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พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 
(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๐๓  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
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(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน

ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  แล้วแต่กรณี 
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   

๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใด  ที่ต้อง
นําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  
ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ ยืม  การคํ้าประกัน  การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือ 
จากการอื่นใด 

“เงินจัดสรร”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือ 
ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหน่ึง 

“หน่วยรับงบประมาณ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ ขอรับหรือได้ รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย  และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
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(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐซึ่งมี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ  
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  

หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง 

บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  การควบคุมงบประมาณ  
และการประเมินผลและการรายงาน  ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด  โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นสําคัญ 

การโอนงบประมาณรายจ่าย  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี มีความจําเป็นตามที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  ผู้อํานวยการ  และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  และ 
ให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณน้ัน  โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา  อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน  สาระสําคัญ

ของงบประมาณ  และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว  ปีปัจจุบัน  และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๓) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 
(๔) คําชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง  ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(๕) รายงานเก่ียวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ 
(๗) คําอธิบายเก่ียวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม 
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(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น  ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้

ตามท่ีมีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง  ให้แถลงวิธีหาเงิน
ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย  แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย 

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ 
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย 

วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน 
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย  โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  และให้มี
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย 

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง  ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ กําหนดให้จ่าย 
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้  โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่และอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี   โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย  เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๒๓  

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการด้วย 

(๕) กําหนด  เพิ่ม  หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน 
(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร 
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยรับงบประมาณ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ  หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อคณะรัฐมนตรี

เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน 
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ

งบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร  และให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการ
มอบหมายมีอํานาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ของหน่วยรับ
งบประมาณได้ 

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา  ๒๑  เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๔ 
การจัดทํางบประมาณ 

 
 

มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ
ประเทศ  ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม  นโยบายรัฐบาล  และ
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 



หน้า   ๘ 
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มาตรา ๒๔ ในการจัดทํางบประมาณประจําปี  ให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก   
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี  ประมาณการรายได้  วงเงินงบประมาณรายจ่าย  
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ 

(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ  ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย  ประมาณการรายรับ  และฐานะการคลังของรัฐบาล
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี 

เม่ือได้ดําเนินการตาม  (๑ )  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๑ 
การขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 

 
 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๘  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด 
ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย   
มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ ง  อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์   
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า 
หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป  ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการย่ืนคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ 



หน้า   ๙ 
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มาตรา ๒๗ การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
และย่ืนต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ  
โดยจะต้องย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๒๙ การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๓๐ การย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ย่ืน
ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้อํานวยการกําหนด  หรือย่ืนคําขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอก
งบประมาณตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๘  ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้
ตามที่เหน็สมควร 

ส่วนที่  ๒ 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 
 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ให้มีการจัดทําแผนงาน
บูรณาการซึ่งประกอบด้วย  เป้าหมายร่วม  วัตถุประสงค์  งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ  



หน้า   ๑๐ 
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ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน  สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้  รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ 
ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ประหยัด  และลดความซ้ําซ้อน  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว  การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด 

หมวด  ๕ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ให้หน่วยรับงบประมาณ 
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้ 
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง

ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น
ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน  หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน 
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้กระทําได้เท่าที่จําเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย 

ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  



หน้า   ๑๑ 
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มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๓๕  (๒)  จะโอนหรือนําไปใช้
ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการ  แต่ผู้อํานวยการจะอนุมัติมิได้ 
ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ  หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่  เว้นแต่ 
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร
ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง  หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ  ของหน่วยรับงบประมาณน้ัน ๆ   
ได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหน่ึงไปเพิ่มรายการอื่น ๆ  ในงบกลางด้วยกันก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การควบคุมงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  และเพื่อการนี้ 
ให้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร  และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด  
บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ของหน่วยรับงบประมาณได้  โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้ผู้ รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่ รับผิดชอบ 
ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  หรือตามที่มีการโอน  หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น 

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา  ๓๔  โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร 

ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้อง 
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ  ไป  รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด  
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ  และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และมิใช่กรณีตามมาตรา  ๔๑  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา  ๔๑  ด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ  ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้มีการกันเงินไว้ 
ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง  ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ
ปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทําได้ 
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี 
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา  และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหน่ึงโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง  เรียกว่า  “เงินทุนสํารองจ่าย”  
เป็นจํานวนห้าหม่ืนล้านบาท  เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน  และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเม่ือได้จ่ายเงินไปแล้ว  ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก 

หมวด  ๗ 
การประเมินผลและการรายงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การประเมินผล 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยในระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ  
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ  และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล  การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด  และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด  ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อทราบ 

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ส่วนที่  ๒ 
การรายงาน 

 
 

มาตรา ๔๙ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน 

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อํานวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   
เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ 
ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

หมวด  ๘ 
ความรับผิด 

 
 

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว  
ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย  ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ  ให้แก่หน่วยรับงบประมาณน้ัน 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง  จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ
ฝ่าฝืนด้วย  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังกล่าว  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งได้ทักท้วงคําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า  การที่จะปฏิบัติ 
ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บัญญัติบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ให้หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”   
ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับกฎท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ที่ มีการกําหนดบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี 
การงบประมาณ  หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหน่ึงหรือในกฎตามวรรคสอง
ให้แล้วเสร็จ 

มาตรา ๕๔ การจัดทํ าและการเสนองบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีที่ ได้ ดํ าเนิ นการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่าจะแลว้เสร็จ 

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๗  ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
และเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  แต่ได้มีการกันเงินและ 
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประเภทงบกลาง  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

มาตรา ๖๐ เม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๖๑ ให้ กระทรวงการคลั งนํ าเงินทุ นสํ ารองจ่ ายตามมาตรา  ๒๙   ทวิ   แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  
การควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่ งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงบประมาณเป็นสําคัญ  และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วัน/เดือน/ปี :  23 พฤษภาคม 2562 
หัวข้อ:  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุวรรณา โมราทอง รุ่งนิภา อมาตยคง 

(นางสาวสุวรรณา โมราทอง) (นางรุ่งนภิา อมาตยคง) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ (หัวหน้า) 

วันท่ี  23  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  23  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

สุรเชษฐ ์ค าบุญมี 
(นายสรุเชษฐ ์ค าบุญมี) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่  23  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 


