประมาณการวงเงิน งบประมาณรายจ่ายลว่งหน้าระยะปานกลางจะด าเนินการทัง้แบบ 
Top Down และBottom UP  
 โดยการประมาณการแบบ Top  Down จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดบันโยบาย 
โดยพิจารณาจากสมมติฐานทางการเศรษฐกิจและนโยบาย การคลงัของรัฐบาล   
 ส่วนการประมาณการแบบ  Bottom  Up จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับ
หนว่ยงานภายใต้สมมติฐานวา่จะไม่มีนโยบายใหม่ในระยะเวลา  ๑+๓ ปี ซึง่  MTEF   
 ทัง้  ๒ แบบ ท าให้ส านกังบประมาณและรัฐบาลทราบถึงตวัเลขพืน้ฐาน ของงบประมาณใน
แต่ละปี ซึ่งรัฐบาลอาจจะมีนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัเลขดังกลา่วได้โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของส่วนราชการมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนีย้ังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมี
ประสทิธิภาพและรักษาวินยัทางการคลงั 

 โครงสรา้งระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์

 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ได้ก าหนดโครงสร้างท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานไว้ ๓ ระดบั คือ รัฐบาล กระทรวง และสว่นราชการโดย
ใช้เป้าหมายและยทุธศาสตร์เป็นตวัน าไปสูค่วามส าเร็จท่ีต้องการ กระบวนการท างานจะมีความเช่ือมโยง
และมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงซึ่งรับนโยบายจาก
รัฐบาลไปปฏิบัติ และมีจุดมุ่งหมายสดุท้ายคือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของแตล่ะระดบัจากตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้    
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กระบวนการงบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณแผ่นดิน (Budget  Process) หรือวิธีการงบประมาณ (Budget  
Procedure) หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นล าดับขัน้ตอนเก่ียวกับการก าหนดแผนความต้องการในการ
จดัท างบประมารรายจ่ายประจ าปี เร่ิมตัง้แต่การทบทวนผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีผ่านมา การ
จดัท ากรอบวงเงินในระดบัมหภาค การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตา่ง ๆ ไปจนถึงขัน้ท่ี
รัฐบาลแถลงรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีต่อรัฐสภาเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติและตราเป็น
พระราชบัญญัติประกาศเป็นกฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหารและติดตามประเมินผลงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กระบวนการงบประมาณประกอบด้วยขัน้ตอนหลกัท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

๑. การจดัเตรียมงบประมาณ (BUDGET PREPARATION)  

เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลมีหน้าท่ีในการเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่ฝ่ายนิติบญัญัติเพื่อพิจารณาอนมุติัในทางปฏิบติัผู้ มีบทบาทในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายโดยตรง ได้แก่ สว่นราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณและ
ส านกังบประมาณ ส านกังบประมาณมีอ านาจหน้าท่ีในการวิเคราะห์ค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายของ
สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐและจดัท าเป็นร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอตอ่นายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเสนอตอ่รัฐสภาตอ่ไป 

การจัดเตรียมงบประมาณประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ ๓ ประการ คือ การทบทวน
งบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจดัท างบประมาณ 

๑.๑ การทบทวนงบประมาณ (Budget  Revision)  
กระบวนการทบทวนงบประมาณ มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท  

ภารกิจและแผนด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัล าดบัความส าคญัทางนโยบาย  ศกัยภาพของ
หน่วยงาน และสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การทบทวนงบประมาณจะให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้

  ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

  ความพร้อมและศกัยภาพของหนว่ยงานท่ีรับนโยบายไปปฏิบติั 
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  กฎหมายรองรับและระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  สภาพแวดล้อมทางสงัคม  เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปลีย่นแปลงไป 

  นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพฒันาของรัฐบาลใหม่ท่ีรัฐบาลประกาศในปีท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั 

  แนวโน้มและสถิติย้อนหลงัของวงเงินท่ีได้รับจดัสรร 
๑.๒ การวางแผนงบประมาณ (Budget  Planning)  
การวางแผนงบประมาณ เป็นการสร้างความเช่ือมโยงของเศรษฐกิจในภาพรวม แผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบติัราชการของหนว่ยงาน เพื่อ
ก าหนดเป็นนโยบายงบประมาณ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การวางแผนงบประมาณท่ีส าคญั ประกอบด้วย 

  การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลงัมหภาค เป็นการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบของการใช้จ่ายภาครัฐท่ีมีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดท าข้อเสนอทางเศรษฐกิจมหภาพ 
โดยการพิจารณาร่วมกนัของ ๔ หนว่ยงานหลกั ได้แก่ ส านกังบประมาณ ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ กระทรวงการคลงั และธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีการด าเนินงาน ดงันี ้

  - การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจทัว่ไป 
  - การก าหนดเคร่ืองชีว้ดัระดบัมหภาค เช่น GDP เงินเฟ้อ อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ อตัราการวา่งงาน 
  - การวิเคราะห์ภาระงบประมาณอนัเน่ืองจากนโยบายส าคญั 

  การประมาณการรายได้ กระทรวงการคลงั โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลงัจะท า
หน้าท่ีรายงานประมาณการรายได้ต่อท่ีประชุม ๔ หนว่ยงานหลกั เพื่อให้ความเห็นชอบร่วมกนัและน าไป
เป็นกรอบในการก าหนดวงเงินงบประมารรายจ่ายประจ าปีตอ่ไป 

  การประมาณการหนีส้าธารณะ เป็นการจดัท าประมาณการภาระหนีภ้าครัฐประจ าปี
และประมาณการลว่งหน้า รวมทัง้การพิจารณาแผนการก่อหนีต้า่งประเทศ 

  การก าหนดนโยบายงบประมาณและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงาน
หลกั ๔ หน่วย คือ ส านกังบประมาณ กระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จะร่วมกันก าหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณท่ี
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เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส านักงบประมาณจะจัดท าข้อเสนอวงเงิน
ดงักลา่วเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะจดัท างบประมาณในขัน้รายละเอียด 

๑.๓ การจดัท างบประมาณ (Budget Formulation)  
ส านกังบประมาณจะน าเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและแจ้ง

สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ส านกังบประมาณจะมีหนงัสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคูมื่อปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ในส่วนของหน่วยงาน เม่ือกระทรวงได้รับปฏิทินงบประมาณและคู่มือจัดท าค าขอจากส านัก
งบประมาณแล้ว กระทรวงจะแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดท าค าของบประมาณส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณา และจัดท าเป็นร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทัง้เอกสาร
งบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและน าเสนอตอ่รัฐสภา เป็นเวลา
อยา่งน้อย ๒ เดือนก่อนวนัเร่ิมปีงบประมาณนัน้ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๕ ของพระราชบญัญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ส าหรับเอกสารงบประมาณท่ีน าเสนอต่อรัฐสภาตามพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้ก าหนดให้รัฐบาลเสนอค าแถลงของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้อมูล
รายละเอียดตา่ง ๆ เช่น ฐานะการเงินการคลงัของประเทศ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบปีปัจจุบนั ปีท่ีขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายและปีท่ีลว่งมาแล้ว หนีข้องรัฐบาลท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะขอกู้ ใหม่ เป็นต้น ซึ่งโดยทัว่ไปจะ
น าเสนอร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพร้อมเอกสารประกอบประมาณจ านวน ๑๒ 
เลม่ และเรียกเอกสารฉบบันีว้า่เอกสารงบประมาณ (Budget  Document)  

๒. การอนมุติังบประมาณ (BUDGET  ADOPTION)  

การอนุมติังบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พร้อมทัง้เอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภาซึ่งประกอบด้วย ๒ สภา คือสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน ๓ วาระ แล้วจึงเสนอวฒุิสภาพิจารณา
ก่อนน าทลูเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตอ่ไป 
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กระบวนการอนุมัติงบประมาณ จะเร่ิมขึน้ภายหลงัจากท่ีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงบประมาณจะเตรียมเอกสาร
งบประมาณเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย ๓ วาระ 

วาระท่ี ๑ เป็นการพิจารณารับหลกัการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
รวมถึงการแตง่ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาในขัน้กรรมาธิการและการพิจารณาเต็มสภาเรียงตามมาตรา 
วาระท่ี๓  เป็นการพิจารณาอนุมั ติและประธานสภาผู้ แทนราษฎรจะเป็นผู้ เสนอร่าง

พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่วฒุิสภาเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
วุฒิสภาจะด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยตัง้

คณะกรรมาธิการขึน้มาเพื่อศึกษาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเช่นเดียวกนั และต้อง
พิจารณาให้ความ “เห็นชอบ ” หรือ “ไม่ เห็นชอบ ” ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันท่ี ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาถึงวุฒิสภา ทัง้นีเ้ว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้
ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ หากวุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่า
วฒุิสภาได้ให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายนัน้ 

หากร่างพระราชบัญญั ติงบประมารรายจ่ายประจ าปีได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว 
นายกรัฐมนตรีจ าน า ร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึน้ทูลเกล้าถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานเุบกษาใช้บงัคบัเป็นกฎหมายตอ่ไป 

๓. การบริหารงบประมาณ (BUDGET EXECUTION)  

เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้ ใช้งบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายท่ีระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งการบริหารงบประมาณเก่ียวข้องกบัการอนมุัติ
จดัสรรงบประมาณ การโอนเปลีย่นแปลงรายการ และการกนัเงินเหลือ่มปี 
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๔.การติดตามประเมินผลงบประมาณ (BUDGET MONITORING AND VALUATION)  

การติดตามประเมินผลงบประมาณจะหมายรวมถึงขัน้ตอนการควบคุมติดตามการปฏิบติังาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต /โครงการ ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทัง้การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของ
หนว่ยงานท่ีผา่นมา 
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การจดัท างบประมาณ 

พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดวิธีการในการ
จดัท างบประมาณไว้และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎหมายฉบบันีค้รบถ้วน จึงขออธิบายตัง้แต่ค านิยาม
ศพัท์ของกฎหมายและขัน้ตอนในการจดัท างบประมาณตามล าดบั 
 นิยามศพัท์ 

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงท่ีอนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี ้
ผกูพนัได้ ตามวตัถปุระสงค์และภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่างบประมาณรายจ่ายท่ีใช้ได้เกินปีงบประมาณ 
ตามวตัถปุระสงค์และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ ” หมายความว่าระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ 
กนัยายนของปีถดัไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีถดัไปนัน้เป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนัน้ 

“หนี”้ หมายความวา่ ข้อผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิง่ของหรือบริการ ไม่
วา่จะเป็นข้อผกูพนัอันเกิดจากการกู้ ยืม การค า้ประกัน การซือ้ หรือการจ้างโดยใช้เครดิต หรือจากการอ่ืน
ใด 

“เงินประจ างวด” หมายความวา่ สว่นหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายท่ี แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้
ก่อหนีผ้กูพนัในระยะเวลาหนึง่ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
ส านกังานหรือหนว่ยงานอ่ืนใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา่ 
 (ก) องค์การของรัฐบาลหรือหนว่ยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
 (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลท่ีสว่นราชการมีทนุรวมอยูด้่วยเกินกวา่ร้อยละห้าสบิ 
 (ค) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลท่ีสว่นราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (ก) และ/

หรือ (ข) มีทนุรวมอยูด้่วยเกินกวา่ร้อยละห้าสบิ 
 (ง) บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลท่ีสว่นราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ 

(ก) และ/หรือ (ข) มีทนุรวมอยูด้่วยเกินกวา่ร้อยละห้าสบิ 
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 (จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีสว่นราชการ และ /หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (ง) และ/
หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทนุรวมอยูด้่วยเกินกวา่ ร้อยละห้าสบิ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความวา่ ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ผู้มีหน้าที่จดัท างบประมาณ 

ผู้อ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท างบประมาณและให้มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับ
งบประมาณดงันี ้ 

  เรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ่าย ตามแบบ
และหลกัเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดตามท่ีผู้อ านวยการก าหนด 

  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  ก าหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจ างวดตามความจ าเป็นของการปฏิบติังานและตามก าลงั
เงินของแผน่ดิน 

  ก าหนดระยะเวลาของเงินประจ างวด 
นอกจากนีผู้้อ านวยการยงัมีอ านาจเรียกให้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอข้อเท็จจริงตามท่ี

เห็นสมควรและให้ผู้อ านวยการหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีผู้อ านวยการมอบหมายมีอ านาจเข้าตรวจสอบ
สรรพสมดุบญัชี เอกสารและหลกัฐานตา่ง ๆ ของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ 

การเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การเสนอขอตัง้งบประมาณประจ าปีของสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้หนึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ มีหน้าท่ีเก่ียวกับงบประมาณของ
สว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้  

ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัของสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายให้มีหน้าท่ี
ก ากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจ าปีของส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ต่อผู้อ านวยการภายในเวลาท่ีผู้อ านวยการก าหนด ในกรณี รัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัของสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ้าของทุน เป็นผู้ มี
หน้าท่ีรับผิดชอบยื่นงบประมาณประจ าปีตอ่ผู้อ านวยการภายในเวลาท่ีผู้อ านวยการก าหนด งบประมาณ
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ประจ าปีนัน้ ถ้ามิได้ยื่นภายในเวลาท่ีผู้ อ านวยการก าหนด ผู้ อ านวยการอาจพิจารณาตัง้งบประมาณ
ประจ าปีตามท่ีเห็นสมควร  

เม่ือสว่นราชการ สง่ค าของบประมาณประจ าปีไปยงัส านกังบประมาณแล้วส านกังบประมาณจะ
พิจารณาค าของบประมาณและด าเนินการตามปฏิทินงบประมาณ ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้อ านวยการเสนองบประมาณประจ าปีตอ่นายกรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอ่รัฐสภาเป็น
เวลาอยา่งน้อย ๒ เดือนก่อนวนั เร่ิมปีงบประมาณนัน้ 

การเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อรัฐสภา 

การเสนองบประมาณประจ าปีตอ่รัฐสภา โดยปกติให้ประกอบด้วย 

 ค าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลงัและการเงิน สาระส าคัญ
ของงบประมาณ และความสมัพนัธ์ระหวา่งรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีขอตัง้ 

 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีท่ีล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีท่ีขอตัง้งบประมาณ
รายจ่าย 

 ค าอธิบายเก่ียวกบัประมาณการรายรับ 

 ค าชีแ้จงเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายท่ีขอตัง้ 

 รายงานเก่ียวกบัการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

 ค าอธิบายเก่ียวกบัหนีข้องรัฐบาลทัง้ท่ีมีอยูแ่ล้วในปัจจุบนัและท่ีเสนอขอกู้ เพิ่มเติม 

 รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 

 ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ในการเสนองบประมาณนัน้ ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามอ านาจกฎหมายท่ีมีอยู่

แล้ว เป็นจ านวนต ่ากว่างบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ท่ีขอตัง้ให้แถลงวิธหาเงินสว่นท่ีขาดดุลตอ่รัฐสภาด้วย 
แตถ้่าเป็นจ านวนสงูกวา่ก็ให้แถลงวิธีท่ีจะจดัการแก่สว่นท่ีเกินดลุนัน้ในทางท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง 

การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนีผู้กพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คณะรัฐมนตรีอาจเสนอร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
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รายจ่ายเพิ่มเติมตอ่รัฐสภาได้ และให้แสดงถึงเงินท่ีพงึได้มาส าหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ท่ีขอตัง้ด้วย การจดัท างบประมาณเพิ่มเติมให้เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้อ านวยการก าหนด 

การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเม่ือผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว
นายกรัฐมนตรีจะน าทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราช
กิจจานเุบกษาแล้ว จึงจะมีผลใช้บงัคบั 

ขัน้ตอนการบริหารงบประมาณงาน 

 การท างบประมาณ ผู้ ท างบประมาณต้องเข้าใจกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
จัดเตรียมงบประมาณรายรับ การจัดตัง้งบประมาณรายจ่าย การอนุมัติและบริหารงบประมาณ การ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะเก่ียวพันกับทุกหน่วยงาน กระบวนการด าเนินงานในเร่ือง
งบประมาณทัง้หมดนี ้อาจแบง่ออกเป็น ๓ ขัน้ตอน คือ 

๑) การจดัเตรียมงบประมาณ 
๒) การอนมุติังบประมาณ 
๓) การบริหารงบประมาณ 

การจดัเตรยีมงบประมาณ 

 หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทัง้  ๒ ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายในขัน้ตอนการจดัเตรียมงบประมาณยงัสามารถแบง่ขัน้ตอนออกได้ดงันี  ้
 ๑ ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ในการจัดท างบประมาณประจ าปีจะต้องมีการ
ประมาณการรายรับไว้วา่จะสามารถจดัหารายรับเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจา่ยเป็นจ านวนเงินเทา่ใด ซึง่
การก าหนดรายรับ รายจ่าย จะต้องเป็นไปอยา่งเหมาะสมและสมดลุ 
 ๒ ก าหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผู้ บ ริหารหน่วยงานต้องก าหนดแนวนโยบาย
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องท่ีจะมีตอ่นโยบายของหน่วยงานและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้
จากงบประมาณท่ีมีตอ่สงัคมและด้านอ่ืนด้วย 
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 ๓ ก าหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน เม่ือได้รับนโยบายงบประมาณแล้วจะต้องมีการพิจารณา 
ก าหนดวงเงินและจดัสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ 
 ๔ หน่วยงานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เม่ือหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณของตวัเอง
แล้ว ต้องจัดท าค า ขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยยึดแนวนโยบายงบประมาณท่ีได้ก าหนดไว้
แล้ว 
 ๕ คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียดงบประมาณท่ีหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ท าค า ขอตัง้งบประมาณรายจ่ายขึน้มา โดยพิจารณาด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องต่อ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณ ความพร้อมของหนว่ยงานท่ีจะปฏิบติังาน อาจมีการปรับลด
งบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงค า ของบประมาณท าเป็นเอกสารงบประมาณ
เสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 ๖ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณา
รายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการตา่ง ๆ วา่เหมาะสมเพียงใด สมควรอนมุติัหรือไม่ 

การอนุมตังิบประมาณ 

 หมายถึง การพิจารณางบประมาณท่ีหน่วยงานเสนอขึน้มาโดยผู้ มีอ านาจในการอนุมัติ
งบประมาณ มีอ านาจท่ีจะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีเสนอมา 

การบรหิารงบประมาณ 

 หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งาน และโครงการท่ีได้รับ
อนุมติังบประมาณ เพื่อป้องกันการร่ัวไหล โดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบท่ี
หนว่ยงานก าหนด ซึง่มีรายละเอียดตามขัน้ตอนดงันี ้
 ๑ การท าแผนปฏิบติัการ เม่ือหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ท าแผนปฏิบัติการโดย
ก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าและจ านวนเงินท่ีจะใช้ในช่วงเวลาตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัก าลงัเงินท่ีประมาณการ
จะได้รับ 
 ๒ ด าเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบติัการ โดยการขออนมุติัเงินตามระเบียบของหนว่ยงาน 
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 ๓ การตรวจสอบ เม่ือมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบวา่ได้ใช้จ่ายเงินไปตามจริงท่ี
เบิกไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะควบคุมการบริหารด้านการเงินเป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการไม่ร่ัวไหล และให้ปฏิบติัให้ถกูต้องตามระเบียบทางการเงิน 
 ๔ การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล  ให้มีการรายงานผลงานท่ีได้
ปฏิบัติไปแล้ว เป็นระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว้ว่ามี
ความคืบหน้าไปประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการตัง้งบประมาณในปีตอ่ไปด้วย 
 

การเตรียมงบประมาณรายรับ 

 ๑ การก าหนดงบประมาณรายรับ 
 ในการจัดท างบประมาณประจ าปี จะต้องมีการก าหนดรายรับก่อนว่าจะหาได้จากทางใดมาก
น้อยเพียงใด ก่อนท่ีจะไปก าหนดว่าจะใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ อย่างไร ตามปกติการจัดท างบประมาณ
จะต้องมีการก าหนดวงเงินขึน้มา ๒ วงเงิน คือ งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย โดยต้อง
พิจารณาเงินทัง้ ๒ ด้าน นีใ้ห้สมดลุกนั การประมาณการรายรับเป็นสิง่ส าคญั และมีอิทธิพลตอ่การพฒันา
ของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้จึงควรมีการก าหนดงบประมาณรายรับให้ละเอียดรอบคอบการ
ประมาณการรายรับนัน้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะประมาณการโดยใช้สถิติแนวโน้มประมาณการการ
รายรับของปีท่ีล่วงมาเป็นฐานในการค านวณ ในขณะท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีรายได้และมีหน้าท่ีจัดเก็บ
รายได้ จะต้องแจ้งประมาณการรายรับของตนเองเข้ามาด้วยเพื่อท่ีจะได้น า มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน
กบัรายการท่ีได้ประมาณการไว้แล้ววา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร ถ้าหากมีข้อแตกต่างกนัมาก จะต้องมี
การปรึกษาหารือ หาข้อยุติในตัวเลขประมาณการรายรับนัน้ ๆ เพื่อท่ีจะสรุปออกมาเป็นประมาณการ
รายรับทัง้หมดตอ่ไป 
 ๒ ข้อควรค านงึเก่ียวกบัรับการประมาณการรายรับ 
 การประมาณการรายรับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควร
ค านงึถึงดงันี ้
  ๑) หน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ี ก าหนดงบประมาณนัน้ต้องเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางเก่ียวกบังบประมาณ ในการประมาณการรายรับต้องท าร่วมกบัหนว่ยงานท่ีมีรายได้และจดัเก็บ
เงิน 
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  ๒) ควรมีการก าหนดงบประมาณรายรับอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและถูกต้อง
มากท่ีสดุ ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการจัดการเงินรายได้ของ
หนว่ยงานนัน้ 
  ๓) ควรมีการจ าแนกประเภทรายได้ให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการประมาณการ
เพราะรายได้แต่ละประเภทไม่เหมือนกันและมีวิธีการประมาณการรายได้ต่างกัน การจ าแนกประเภท
รายได้ให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งส าคญัในอันท่ีจะช่วยให้การประมาณการรายได้ ถูกต้องแน่นอนยิ่งขึน้๔) 
ควรค านึงถึงสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ ท่ีท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ ผู้
ประมาณการรายได้ต้องคิดประมาณการเพื่อเหตท่ีุท าให้เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าด้วย 
  ๕) ควรรวบรวมสถิติต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ไว้ เพราะสถิติต่าง ๆ เป็น
เคร่ืองมือส าคญัและมีประโยชน์อยา่งมากในการประมาณการรายได้ให้ใกล้เคียงกบัความจริง 
  ๖) ควรมีวิธีการก าหนดรายรับให้เหมาะสม การประมาณการรายรับงบประมาณมี
วิธีการหลายวิธี ซึง่พอสรุปได้ ๓ รูปแบบ คือ 
   (๑) วิธีการประมาณการโดยตรง เป็นวิธีการศึกษาถึงแหลง่รายได้ต่าง ๆ อย่าง
ละเอียดและหาตวัก าหนดท่ีมาของรายได้ และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัก าหนด และตวัแปรตา่ง ๆ 
จนครบทกุตวั แล้วจึงน า มาค านวณ ประมาณการรายได้ทัง้หมด 
   (๒) วิธีหาค่าเฉลี่ย เป็นการประมาณการ โดยหาค่าเฉลี่ยการเพิ่มหรือลดของ
รายรับจากแหลง่ตา่ง ๆ น า มาเฉลีย่กนัซึง่อาจจะใช้เวลาเฉลีย่ก่ีปีก็ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
   (๓) หารายรับจริงของปีทีผา่นมา เป็นวิธีการน า รายรับจริงของปีท่ีผา่นมาน ามา
ค านวณ ประมาณการรายรับ ในปัจจุบนัซึง่เป็นวิธีท่ีงา่ยท่ีสดุ ไม่ต้องใช่ระบบเทคนิคก้าวหน้าอะไร 

การจดัเตรียมงบประมาณรายจ่าย 

 ๑ ระยะเวลาการจดัท างบประมาณรายจ่าย 
 การจดัท างบประมาณรายจ่ายจะเร่ิมขึน้ได้ ๒ ระยะด้วยกนั คือ 
  ๑) การจดัท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้พร้อมกบัการจดัท างบประมาณ
รายรับ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการท างบประมาณรายจ่ายของตัวเองส่งมาให้หน่วยงานท่ีจัดท า
งบประมาณ โดยไม่ต้องรอเพดานวงเงินงบประมาณรายรับ 



การบริหารงบประมาณ การเงนิ ในสถานศึกษา 12/1/2557 

  
 

ทิชเชอร์ ติวเตอร์ 38 

www.pytchtutor.com 

  ๒) การจดัท างบประมาณรายจ่ายเม่ือได้ประมาณการรายรับแล้ว และทราบวงเงินของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ วา่ได้รับวงเงินเทา่ไรและให้จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายภายในวงเงินท่ีได้รับ 
 ๒ ข้อควรค านงึในการท างบประมาณรายจ่าย 
  ๑) จัดท าค า ขอตัง้งบประมาณรายจ่ายให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายท่ีนา่จะเป็นจริงมากท่ีสดุ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายท่ีสูงเกินกว่าความเป็นจริงจ านวนมากเป็นสิ่งท่ีไม่สมควร เน่ืองจาก
งบประมาณรายรับมีอยูอ่ย่างจ ากดั ท าให้หนว่ยงานอ่ืนท่ีมีความพร้อมและความสามารถหมดโอกาสท่ีจะ
น า เงินจ านวนนัน้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ การท างบประมาณรายจ่ายท่ีเกินความจริงหรือไม่เพียงพอ
เป็นเหตทุ าให้ต้องมีการขอโอนเงิน หรือแปรเงินเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่าย ท าให้เพิ่มภาระยุง่ยาก
เสยีเวลา และแสดงถึงการท างานท่ีไม่มีประสทิธิภาพ 
  ๒) การก าหนดเกณฑ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ต้องมีการพิจารณาให้ละเอียด
รอบคอบ ควรค านึงถึงสภาพพืน้ฐานของหน่วยงานและความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ ดงันัน้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีก าหนดเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณต้องมีความ
รอบคอบและหาข้อยุติให้ได้ว่าจะใช้เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณอย่างไร จึงจะท าให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
  ๓) สภาพของโครงสร้างแผนงาน ท่ีใช้ต้องสนองต่อนโยบายและภารกิจของหน่วยงาน
และต้องตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เม่ือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเปลี่ยนไป โครงสร้างของแผนงานต้องมีการปรับตามให้สอดคล้องกันด้วย หน่วยงานท่ีท า
งบประมาณรายจ่ายต้องเข้าใจสภาพโครงสร้างของแผนงาน ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีพบอยูเ่สมอ คือ 
   (๑) หน่วยงานขาดความเข้าใจความหมายขององค์ประกอบในโครงสร้าง
แผนงาน เช่น ค า วา่ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ซึ่งมีผลท าให้การจัด
โครงสร้างแผนงานในแตล่ะระดบัสบัสน 
   (๒) ไม่ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างจริงจัง และไม่ได้มีการทบทวนวา่กิจกรรมใดท่ีสมควรชะลอ หรือยุบเลิก เพื่อให้มีทรัพยากรท่ีจะน า 
ไปใช้ส าหรับงาน/โครงการใหม่ ๆ ท่ีคุ้มคา่กวา่ 
   (๓) ไม่มีการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จของแผนงาน / งาน / โครงการ 



การบริหารงบประมาณ การเงนิ ในสถานศึกษา 12/1/2557 

  
 

ทิชเชอร์ ติวเตอร์ 39 

www.pytchtutor.com 

   (๔) ไม่มีการก าหนดขอบเขตวตัถปุระสงค์ในแตล่ะระดบัของโครงสร้างแผนงาน
อย่างชัดเจน เช่น วตัถุประสงค์ในระดบังานควรมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด หรือวตัถุประสงค์ในระดับ
แผนงาน มีขอบเขตอยา่งไร และแตกตา่งกนัอยา่งไร 
   (๕) ไม่มีการจัดล าดบัความส าคญัของ งาน/โครงการ ภายใต้แผนงานท าให้ไม่
สามารถใช้โครงสร้างแผนงานเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมี
ประสทิธิภาพได้เทา่ท่ีควร 
   (๖) หนว่ยงานยงัไม่ได้น า โครงสร้างแผนงานไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ
ในกระบวนการงบประมาณอยา่งแท้จริง 
   (๗) บางหน่วยงานก าหนดแผนงานไม่ตรงกับแผนงานท่ีปรากฏในโครงสร้าง
แผนงานท่ีส านกังบประมาณก าหนด 

ปัญหาในการบริหารและจดัท างบประมาณ 

 การจัดท างบประมาณ นัน้ต้องเก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก รวมทัง้จะต้องบริหารและจัดสรรให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ แต่ละหนว่ยงานจะมีความแตกต่างกนัทัง้ในด้านการด าเนินงานบุคลากร วฒันธรรม
องค์กร ฯลฯ ดงันัน้ในการท างบประมาณจึงประสบปัญหาท่ีแตกตา่งกนัออกไปซึง่พอจะสรุปได้ดงันี  ้

๑. ปัญหาด้านระบบงบประมาณ 
๒. ปัญหาด้านองค์กรประมาณ 
๓. ปัญหาด้านเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ปญัหาดา้นระบบงบประมาณ 

 ๑ หน่วยงานขาดการวางแผนระยะยาวในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ต่อครัง้ถึงแม้จะมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติแล้ว แต่ก็เป็นการท าแผนพฒันาในภาพกว้าง หน่วยงานจึงควรมีวางแผน
ระยะยาวของตนเอง 
 ๒ หนว่ยงานต่าง ๆ ท าค า ของบประมาณของตนเองโดยไม่มีการพิจารณากลัน่กรองขัน้ตอนว่า
สอดคล้องกบันโยบายและแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้การบริหารงบประมาณขาดประสทิธิภาพ 
 ๓ ขาดความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างแผนงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติการท าให้การจัด
ระบบงานในทกุระดบัมีความขดัแย้งกนั 
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 ๔ โครงสร้างแผนงานท่ีใช้ขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง ขาดการล าดับความส าคัญของงาน มี
ความซ า้ซ้อนของงานและก่อให้เกิดความสบัสนและสิน้เปลอืงงบประมาณเป็นอยา่งมาก 
 ๕ ปัญหาความซ า้ซ้อนของงานและโครงการซึง่มีสาเหตมุาจากการขยายขอบเขตการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเกินกว่าท่ีก าหนดในอ านาจหน้าท่ี ขาดการพิจารณาขอบเขตของงานว่าควรจะลดหรือยุบ
เลกิงานไปเม่ือไม่มีความจ าเป็นในงานนัน้ตอ่ไปแล้ว 
 ๖ ขาดข้อมูลพืน้ฐานในการท างบประมาณ การท างบประมาณให้เกิดประโยชน์สงูสดุต้องอาศยั
ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน เช่น ระเบียบการเงินต่าง ๆ เกณฑ์มาตรฐานครุภัณ ฑ์ระเบียบการจ่ายเงิน
คา่ตอบแทนการไปราชการ ข้อมลูจ านวนนกัศกึษา แผนการเรียน ฯลฯ 
 ๗ หน่วยงานตัง้งบประมาณรายจ่ายโดยขาดแนวทาง ทิศทางท่ีถูกต้องและขาดการจัดล าดับ
ความส าคญัของงบประมาณรายจ่ายมีผลท าให้งบประมาณสงูเกินความจ าเป็น 
 ๘ คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณ ขาดประสบการณ์ความรู้ด้านการเงิน
งบประมาณ และความรู้รอบตวัเก่ียวกับการท างานของหนว่ยงาน เพื่อจะได้รู้ทนัการจัดการงบประมาณ
ของหนว่ยตา่ง ๆ และสามารถพิจารณาได้อยา่งรอบคอบขึน้อยูก่บัฐานของความเป็นจริง 
 ๙ ปัญหาด้านการจัดซือ้จัดจ้าง และการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินท่ีมีระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องปฏิบัติ
ตามมากมาย หนว่ยงานต้องเสยีเวลาในการปฏิบติัตามระเบียบขัน้ตอนจนบางครัง้ไม่สามารถด าเนินการ
ซือ้ได้ทนัเวลา 
 ๑๐ ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น พัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจัดซือ้ตามระเบียบหลายครัง้ จะมีคุณภาพต ่าและไม่
สามารถใช้งานได้ ซึง่ถ้าไม่ท าตามระเบียบอาจจะถูกตัง้กรรมการสอบสวนความผิดได้ 

ปญัหาดา้นองคก์รงบประมาณ 

 ๑ รูปแบบขององค์กรไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณท่ีใช้อยูอ่งค์กรงบประมาณโดยทัว่ไปอยู่
ในรูปแบบเก่าไม่ได้จดัในลกัษณะแผนงาน ท าให้งานบางด้านขาดหายไป 
 ๒ ศกัยภาพขององค์กรขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน
ทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพขาดความพร้อมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยอย่างพอเพียงองค์กรขาด
ความสามารถในการปรับตวัให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การจดัการงบประมาณ 
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 ๓ ขาดการจัดองค์กรตามทฤษฎีองค์กรและการบริหารท่ีดี ซึ่งการบริหารท่ีดีนัน้จะต้องค านึงถึง
หลกัการบริหารและหลกัขององค์กร ได้แก่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรการก า กับดูแล 
การประสานงาน การรายงาน และการจดังบประมาณให้มีประสทิธิภาพ 
 ๔ การจดัองค์กรงบประมาณยงัให้ความส าคญัไม่เทา่เทียมกนัในแตล่ะด้าน 

ปญัหาดา้นเจา้หน้าทีง่บประมาณ 

 ๑ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ต้องมีวิจารณญาณทีดีมีความรู้รอบตวัด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาให้มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายเพื่อน า มาเป็นข้อมูลในการ
จดัการงบประมาณ 
 ๒ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณขาดประสบการณ์และคุณสมบติัไม่ตรงกับงานท่ีท าควรมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณเพื่อให้มีศกัยภาพสงูขึน้ สามารถท างบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ๓ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีน้อยไม่พียงพอ 
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การจ าแนกประเภทรายจ่าย 

รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น ๒ ลกัษณะ ได้แก่  

๑.รายจ่ายของสว่นราชการ และรัฐวิสาหกิจ   

๒.รายจ่ายงบกลาง 

รายจ่ายของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น ๕ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่   

 ๑ งบบุคลากร   

๒ งบด าเนินงาน   

๓ งบลงทนุ  

๔ งบเงินอุดหนนุ  

๕ งบรายจ่ายอ่ืน 

๑ งบบคุลากร  

หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน
ลกัษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายท่ี
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว           

๑.๑ เงินเดือน  

หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้แก่ข้าราชการและพนกังานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมี
อตัราตามท่ีก าหนดไว้ในบญัชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดให้จ่ายใน
ลกัษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือน เช่น                        

 (๑) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร             
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 (๒) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวฒุิสภา รองประธาน สภา
ผู้แทนราษฎรและผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร                      

 (๓) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร                                         

 (๔) เงินประจ าต าแหนง่และเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู                                           

 (๕) เงินประจ าต าแหนง่ขององคมนตรีและรัฐบุรุษ                                         

 (๖) เงินประจ าต าแหนง่ของข้าราชการ                       

  (๗) เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ข้าราชการการเมือง                                         

 (๘) เงินเพิ่มคา่วิชา (พ.ค.ว.)                       

 (๙) เงินเพิ่มพิเศษคา่ภาษามลาย ู(พ.ภ.ม.)                     

 (๑๐) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการ 
เงินกู้ เพื่อพฒันาอาชีวศกึษา (พ.ค.ช.)                      

 (๑๑) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                      

 (๑๒) เงินเพิ่มประจ าต าแหนง่ท่ีต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกติ                                        

 (๑๓) เงินเพิ่มพิเศษผู้ท าหน้าท่ีปกครองโรงเรียนต ารวจ (พ.ร.ต.)                                      

 (๑๔ ) เงินเพิ่มพิ เศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ใน
ตา่งประเทศ (พ.ข.ต.)  

 (๑๕) เงินเบีย้กนัดาร (บ.ก.)  

 (๑๖) เงินคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ                    

 (๑๗) เงินช่วยเหลอืการครองชีพข้าราชการระดบัต้น           

๑.๒. คา่จ้างประจ า 

 หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างประจ าของสว่นราชการ โดยมีอัตราตามท่ี
ก าหนดไว้ในบญัชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า  รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดให้จ่ายในลกัษณะค่าจ้าง
ประจ า และเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัคา่จ้างประจ า เช่น                                         



การบริหารงบประมาณ การเงนิ ในสถานศึกษา 12/1/2557 

  
 

ทิชเชอร์ ติวเตอร์ 44 

www.pytchtutor.com 

(๑) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                                        

(๒) เงินเบีย้กนัดาร (บ.ก.)               

(๓) เงินคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรับลกูจ้างประจ า                                                                                                        

(๔) เงินช่วยเหลอืการครองชีพพิเศษ             

๑.๓. ค่าจ้างช่ัวคราว  

หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นคา่จ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลกูจ้างชัว่คราวของสว่นราชการ  
รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัคา่จ้างชัว่คราว  

๑.๔ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานให้แก่พนกังานราชการ ตามอัตราท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ บริหารพนกังานราชการ รวมถึงเงินท่ีก าหนดให้จ่ายในลกัษณะดงักลา่ว 
และเงินเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัคา่ตอบแทนพนกังานราชการ เช่น เงินช่วยเหลอืการครองชีพพิเศษ เป็นต้น 

๒ งบด าเนนิงาน  

 หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะ
คา่ตอบแทน ค่าใช้สอย คา่วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว               

๒.๑ ค่าตอบแทน  

หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ ท่ีปฏิบติังานให้ทางราชการตามท่ีกระทรวง    การ
คลงัก าหนด เช่น                      

 (๑) เงินคา่เช่าบ้านข้าราชการ                       

 (๒) เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล  สารวตัรก านัน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงิน
ช่วยเหลอืเก่ียวกบัการศกึษาของบุตร เงินช่วยเหลอืในการท าศพ                                         

 (๓ )  ค่าตอบแทนก านัน ผู้ ใหญ่ บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเลอืกตัง้                      
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 (๔)  คา่ตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมียนคะแนนใน
การเลอืกตัง้                      

 (๕)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีค าสัง่
แตง่ตัง้จากทางราชการ               

 (๖)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวนัหยดุราชการ                      

 (๗) เงินรางวลัก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวตัรก านนั และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน                      

 (๘) เงินประจ าต าแหนง่ผู้บริหารในมหาวิทยาลยั                      

 (๙) เงินสมนาคณุกรรมการสอบสวนวินยัข้าราชการ                       

 (๑๐) เงินสมนาคณุวิทยากรในการฝึกอบรมของสว่นราชการ                                         

 (๑๑) เงินสมนาคณุอาจารย์สาขาวิชาท่ีขาดแคลนในสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ                  

 (๑๒) เงินคา่ฝ่าอนัตรายเป็นครัง้คราว                                         

 (๑๓) เงินคา่ท่ีพกัผู้ เช่ียวชาญชาวตา่งประเทศ                 

 (๑๔) เงินพิเศษท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศ ตาม
ประเพณีท้องถ่ิน                

 (๑๕)  คา่จ้างนอกเวลา คา่อาหารท าการนอกเวลา                                     

 (๑๖)  คา่สอนพิเศษในสถานศกึษาของทางราชการ                                         

 (๑๗) เงินรางวลักรรมการสอบ                                         

 (๑๘)  คา่พาหนะเหมาจ่าย                        

 (๑๙)  คา่เบีย้ประชุมกรรมการ                                         

 (๒๐)  คา่รักษาพยาบาลข้าราชการซึง่มีต าแหนง่หน้าท่ีประจ าอยูใ่นตา่งประเทศ                

 (๒๑) เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่
ในตา่งประเทศ             

 (๒๒) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้สงูของอนัดบั 
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 (๒๓) เงินตอบแทนพิเศษของลกูจ้างประจ าผู้ได้รับคา่จ้างขัน้สงูของต าแหนง่ 
   (๒๔) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหนง่ 

 (๒๕) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบติังานในเขตพืน้ท่ีพิเศษ             
  ๒.๒ ค่าใช้สอย  

หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ เช่น                

 (๑)  ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ 
ไฟฟ้า  รวมถึงคา่ติดตัง้หม้อแปลง เคร่ืองวดั และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของการไฟฟ้า                                           

 (๒)  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการ
ซอ่มแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า                                           

 (๓)  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ
น า้ประปา  รวมถึงคา่ติดตัง้มาตรวดัน า้และอุปกรณ์ประปา ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของการประปา  
      (๔)  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตัง้อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ซอ่มแซม  บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา                           

 (๕)  คา่ใช้จ่ายในการติดตัง้โทรศพัท์พืน้ฐาน                

 (๖)  คา่เช่าทรัพย์สนิ รวมถึงเงินท่ีต้องจ่ายพร้อมกบัการเช่าทรัพย์สนิ เช่น คา่เช่า
รถยนต์ คา่เช่าอาคารสิง่ปลกูสร้าง คา่เช่าท่ีดิน คา่เช่ารับลว่งหน้า ยกเว้นคา่เช่าบ้านและคา่เช่าตู้ไปรษณีย์ 

 (๗)  คา่ภาษี เช่น คา่ภาษีโรงเรือน เป็นต้น 

 (๘)  คา่ธรรมเนียม ยกเว้น คา่ธรรมเนียมการโอนเงินผา่นธนาคาร   

 (๙)  คา่เบีย้ประกนั                                         

 (๑๐)  ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้ รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิง่ก่อสร้าง    

(๑๑)  คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย   
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 สว่นกรณีท่ีสว่นราชการเป็นผู้ด าเนินการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเองให้ปฏิบติั ดงันี ้                                          

  ๑. คา่จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย                           

  ๒. ค่าสิง่ของท่ีสว่นราชการซือ้มาใช้ในการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากคา่วสัด ุ         

 รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ เช่น         

  (๑)  คา่รับรองหมายถึง รายจ่ายในการเลีย้งรับรองของทางราชการ  

   (๒)  คา่รับรองประเภทเคร่ืองด่ืม 

  (๓)  คา่ใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา                                           

 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น                                          

  (๑)  คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่นคา่เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าท่ี
พกั คา่พาหนะ เป็นต้น                                          

  (๒)  คา่เบีย้เลีย้งทหาร หรือต ารวจ                         

  (๓)  คา่เบีย้เลีย้งพยาน หรือผู้ ต้องหา                         

  (๔)  คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงินรางวลั                

  (๕)  คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา                

  (๖)  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการ
ปฏิบติังานราชการ                                            

  (๗) เงินรางวลัต ารวจคุ้มกนัทรัพย์สนิของทางราชการ              

  (๘) เงินรางวลัเจ้าหน้าท่ี           

  (๙) เงินประกนัสงัคม (ในฐานะนายจ้าง)                                    

  (๑๐)  คา่ตอบแทนผู้ เสยีหายในคดีอาญา                                         

  (๑๑)  คา่ทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา                                            

  (๑๒)  คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายแก่พยาน  

              

 ๒.๓ ค่าวัสดุ  
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 หมายถึง รายจ่ายดงัตอ่ไปนี ้                 

 (๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมสิน้เปลือง  หมดไป  
แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิง่ของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนสง่ค่าภาษี ค่าประกนัภยั คา่ติดตัง้ เป็นต้น
      

(๒) รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชุดไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท        

 (๓) รายจ่ายเพื่อประกอบดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภณัฑ์ท่ีมีวงเงินไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท ท่ีดินและหรือสิง่ก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท     

 (๔) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท        

 (๕) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค  

หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี
ต้องช าระพร้อมกนั เช่น คา่บริการ คา่ภาษี เป็นต้นตามรายการ ดงันี ้                         

 (๑)  คา่ไฟฟ้า                            

 (๒)  คา่ประปา คา่น า้บาดาล                            

 (๓)  ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงบัตร
โทรศพัท์  บตัรเติมเงินโทรศพัท์                                              

 (๔)  คา่บริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น คา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณติั คา่ดวง
ตราไปรษณียากร คา่เช่าตู้ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงินผา่นธนาคาร เป็นต้น  

 (๕)  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สือ่สารผา่นดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และคา่สือ่สาร
อ่ืน ๆ เช่น คา่เคเบิล้ทีวี คา่เช่าช่องสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น  
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๓ งบลงทุน หมายถงึ  

 รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทนุ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะค่าครุภณัฑ์ คา่ท่ีดินและ
สิง่ก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว         
 ๓.๑ ค่าครุภณัฑ์  

  หมายถึง รายจ่ายดงัตอ่ไปนี ้            

(๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
คา่ติดตัง้ เป็นต้น                   

(๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน
กวา่ ๒๐,๐๐๐ บาท                   

(๓) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั ง้
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินเกินกวา่ ๕,๐๐๐ บาท                               

(๔) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึง่ไม่รวมถึงคา่ซอ่มบ ารุงปกติหรือคา่ซอ่มกลาง  

(๕) รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์        
 ๓.๒. ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  

  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งตา่ง ๆ ซึง่ติดตรึงกับ
ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพกั สนามเด็กเลน่ สนามกีฬา  สนามบิน สระว่ายน า้ สะพาน 
ถนน รัว้ บอ่น า้ อ่างเก็บน า้ เข่ือน เป็นต้น  รวมถึงรายจ่ายดงัตอ่ไปนี  ้

(๑)  ค่าติดตัง้ระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
ติดตัง้ครัง้แรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ ทัง้ท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือ
ภายหลงัการก่อสร้างอาคาร 

(๒) รายจ่ายเพื่ อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือ
สิง่ก่อสร้างท่ีมีวงเงินเกินกวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท เช่น คา่จดัสวน คา่ถมดิน เป็นต้น                                      

(๓) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคมุงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล  
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(๔) รายจ่ายเพื่อ จ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ท่ีดินและหรือ
สิง่ก่อสร้าง             

(๕) รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนท่ีดิน 
คา่ชดเชยกรรมสทิธ์ิท่ีดิน คา่ชดเชยผลอาสนิ เป็นต้น  

๔ งบเงนิอดุหนุน  

  หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายท่ีส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้งบเงินอุดหนนุมี ๒ ประเภท ได้แก่         

 (๑) เงินอุดหนุนทั่วไป  

 หมายถึง เงินท่ีก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบ ารุง
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนนุเพื่อบูรณะท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 หมายถึง เงิน ท่ีก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดท่ีส านกังบประมาณก าหนด เช่น รายการคา่ครุภณัฑ์ หรือคา่สิง่ก่อสร้าง เป็นต้น          

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใด จะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงิน
อุดหนนุเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามท่ีส านกังบประมาณก าหนด           

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนญูซึ่งมิใช่ราชการสว่นกลางตาม พระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน เช่น         

(๑) ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้          

(๒) ส านกังานผู้ตรวจการแผน่ดินของรัฐสภา 

หนว่ยงานในก ากบัของรัฐ เช่น           
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(๑) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั                          

(๒) มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั                            

(๓) สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               

(๔) โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์           

(๕) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

(๖) มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์           

(๗) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           

(๘) มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง    

องค์การมหาชน เช่น  

(๑) ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
 (๒) สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 

(๓) ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ   

(๔) ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร    

(๕) สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา  

องค์การระหวา่งประเทศ เช่น   

(๑) องค์การการค้าโลก    

(๒) องค์การพลงังานโลก   

(๓) องค์การสหประชาชาติ      

(๔) สถาบนัทางสือ่สารมวลชนแหง่เอเชีย   

(๕) สมาคมไหมโลก   

(๖) สถาบนัสถิติระหวา่งประเทศ                     

(๗) กองทนุประชากรแหง่ประชาชาติ   

(๘) องค์การอนามยัโลก   

(๙) กรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ                        

(๑๐) สมาคมมหาวิทยาลยัระหวา่งชาติ          
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(๑๑) สมาคมระหวา่งประเทศตา่ง ๆ   

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เช่น   

(๑) องค์การบริหารสว่นจงัหวดั   

(๒) เทศบาล   

(๓) องค์การบริหารสว่นต าบล   

(๔) กรุงเทพมหานคร    

(๕) เมืองพทัยา   

นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น   

 (๑) นกัเรียน  นิสติ  นกัศกึษา 

 (๒) คณะกรรมการโอลมิปิก 

 (๓) สภาลกูเสอืแหง่ชาติ       

(๔) โครงการวิจยั       

(๕) สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย    

(๖) สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย   

(๗) สภากาชาดไทย     

(๘) สภาทนายความ    

(๙) เนติบณัฑิตย์สภา                            

(๑๐) สมาคม หรือมลูนิธิตา่ง ๆ    

เงินอุดหนนุงบพระมหากษัตริย์ เช่น   

(๑)  คา่ใช้จ่ายในพระองค์                          

(๒)  คา่ใช้จ่ายในพระราชฐานท่ีประทบั   

(๓) เงินพระราชกศุล   

(๔) เงินคา่ข้าวพระแก้วและเคร่ืองสงัเวยพระสยามเทวาธิราช   

(๕) เงินปีพระบรมวงศานวุงศ์    

(๖) เงินเบีย้หวดัข้าราชการฝ่ายใน   
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เงินอุดหนนุการศาสนา เช่น   

 (๑)  คา่ใบเบิกของรถไฟของสงัฆาธิการ   

(๒) เงินอุดหนนุบูรณะวดั   

(๓) เงินอุดหนนุการศกึษาปริยติัธรรม   

(๔) เงินอุดหนนุการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยัของคณะสงฆ์   

(๕) เงินอุดหนนุคณะกรรมการกลางอิสลาม 

(๖) เงินอุดหนนุฐานะจุฬาราชมนตรี   

(๗) เงินอุดหนนุมิซซงัตา่ง ๆ   

(๘) เงินอุดหนนุกิจกรรมของศาสนาอ่ืน   

(๙) เงินอุดหนนุบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 

(๑๐) เงินอุดหนนุยวุพทุธิกสมาคม                         

(๑๑) เงินอุดหนนุพทุธสมาคม                            

(๑๒) เงินนิตยภตั                            

(๑๓) เงินพระกฐิน                            

(๑๔) เงินบูชากณัฑ์เทศน์   

รายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนนุ เช่น   

 (๑)  คา่ฌาปนกิจ   

(๒)  คา่สนิบน    

(๓)  คา่รางวลัน าจบั 

๕ งบรายจ่ายอื่น  

หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่เข้าลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายท่ีส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้เช่น         

 (๑) เงินราชการลบั            

(๒) เงินคา่ปรับท่ีจ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง                          
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(๓)  คา่จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศกึษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ ซึง่มิใช่เพื่อการ
จดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ ท่ีดินและหรือสิง่ก่อสร้าง        

(๔)  คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว         

(๕)  คา่ใช้จ่ายส าหรับหนว่ยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู (สว่นราชการ)         

(๖)  คา่ใช้จ่ายส าหรับกองทนุ หรือเงินทนุหมนุเวียน         

(๗) รายจ่ายเพื่อช าระหนีเ้งินกู้    

           

รายจ่ายงบกลาง  

 รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายท่ีตัง้ไว้เพื่อจัดสรรให้สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทัว่ไปใช้
จ่าย ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้                    

(๑) "เงินเบีย้หวัดบ าเหน็จบ านาญ " หมายความว่า รายจ่ายท่ีตัง้ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการและลกูจ้าง เงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนส าหรับผู้ ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศเงินช่วย
พิเศษข้าราชการบ านาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตามหน้าท่ีมนุษยธรรม และเงินช่วยคา่ครองชีพผู้ รับเบีย้หวดับ านาญ   

(๒) "เงินช่วยเหลอืข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายท่ีตัง้
ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวสัดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานของรัฐ ได้แก่ 
เงินช่วยเหลอืการศกึษาของบุตร เงินช่วยเหลอืบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวา่งรับราชการ  

(๓) "เงินเลือ่นขัน้เลือ่นอนัดบัเงินเดือนและเงินปรับวฒุิข้าราชการ"หมายความวา่รายจ่าย
ท่ีตัง้ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลือ่นขัน้เลือ่นอนัดบัเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลือ่นขัน้เลือ่นอนัดบัเงินเดือน
ข้าราชการ ท่ีได้รับเลือ่นระดบัและหรือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี และเงินปรับวฒุิข้าราชการ  

(๔) "เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" หมายความว่า รายจ่ายท่ีตัง้ไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลน าสง่เข้ากองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(๕) “เงินสมทบของลกูจ้างประจ า" หมายความวา่ รายจ่ายท่ีตัง้ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบ
ท่ีรัฐบาลน าสง่เข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพลกูจ้างประจ า  
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(๖) "ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่าง ประเทศ ” 
หมายความว่า รายจ่ายท่ีตัง้ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนิน
ภายในประเทศและหรือตา่งประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศ
ไทย  (๗) "เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น" หมายความว่า รายจ่ายท่ีตัง้ส ารองไว้
เพื่อจดัสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  

(๘) "คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความว่ารายจ่าย
ท่ีตัง้ไว้เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความมัน่คงของประเทศ   

(๙) "เงินราชการลบัในการรักษาความมั่นคงของประเทศ" หมายความวา่รายจ่ายท่ีตัง้ไว้
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลบั ในการด าเนินงานเพื่อรักษาความมัน่คงของประเทศ  

(๑๐) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ" หมายความว่ารายจ่ายท่ีตัง้
ไว้ เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

(๑๑) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ "
หมายความวา่ รายจ่ายท่ีตัง้ไว้เป็นคา่ใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลกูจ้างประจ า
และพนกังานของรัฐ อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่าง ๆ ดังกลา่วข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลกัแล้ว
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปียงัอาจตัง้รายจ่ายรายการอ่ืน ๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตาม
ความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น คา่ใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คา่ใช้จ่ายในการช าระ
หนีก้องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาท่ี
ยัง่ยืนของประเทศ และคา่ใช้จ่ายการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น           
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กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกบัระบบและวิธีการจดัการงบประมาณท่ีมุ่งเน้นถงึ
ผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณให้กับสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อบงัเกิดประโยชน์
สงูสดุ  คุ้มค่าและบรรลเุป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงานตามแผนงบประมาณ และแผนงบประมาณใน
เชิงบูรณาการนัน้ จะต้องมีการด าเนินการในสว่นส าคญั อาทิเช่น การจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งเป็นการ
รายงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบจากสาธารณชนทัว่ไปได้ 

การด าเนินการตามระบบการบริหารงานงบประมาณให้บรรลผุลส าเร็จนัน้ มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการด าเนินการ และค านิยามศพัท์พร้อมความหมาย 
ซึง่จะได้กลา่วเป็นล าดบัไว้ดงันี ้

ค านิยามศัพท์ 
 “ส่วนราชการ” หมายความวา่ สว่นราชการตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
 “รัฐวิสาหกิจ ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจท่ีได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 “จังหวัด” หมายความว่า จังหวดัท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 
 “กลุ่มจังหวัด” หมายความว่า กลุม่จังหวดัท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวดัและ
กลุม่จังหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้พิจารณาจัดตัง้ขึน้และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่ง
ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 “งบประมาณจังหวัด” หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายท่ีจงัหวดัได้รับตามพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั 
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 “งบประมาณกลุ่มจังหวัด ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายท่ีกลุ่มจังหวัดได้รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อ
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั 
 “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความวา่ การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนีผู้กพนั ทัง้นี ้อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการ
อ่ืนใดตามท่ีส านกังบประมาณก าหนด 
  “เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า ผลสมัฤทธ์ิท่ีรัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อ
ประชาชนและประเทศ 
 “เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตาม
เอกสารประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม หรือท่ีก าหนดขึน้ใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 “แผนงาน” หมายความวา่แผนงานท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือก าหนดขึน้ใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 ข้อความใดในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ท่ีกลา่วถึง “แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด” ให้หมายความถึง “แผนพัฒนาจังหวัด และท่ีกล่าวถึง “แผนงบประมาณ ” ให้
หมายความถึง “แผนงาน” 
 “แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ี
ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือท่ีก าหนดขึน้ใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 “ผลผลิต” หมายความวา่ ผลผลิตท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราช บญัญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือท่ีก าหนดขึน้ใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 
 “โครงการ” หมายความวา่ โครงการท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือท่ีก าหนดขึน้ใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 
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 “งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ท่ีก าหนดให้จ่ายตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 


