
** หมายเหตุ ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพือ่ประโยชน์ในการท าความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านัน้ ส่วนการจะปฏบิตัิตามกฎหมายให้เปน็ไปอย่างถูกต้องนั้นประชาชนจะตอ้งศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยดึตัวบทกฎหมายเปน็ส าคญั 

* จัดท าโดยกองกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี: พฤศจิกายน 2563 

         งบประมาณรายจ่าย  คือ จ ำนวนเงินอย่ำงสูงท่ีอนุญำตให้หน่วยรบังบประมำณจ่ำยหรือก่อหน้ี
ผูกพันได้ ตำมวัตถุประสงค์และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย (มาตรา 4) 

        หน่วยรับงบประมาณ  เช่น ส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอ่ืนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด (มาตรา 4) 

          ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคมของปีหนึ่ง ถึง 30 กันยำยนของปีถัดไป (มาตรา 4)   

 ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรงบประมำณของประเทศ            
ได้แก่ กำรจดัท ำงบประมำณ กำรบริหำรงบประมำณ กำรควบคุมงบประมำณ  
กำรประเมินผลและกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 ก ำหนดลักษณะของงบประมำณทีเ่สนอขออนุมัติต่อรัฐสภำ 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมำ 

 
สาระส าคัญ 

 

เกร็ดน่ารู้ 

วงจรงบประมาณ   1. จัดท างบประมาณ 

  - รัฐบำลจัดท ำนโยบำยในกำรบริหำรประเทศ 
  - หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวำงแผน            

    กำรจัดท ำงบประมำณ 
     - สงป. แจ้งหน่วยงำนให้ท ำค ำของบประมำณ                                                                                                

 - สงป.พิจำรณำและน ำเสนอต่อ ครม. 
       2. อนุมัติงบประมาณ 

ครม. เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติต่อ

รัฐสภำเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

(ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ)  
 

3. การบริหารและการ

ควบคุมงบประมาณ 

- หนว่ยงำนจัดท ำแผนกำร

ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จำ่ยเพื่อ

เป็นกรอบแนวทำงในกำรใช้จ่ำย 

           

          4. ประเมินผลและรายงาน 

- เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที ่

  ได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

- เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำ 

   งบประมำณรำยจำ่ยในปถีัดไป 

งบประมาณประจ าปี         

ที่เสนอต่อรัฐสภา 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณ รำยรับรำยจ่ำย ค ำอธิบำยเกี่ยวกับประมำณกำรรำยรับ ค ำชี้แจงเกี่ยวกับ

งบประมำณรำยจ่ำยท่ีขอตั้ง รำยงำนเกี่ยวกับสถำนะเงินนอกงบประมำณ ค ำอธิบำยเกี่ยวกับหน้ีของรัฐบำล 

ผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีท่ีล่วงมำ และร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี (มาตรา 10) 

หน้าที่และอ านาจผู้อ านวยการ

ส านักงบประมาณ 

จัดท ำงบประมำณที่ค ำนึงถึงประมำณกำรรำยรับ ฐำนะทำงกำรคลัง เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์

ชำติและแผนพัฒนำต่ำงๆ และครอบคลุมถึงแหล่งเงินท่ีอยู่นอกระบบเงินงบประมำณ ตลอดจน

ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตังิำนและกำรใช้จ่ำย (มาตรา 19 - มาตรา 22) 



 

 

 

2. การอนุมัติงบประมาณ 

1. การจัดท างบประมาณ 

* จัดท าโดยกองกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี: พฤศจิกายน 2563 

 

 กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยนิติบัญญัติ (รัฐสภำ) ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่ำวคือ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐสภำ  ได้แก่สภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชำชน 

และวุฒิสภำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประชำชนได้ให้ควำมยินยอมให้ฝ่ำยบริหำรหรือคณะรัฐมนตรีใช้จ่ำยงบประมำณของ

แผ่นดินที่มำจำกรำยได้ซึ่งเป็นภำษีของประชำชนในกำรบริหำรประเทศ 

  กำรจัดท ำงบประมำณ เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำร (รัฐบำล) โดยต้องจัดท ำงบประมำณท่ีค ำนึงถึงประมำณ
กำรรำยรับและฐำนะทำงกำรคลังของประเทศ ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
นโยบำยรัฐบำล และภำรกิจของหน่วยรับงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (มาตรา 23)  โดยมีส ำนักงบประมำณเป็นหน่วยงำน
หลักร่วมกับกระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ส ำนักงำนสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) และธนำคำรแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยงบประมำณ
ประจ ำปี ประมำณกำรรำยได้ วงเงินงบประมำณรำยจ่ำย และวิธีกำรเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ หรือกำร
จัดกำรในกรณีท่ีประมำณกำรรำยได้สูงกว่ำวงเงินงบประมำณ โดยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก ำหนดสัดส่วนงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนและงบประมำณ
รำยจ่ำยเพื่อกำรช ำระหนี้ภำครัฐต่อกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ก ำหนดกรอบประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประมำณกำรรำยรับ และฐำนะกำรคลังของรัฐบำลเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี (มาตรา 24) ซึ่งหน่วยรับ
งบประมำณต้องยื่นค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย อย่ำงน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนกำรปฏิบัติงำน 
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และจัดส่งรำยงำนเกี่ยวกับเงินนอกงบประมำณ (มาตรา 25 วรรคสอง)  
และเม่ือส ำนักงบประมำณพิจำรณำค ำของบประมำณแล้วเสร็จ รัฐบำลจะเสนองบประมำณต่อรัฐสภำพิจำรณำ
อนุมัติงบประมำณ ทั้งนี้ หำกประมำณกำรรำยรับประเภทรำยได้ตำมที่มีกฎหมำยให้อ ำนำจจัดเก็บอยู่แล้ว 
เป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหำเงินส่วนที่ขำดดุลต่อรัฐสภำด้วย  
แต่ถ้ำเป็นจ ำนวนสูงกว่ำก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดกำรแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย 

** หมายเหตุ ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพือ่ประโยชน์ในการท าความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านัน้ ส่วนการจะปฏบิตัิตามกฎหมายให้เปน็ไปอย่างถูกต้องนั้นประชาชนจะตอ้งศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยดึตัวบทกฎหมายเปน็ส าคญั 



* จัดท าโดยกองกฎหมายและระเบียบ ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี: พฤศจิกายน 2563 

 

4. การประเมินผลและการรายงาน 

 กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย หน่วยรับ

งบประมำณต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ 

(มาตรา 34) และใช้แผนฯ เป็นกรอบแนวทำงในกำรใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยมีเงื่อนไขว่ำจะต้องได้รับ

อนุมัติเงินจัดสรรจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณก่อนกำรจ่ำยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันด้วย (มาตรา 40)  

ทั้งนี้ กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณ  หรือกำรโอนงบประมำณระหว่ำงแผนงำนหรือ

รำยกำรภำยใต้หน่วยรับงบประมำณ  นั้น  ไม่สำมำรถกระท ำได้  เว้นแต่เป็นไปตำมข้อยกเว้นที่ก ำหนดไว้ตำม

กฎหมำย (มาตรา 35 และมาตรา 36) 

 ส ำหรับกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กฎหมำยก ำหนดให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ำกับหรือ

ควบคุมกิจกำร หรือรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย และหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณมีหน้ำที่ก ำกับหรือควบคุม

ให้หน่วยรับงบประมำณมีกำรใช้จ่ำยเป็นไปตำมกฎหมำย  แผนงำนหรือรำยกำรและภำยในวงเงินงบประมำณท่ี

ได้รับจัดสรร (มาตรา 38 และมาตรา 39) 

 ส่วนกำรเบิกเงินจำกคลังของหน่วยรับงบประมำณนั้น จะต้องกระท ำภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

(มาตรา 43) ซึ่งรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงกำรคลังมีหน้ำที่ควบคุมกำรเบิกเงินจำกคลังให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

(มาตรา 37)  

 

 3. การบริหารและการควบคุมงบประมาณ 

 เพ่ือเป็นกำรวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กฎหมำยก ำหนดให้มีกำรจัดวำงระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ซึ่งต้องมีทั้งกำรติดตำมและประเมินผลก่อนกำรจัดสรรงบประมำณ 
ระหว่ำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และภำยหลังกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (มาตรา 46 และมาตรา 47) รวมทั้งก ำหนดให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจเสนอแนะให้หน่วยรับงบประมำณมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ด้วย (มาตรา 48) ทั้งนี้ ก ำหนดให้หน่วยรับงบประมำณต้องรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ และผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณภำยใน 45 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ  
เพื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณเสนอรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีภำยใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ (มาตรา 50) 
รวมทั้งก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณรำยงำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงระหว่ำงรำยกำร หรือกำร
โอนงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำรและงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อรำยงำนต่อรัฐสภำทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณด้วย (มาตรา 51)  

** หมายเหตุ ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพือ่ประโยชน์ในการท าความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านัน้ ส่วนการจะปฏบิตัิตามกฎหมายให้เปน็ไปอย่างถูกต้องนั้นประชาชนจะตอ้งศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยดึตัวบทกฎหมายเปน็ส าคญั 


