
สรปุ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

❖สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงทรง                 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ        

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

❖มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ            

พ.ศ. 2561” 

องค์ประกอบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

61 มาตรา : 8 หมวด (52 มาตรา) + บทเฉพาะกาล (มาตรา 53 – 61) 

มาตรา 1 - 4 ชื่อ พ.ร.บ. / วันบังคับใช้ / ยกเลิกกฎหมายเก่า /บทนิยาม 

 หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 6 – มาตรา 9) 

 หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ (มาตรา 10 – มาตรา 18) 

 หมวด 3 อํานาจของผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ (มาตรา 19 – มาตรา 22) 

 หมวด 4 การจัดทํางบประมาณ (มาตรา 22 – มาตรา 32) 

 หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่าย (มาตรา 33 – มาตรา 36) 

 หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ (มาตรา 37 – มาตรา 45) 

 หมวด 7 การประเมินผลและรายงาน (มาตรา 46 – มาตรา 51) 

 หมวด 8 บทกําหนดโทษ (มาตรา 52) 

 บทเฉพาะกาล (มาตรา 53 - 61) 
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มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มีผลใช้บังคับ : 12 พฤศจิกายน 2561 

 (1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

 (2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 

 (3) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 

 (4) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2515 

 (5) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 

 (6) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 

 (7) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

นิยาม หมายความว่า

“งบประมาณ
จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตาม
วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี”
งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน ปีงบประมาณ 
ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย”

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบ
ประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี

“ปีงบประมาณ"
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับ
ปีงบประมาณนั้น

“เงินงบประมาณ”

บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม
หรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมาย
อนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง
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“หนี้”
ข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน ส่ิงของหรือ
บริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน 
การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิต หรือจากการอื่นใด

“เงินจัดสรร”
ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือ ให้ก่อ
หนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

“หน่วยรับงบประมาณ”
หน่วยงานของรัฐที่ขอรับ หรือได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย 
และให้หมายความถึง สภากาชาดไทย ด้วย

“หน่วยงานของรัฐ”

(1) ส่วนราชการ 
(2) รัฐวิสาหกิจ 
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล 
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
(4) องค์การมหาชน 
(5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

“ส่วนราชการ”

กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่น
ดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ”

(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วย
งานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจตาม 1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละ 50 
(3) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ(2)หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (1) 
และ(2)หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน              
ร้อยละ 50

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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หมวด 1 บททั่วไป 

มาตรา 4 นิยามที่สำคัญ 

 

“คลัง”
ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้
หมายความรวมถึง บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการ” ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

“รัฐมนตรี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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องค์การ 

มหาชน

ทุน 

หมุนเวียน

องค์กร

ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานรัฐ

ตามกฎหมาย
ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

รัฐสภา/ศาล

หน่วยงานของรัฐ

มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้



มาตรา 6 การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม        

งบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

และสอดคล้องกับ *กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มาตรา 8 รัฐมนตรี / รัฐมนตรีเจ้าสังกัด / รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่

กำกับดูแล 

 ✍ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

 ✍ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ มีหน้าที่ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 

✴ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

✴ ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ / ประเมินผล 

หมวด 1 บททั่วไป

สาระสำคัญ มาตรา 6 - 9 การควบคุมทั่วไปในการบริหารงบประมาณ

มาตรา 8 รัฐมนตรี /รัฐมนตรีเจ้าสังกัด / รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่
กํากับดูแล 
       ✍ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
       ✍หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ

☞ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

☞ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ / ประเมินผล 

มาตรา 9 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบ
ประมาณ คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยแจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย
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*ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 17 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง (3)            
ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น



มาตรา 9  ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ มอบหมาย ผู้บริหารของหน่วยรับงบ

ประมาณคนใดคนหนึ่ง รับผิดชอบประสานงาน เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบ

ประมาณนั้น โดยแจ้งสำนักงบประมาณทราบด้วย 

หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ

สาระสำคัญ มาตรา 14 การจำแนกงบประมาณ

 (1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

 (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 

 (3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 (4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

 (5) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน 

 (6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 

 (7) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

 (8) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย

แผนงาน งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรับงบประมาณ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ งบบุคลากร งบดํา
เนินงาน (ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ)

แผนงานพื้นฐานและ 
แผนงานยุทธศาสตร์ 

(Function)

งานภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจํา ตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในการให้บริการภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณ
งานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

งานตามภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดัน หรือเห็นความสําคัญในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง

แผนงานบูรณาการ 
(Agenda)

งานที่ดําเนินงานตามภารกิจเชิงนโยบาย ซึ่งมีหน่วยงานที่รวม
ดําเนินการ ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป

แผนงานแบบบูรณาการพื้นที่ 
(Area)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจในเชิงพื้นที่ของ
หน่วยงาน
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❖หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ 

มาตรา 10  งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ   

ดังต่อไปนี้ 

 (1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลัง และ      

การเงิน  สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและ                

งบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 

 (2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบ

ประมาณรายจ่าย 

 (3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

 (4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผล

สัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และ                    

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 (5) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 

 (6) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอก           

งบประมาณ โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ 

 (7) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอ        

เพิ่มเติม 

 (8) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วง

มาแล้ว 

 (9) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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 มาตรา 10 งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสาร

ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

     (8) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมา



มาตรา 11  ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้นถ้าประมาณการรายรับประเภท

รายได้ตามที่มีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจํานวนสูง

กว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย 

 ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่า

ด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา 12 ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทัน

ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้ว          

ไปพลางก่อนได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัติ

นายกรัฐมนตรี 

ล 

มาตรา 13 การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้

มาสําหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย 

 วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา 14 งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

 (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 

 (3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 (4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
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 มาตรา 12 ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออก               

ใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 

✴ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ 

✴ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี



 (5) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน 

 (6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 

 (7) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

 (8) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย 

 การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดใน 

วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา 15 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรร

ให้แก่ หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของ

หน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ         

จําเป็นด้วย 

มาตรา 16 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับ

แผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วย      

ขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ 

 งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้อง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดให้จ่าย

เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 

มาตรา 18 งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณ

รายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีผู่้อํานวย

การ กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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❖หมวด 3 หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ 

มาตรา 19 ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่และอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น 

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ 

ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (1) กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 (2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้

การจัดทํางบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 23 

 (3) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและ

สถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวย

การกําหนด 

 (4) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอ

ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม 

ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย 

 (5) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน 

 (6) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร 

 (7) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

 (8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวย

การ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา 20 ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ          

คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ

นั้น 
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มาตรา 21 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้

หน่วยรับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อํานวยการหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายมีอํานาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี 

เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับ งบประมาณได้ 

มาตรา 22 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา 21 เป็น               

เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 4 การจัดทำงบประมาณ 

มาตรา 23 การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะ

ทางการคลังของประเทศ ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและ

ภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาลและภารกิจของหน่วยรับงบ

ประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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มาตรา 23 การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการ

คลังของประเทศ 

✴ ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

✴ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม 

นโยบายรัฐบาล 

✴ ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้

จ่ายงบประมาณ 

✴ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ



มาตรา 24 ในการจัดทํางบประมาณประจําปี ให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงาน

หลัก โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบ

ประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการใน

กรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ 

 (2) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่าย

เพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 (3) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการ

คลังของรัฐบาล เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 เมื่อได้ดําเนินการตาม (1) แล้ว ให้ผู้อํานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 

❂ส่วนที่ 1 การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 28 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมาย        

กําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรี          

ผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่ รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่               

ผู้อํานวยการกําหนด 
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❖หมวด 4 การจัดทำงบประมาณ 

มาตรา 24 การจัดทำงบประมาณ 

✴ สำนักงบประมาณ (หลัก) 

✴ กระทรวงการคลัง 

✴ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

✴ ธนาคารแห่งประเทศไทย



 การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดง

วัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงาน

เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย 

 

มาตรา 26 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

มากกว่า 1 ปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท     

ขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการ

ยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ 

มาตรา 27 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้                    

ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิด

ชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อ

เสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่                              

ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา 28 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของ

รัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ

องค์กรอัยการ ทําหน้าที่ ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคําขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ให้นําความในมาตรา 25 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอตั้งงบประมาณ

รายจ่าย ตามมาตรานี้ด้วย 
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มาตรา 25 การยื่นขอตั้งงบประมาณ (อย่างน้อยต้องแสดง)

วัตถุประสงค์
แผนการปฏิบัติงาน/

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานเกี่ยวกับ 

เงินนอกงบประมาณ



มาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน        

ท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนสําหรับ 

✴ การดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ

เฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ตามหลัก

เกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

✴ การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ         

ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 30 การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบ

ประมาณมิได้ยื่นภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้อํานวยการกําหนด หรือยื่นคําขอโดย

ไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 25 และมาตรา 28 ให้              

ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร 

❂ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัด

ทําแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์งบประมาณราย

จ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์

ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ําซ้อน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 32 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทํางบประมาณ

รายจ่าย ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวย

การกําหนด 
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❖หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

มาตรา 33 เว้นแต่ จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณราย

จ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวย

การกําหนด 

มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณ 

จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย 

งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา 35 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ 

เว้นแต่  

 (1) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้ 

 (2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกา รวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะ

มีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของ

ส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวม

เข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าว 

 (3) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน 

 (4) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (3) และ (4) ให้กระทําได้เท่าที่จําเป็นและ

ไม่เกิดผลเสียหายต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากร 

ภาครัฐ ทั้งนี้ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือ

รายการใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 

35 (2) จะโอนหรือนําไปใช้ ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ

จากผู้อํานวยการ แต่ผู้อํานวยการจะอนุมัติมิได้ ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่าย

ประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรี 

 รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อํานวย

การมีอํานาจจัดสรร ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายใน

รายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจําเป็น 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอน                    

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ              

ในงบกลางด้วยกันก็ได้ 

หมวด 5 การบริหารงบประมาณ

มาตรา 35 การโอนงบประมาณข้ามหน่วยรับงบประมาณ

1
✯ต้องมี พระราชบัญญัติ ให้โอน

✯มี พระราชกฤษฎีกา รวม หรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกัน

2
✯ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของ             
คณะรัฐมนตรี

3 ✯การโอนภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ 
✯การโอนภายใต้แผนบูรณาการเดียวกัน
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❖หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ 

มาตรา 37 ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณราย

จ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่าด้วยงบ

ประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้

หน่วยรับงบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอํานาจมอบหมายให้

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด บัญชีเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับ

งบประมาณได้ โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

มาตรา 38 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด ให้มีหน้าที ่       

กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

กฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ       

หน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้

รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่าง

เคร่งครัด 

 ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง                    

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบ

ประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 39 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณราย

จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่       

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับ

จัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 40 หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันไดแ้ต่เฉพาะตามที่        

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม 

อํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น 

 การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ

งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการตาม

มาตรา 34 โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้

ผูกพัน เว้นแต่ กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร และ                

รายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้หน่วยรับ

งบประมาณจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับ

งบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรร

ตามวรรคหนึ่ง 

หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ

มาตรา 40 การใช้จ่ายงบประมาณ

กฎหมาย แผน งบประมาณ สถานการณ์

✯ตามกฎหมายงบ
ประมาณรายจ่าย/
กฎหมายพระราช
บัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ/กฎหมายอื่น

✯ตามแผนฯ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้
อำนวยการสำนักงบ
ประมาณ

✯ต้องได้รับอนุมัติ
เงิน เว้นแต่ รายจ่าย
อื่นที่ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ
กำหนดโดยความเห็น
ชอบของคณะ
รัฐมนตรี

✯กรณีจำเป็น/เร่ง
ด่วน คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ให้จ่ายหรือก่อ
หนี้ผูกพันก่อนได้รับ
เงินจัดสรร
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มาตรา 41 รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะ

ต้อง ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณราย

จ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย

ในปีต่อ ๆ ไปรวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

การก่อหนี้ผูกพันภายใน 60 วันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้

บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการตามระเบียบ

ที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 42 ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน และมิใช่กรณีตามมาตรา 41 คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบ

ประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบ

ประมาณรายจ่ายได้ 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับ               

งบประมาณดําเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ       

กําหนดในมาตรา 41 ด้วยโดยอนุโลม 

หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ

มาตรา 41 - 42 การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - ข้ามปี

1 ✯เป็นรายจ่ายตามกฎหมายงบประมาณรายจ่ายที่ต้องก่อหนี้ผูกพัน

2
✯ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เสนอ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ + วงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 
ภายใน 60 วัน

3 ✯ตามระเบียบที่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของ            
คณะรัฐมนตรี

4 ✯กรณีจำเป็น/เร่งด่วน คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า/นอกเหนือ
จากที่กำหนดในกฎหมาย
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มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด 

ให้กระทําได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น 

 ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลา

ขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี 

งบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

แล้ว 

 การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 6 

เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภาย

หลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไป

ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 

มาตรา 44 ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้

กระทําได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้น

แต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา และได้มีการ

กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงิน

จากคลังต่อไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง 

ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลา

ออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 

หมวด 6 การควบคุมงบประมาณ

มาตรา 43 - 44 การขอเบิกเงินจากคลัง

A B C

✯งบประมาณปีใด ให้เบิกจ่าย
ได้เฉพาะปีงบประมาณ

✯เบิกไม่ทันขยายเวลาเบิกเงิน
จากคลังได้ เฉพาะที่ก่อหนี้
ผูกพันไว้แล้ว สามารถขยาย
เวลาได้ 6 เดือน

✯กรณีมีความจำเป็น
กระทรวงการคลัง สามารถ
ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 
เดือน

            WWW.KRUNOOMTUTOR.COM /FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ 20



มาตรา 45 ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุน

สํารองจ่าย” เป็นจํานวน 50,000 ล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความ

จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ไม่เพียงพอ ทั้งนี้โดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีและเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ ใน

กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก 

❖หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน 

❂ส่วนที่ 1 การประเมินผล 

มาตรา 46 ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้

จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานให้ประกอบ

ด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่าย

งบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมวด 7 การประเมินผล และการรายงาน

มาตรา 46 ระบบติดตามประเมินผล

✯ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณวางระบบติดตามประเมินผล

✯ตามแผนการปฏิบัติงาน/แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ

✯วัดผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

✯ติดตามประเมินผล ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังการใช้งบประมาณ
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มาตรา 47 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล         

การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับ

งบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการ

ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ ที่ต้องดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด ให้ผู้อํานวย

การจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุง

แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่ง

กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ 

หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ 

 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ 

กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่

เห็นสมควร 

หมวด 7 การประเมินผล และการรายงาน

มาตรา 47 การติดตามประเมินผลโดยหน่วยรับงบประมาณ

✯หน่วยรับงบประมาณ จะต้องติดตามประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณกำหนด

✯ให้ถือว่าการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการบริหารงบประมาณอย่างหนึ่ง โดย

  ☞ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 ☞และเปิดเผยต่อสาธารณะ
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❂ส่วนที่ 2 การรายงาน 

มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน            

งบประมาณประจําปี ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายใน 

60 วัน 

มาตรา 50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายใน

ปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อํานวยการทราบภายใน 45 วันนับ

แต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณราย

จ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 90 

วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา 51 ให้ผู้อํานวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่าง

รายการ ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณราย

จ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น 

หมวด 7 การประเมินผล และรายงาน

มาตรา 49 - 50 - 51 การรายงาน

1 2 3 4

✯รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
ประกาศรายงาน
การรับ - จ่ายเงิน 
และเงินทุนสำรอง 
ภายใน 60 วัน

✯หน่วยรับงบ
ประมาณ รายงานผล
การใช้จ่ายต่อผู้อำนวย
การสำนักงบประมาณ 
ภายใน 45 วันนับจาก
สิ้นปีงบประมาณ

✯เพื่อผู้อำนวยการ
จัดทำรายงานเสนอ
คณะรัฐมนตรี ภายใน 
90 วัน

✯ผู้อำนวยการรายงาน
การโอนงบประมาณ 
☞ระหว่างรายการงบ

ประมาณ 
☞ระหว่างหน่วยรับงบ

ประมาณ 
☞เสนอต่อคณะ

รัฐมนตรี เพื่อรายงาน
ต่อรัฐสภา ภายใน 30 
วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณนั้น

            WWW.KRUNOOMTUTOR.COM /FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ 23



❖หมวด 8 ความรับผิด 

มาตรา 52 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับ

งบประมาณ ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดัง

กล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทําหรือผู้

ยินยอมให้กระทําการดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณ

ได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบ

ประมาณนั้น 

 บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับ

ผิดกับผู้กระทําการฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่ จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้

เท่าถึงการฝุาฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ ดังกล่าว 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือ            

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ทักท้วงคําสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้

เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติ ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

ระเบียบ 

หมวด 8 บทกำหนดโทษ

มาตรา 52 ความรับผิด

ความรับผิด 

(ตามรัฐธรรมนูญฯ 60 
ให้แจ้งประชาชน)

1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ จ่ายเงิน / ก่อหนี้
ผูกพัน / รู้อยู่แล้ว ยอมให้มีการกระทำการ (จ่าย/ก่อหนี้)

2. โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ หรือระเบียบ

3. ต้องรับผิดชดใช้เงินที่จ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน

4. ข้อยกเว้น ความรับผิดชอบได้ทักท้วงคำสั่ง หรือบันทึกข้อโต้แย้ง
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❖บทเฉพาะกาล 

มาตรา 53 ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับบัญญัติบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย 

วิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว ในกฎหมายนั้นยังคงมี

ความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ”               

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่มีการกําหนดบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วยภายใน 5 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

 บทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรค

หนึ่งหรือในกฎตามวรรคสอง ให้แล้วเสร็จ 

มาตรา 54 การจัดทําและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้ดําเนินการตาม 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราช

บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา 55 เว้นแต่ เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 และมาตรา 57 ในกรณีที่หน่วย

รับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

จากคลังแล้ว ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ         

ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ทั้งนี้ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2563 
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มาตรา 56 ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง 

รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้

จ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและ ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดําเนินการ

เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

มาตรา 57 ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภทงบกลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

มาตรา 58 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อ

ไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลัก

เกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ

เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายใน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 59 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจ 

ตามมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐหรือ พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือ

หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน การคลังของรัฐ 

มาตรา 60 เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณ  

รายจ่าย ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน 
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มาตรา 61 ให้กระทรวงการคลังนําเงินทุนสํารองจ่ายตามมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราช

บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบ

ประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ :  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม        

งบประมาณ รวมถึง การประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้

กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

งบประมาณเป็นสําคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบ

ประมาณยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล

มาตรา 53 - 59 ข้อยกเว้น การใช้งบประมาณคาบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ปี 2502

ก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ 2502          
งบกลาง - งบปกติ (มาตรา 55 - 59)

✯ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562 
✯เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563

งบประมาณถูกพับ โดยผลของกฎหมาย ✯หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน งบประมาณ
ดังกล่าวอาจถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย (ตาม
หนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ ว124 ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561

การออกระเบียบฯ มารองรับ ตามพระราช
บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

✯ต้องออกระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามพระราช
บัญญัตินี้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีผล
บังคับใช้ ภายใน 1 ปีนับจากพระราชบัญญัตินี้ ใช้
บังคับ
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