บทที่ 1
งบประมาณและประเภทงบประมาณ1
1.1 ความเปนมาของงบประมาณ
การจัดทํ างบประมาณในแบบปจจุบันไดเริ่มมีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเปนสมัยที่สภาผูแทนราษฎรไดประสบความสําเร็จในการสงวน
อํานาจทีจ่ ะอนุมัติรายไดและรายจายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันมี
ความสัมพันธกับวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนําแบบอยางมาจัดทํางบประมาณขึ้นในหลาย
ประเทศ สําหรับประเทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลไดเริ่มทําขึ้นกอนและตอมาไดขยาย
ขอบเขตไปถึงองคการบริหารสวนทองถิ่น สถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

1.2 ความหมายของงบประมาณ
ความหมายของงบประมาณจะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให
ความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซึ่งมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชน นักเศรษฐ
ศาสตร มองงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหาร
จะมองงงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูง
สุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานที่วางไว นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงให
รัฐสภาใชอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล
ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตเดิม หมาย
ถึง กระเปาหนังสือใบใหญที่เสนนาบดีคลังใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ที่แสดงถึงความตองการของประเทศ
และทรัพยากรที่มีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget ก็คอย ๆ เปลี่ยนจากตัว
กระเปาเปนเอกสารตาง ๆ ที่บรรจุในกระเปานั้น
สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน
แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ
และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ยอม
ประกอบดวยการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริหาร
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1.3 ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ
งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนําเอา
งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชน
ของงบประมาณมีดังนี้
1) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยให
มีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมจํา
เปนของหนวยงานลดลง
2) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจาย
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม
โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปน
เปนโครงการลงทุนเพื่อกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน
3) เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพื่อที่
จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรนอยที่สุด
4) เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึงที่จะทํา
ใหหนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ
เปนที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดํ าเนินการในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น
หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตาง ๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

1.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี
งบประมาณทีด่ ีและเปนประโยชนตอหนวยงาน ควรจะตองมีลักษณะดังนี้
1) เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะ
ใชจา ยและพิจารณาจากศูนย หรือแหลงรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อจะไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบ
การใชจา ยในแตละรายการ หรือทุกโครงการวารายการใดมีความสําคัญจําเปนมากนอยกวากัน หากราย
การใดมีความสําคัญและจําเปนมาก ก็ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายมาก ทั้งนี้เพื่อความยุติ
ธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเทา ๆ กันในการเสนอเขารับการพิจารณา
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ในการจัดสรรงบประมาณพรอมกัน เพื่อจะไดมีการประสานงานและโครงการเขาดวยกัน ปองกันมิให
มีการทํ างานหรือโครงการซํ้ าซอน อันจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไมควรแยกการ
พิจารณางบประมาณไวในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้ง ซึง่ จะกอใหเกิดการพิจารณาที่ตางกันและไม
ยุติธรรม
แตอยางไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจําเปนที่จะตองแยกตั้งเงินไวตางหากเปน
งบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เชน งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถามีจํานวนไมมากเกินไปก็มักจะ
ไมเปนภัยทั้งยังชวยใหเกิดความสะดวกบางอยางดวย แตถาการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย
ตอการบริหารงบประมาณ เพราะจะทําใหเกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใชจายไดงายขึ้นและยังทําให
การบริหารงบประมาณเปนไปแบบไมมีแผนและเปาหมายที่ชัดเจน
2) มีลกั ษณะของการพัฒนาเปนหลัก งบประมาณที่ดีควรจะดําเนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด จึงควรมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีวาดานไหนควรมากอนหลัง ตามสถานการณและ
ความจําเปน
3) การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน การจัดงบประมาณในแผน
งานตองมีความเหมาะสมใหงานนั้น ๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรืออีกนัย
หนึง่ คือ การกําหนดเปาหมายหรือผลที่จะไดรับตองสอดคลองกับงบประมาณและความเปนไปได
4) มีลกั ษณะที่สามารถตรวจสอบได หรือเปนเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบการบริหาร
งานของหนวยงานได การจัดงบประมาณในแผนงานตางควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ อยางพอ
เพียงและเกิดผลเปนรูปธรรม
5) มีระยะการดําเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะ
สมตามสถานการณ ไมสั้นไมยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใชระยะเวลา ประมาณ 1 ป การเริ่มตนใชงบ
ประมาณจะเริม่ ในเดือนใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหนวยงาน เชน งบประมาณแผนดิน เริ่ม
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปตอไป งบประมาณเงินรายไดของสถานศึกษาใชตามปการศึกษา
เปนตน
6) มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด ในการทํางบประมาณ ควรพยายามใหการใช
จายเงินตามโครงการตาง ๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยพยายามไมใหมีการใชจายเกินความจําเปน
ฟุม เฟอย หรือเปนการใชจายที่สูญเปลา ไมเกิดประโยชนคุมคา
7) มีลกั ษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสําคัญ
แตละโครงการไดดี ไมคลุมเครือ งายตอการพิจารณาวิเคราะห และเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติดวย
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8) มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณที่ดีจะตองเปนงบประมาณที่มีความ
ถูกตองทั้งในรายละเอียดทั้งในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตาง ๆ หากงบประมาณมีขอ
บกพรองในดานความถูกตอง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผล
เสียหายขึ้นได และตอไปงบประมาณอาจไมรับความเชื่อถือ
9) จะต อ งเป ด เผยได งบประมาณที่ดีจ ะตองมี ลัก ษณะที่สามารถจะเป ด เผยแก
สาธารณะ หรือผูเกี่ยวของทราบได ไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์
และโปรงใสในการบริหารหนวยงาน
10) มีความยืดหยุน งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุนไดตามความจําเปน หากจัดวางงบ
ประมาณไวอยางเครงครัดจนขยับไมได อาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เพราะลักษณะ
ของการทํางบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคต ซึ่งอาจมีปจจุบันอื่นมากระทบทําใหการ
บริหารงบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตาม ถามีความยืดหยุนมากก็อาจเกิดปญหาการใชงบ
ประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพ
11) มีความเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีตองสามารถตรวจสอบได
เพือ่ ปองกันการทุจริต ซึ่งจะชวยใหเกิดความเชื่อถือได ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค

1.5 ขอจํากัดของงบประมาณ
เนื่ อ งจากงบประมาณเป น แผนงานแสดงออกถึ ง ความต อ งการของหน ว ยงานใน
อนาคตในการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและราย
จาย ที่ไดมาและจายไปในอนาคต ดังนัน้ งบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนั้น การ
ดําเนินงานในเรื่องงบประมาณอาจตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะทําใหการจัดสรร
งบประมาณไมเปนตามที่วางแผนไว การบริหารงานของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความ
สําคัญ และเปนตัวการที่มากําหนดการบริหารงบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผู
บริหารและองคกรที่เกี่ยวของมีความรอบรู เขาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและ
การบริหารงบประมาณเพื่อไปสูเปาหมาย วัตถุประสงคที่กําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอ
สวนรวม
ในการบริหารงบประมาณ มีองคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณ
และการบริหารงบประมาณ องคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของมีบทบาทดังตอไปนี้
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1.6 บทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
1 ) ผูบริหารจะตองตระหนัก และเห็นความสําคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ใชในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
2 ) ผู  บ ริ ห ารจะต อ งจั ด องค ก รและวางแผนการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ งบ
ประมาณทีเ่ ปนอยูและใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานที่
เปนหนวยขอมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององคกร
3 ) ผูบ ริหารจะตองจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและ
มีขอมูลในดานตาง ๆ ไวพรอม
4 ) ผูบ ริหารจะตองจัดเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนในการบริหารงาน งบประมาณไว
ครบถวน เพื่อใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว

1.7 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
1) ผูท เี่ กีย่ วของกับงบประมาณตองรูจักเขาใจบทบาทและอํานาจหนาที่ของตนเองเปน
อยางดี และมีเหตุผล
2 ) ผูท เี่ กีย่ วของกับงบประมาณ ตองจัดระบบบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม

1.8 บทบาทขององคกรที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
1 ) จัดระบบงานและองคกรใหมีสายการบังคับบัญชาในองคกรที่แนนอนพรอมทั้ง
มอบอํานาจและความรับผิดชอบใหไวเพื่อใหงานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2 ) จัดใหมกี ารประสานงานกับในหนวยงานขององคกร ในการบริหารงบประมาณ
โดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน
3 ) จัดใหมีองคกรกลางเปนศูนยรวมขอมูลงบประมาณขององคกร เพื่อใชประโยชน
ในการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันในดานขอมูลที่ใช

1.9 ประเภทของงบประมาณ ( Types of Budget )
งบประมาณที่ประเทศตาง ๆ ใชกันอยูในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท แตที่สําคัญ
ๆ และทีร่ จู กั กันโดยทั่วไปมีอยูประมาณ 5 – 6 ประเภทดวยกัน ซึ่งแตละประเภทจะมีลักษณะการใช
และการดําเนินการตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป และมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไปอีกดวย แต
ละประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น คงจะตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไม
วาจะเปนปจจัยทางดานบริหาร ความรูความสามารถ ปจจัยทางดานการเมือง กลุมผลประโยชน และ
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ปจจัยอืน่ ๆ เชน ปจจัยทางดานสังคม ฯลฯ ดังนั้นแตละประเทศจึงใชงบประมาณในลักษณะแบบรูป
ที่ไมเหมือนกัน แตจะแตกตางกันออกไปตามสถานการณของแตละประเทศเปนสํ าคัญ สํ าหรับ
งบประมาณในแตละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุป ๆ ดังตอไปนี้ คือ
1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) งบประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงคที่จะ
ใชเปนเครือ่ งมือในการควบคุม มีรายการตาง ๆ มากมาย และกําหนดเอาไวตายตัวจะพลิกแพลงจายเปน
รายการอยางอืน่ ผิดจากที่กําหนดไวไมได และถึงแมจะจายตามรายการที่กําหนดไวก็ตาม แตจะจายเกิน
วงเงินที่กําหนดไวไมได ถาจะผันแปรหรือจายเกินวงเงินอยางใดอยางหนึ่ง จะตองทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง และหาเงินรายจายมาเพิ่มใหพอจะจายเสียกอน งบประมาณ
แบบนี้มิไดเพงเล็งกิจการ วางแผน วัตถุประสงค และเปาหมายตลอดจนถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารงานเทาใดนัก ทําใหขาดการยืดหยุนในการปฏิบัติงานทํางานไมคลองตัวเพราะเมื่อมีเหตุการณ
ผันแปรไปอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งกระทบกระเทือน ไมอาจทํางานใหเปนไปตามรายการที่กําหนดไว
อยางละเอียดตายตัวได
2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Proformance Budget ) เปนงบประมาณที่ใชเปน
เครือ่ งมือในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน ใหไดผลตามความมุงหมายที่ตั้งงบประมาณราย
จายไวโดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการตาง ๆ อยางใกลชิด และมีการวัดผลงานใน
ลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทํางาน วางานที่ไดแตละหนวยนั้นจะตองเสียคาใชจายเทาไร เปนตน
โดยงบประมาณแบบนี้จะกําหนดงานเปนลักษณะ ดังนี้
2.1 ลักษณะของงานที่จะทํา เนนหนักไปในทิศทางที่วาจะทํางานอะไรบานเปนขอสําคัญ
2.2 แผนของการดําเนินงานตาง ๆ เปนแผนที่แสดงใหเห็นวา ทําอยางไร จึงจะทําให
กิจกรรมตาง ๆ แลวเสร็จ พรอมดวยคุณภาพของงาน
2.3 วัตถุประสงคของการใชจายเงิน เนนหนักไปในทิศทางที่วาจะใชงบประมาณเปน
เครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดํ าเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหลุลวงไปตามเจตนาที่ตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อการนั้น ๆ ไว
3) งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget) มีลกั ษณะดังนี้
3.1 เลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด
3.2 ใหกระทรวง ทบวง กรม กําหนดแผนงาน
3.3 สํานักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงานโดยอิสระ
3.4 สํานักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของงานแตละแผน
งานวา ไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด
งบประมาณแบบนี้ ประเทศไทยกําลังใชอยู โดยเริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา
มีรปู แบบตามตารางที่ 3 โดยมีสาระสําคัญที่จะใหมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยูจํากัดใหมี
ประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งจะประกอบดวยกระบวนการดําเนินการดังตอไปนี้ คือ

7

(1) ใหมีการจัดแผนงาน งาน หรือโครงการเปนระบบขึ้นมา โดยจัดเปนโครงสราง
แผนงาน งานหรือโครงการขึ้นมา
(2) ใหมกี ารระบุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแผนงาน งานใหชัดเจน
(3) ใหแสดงคาใชจายทั้งหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ
(4) ใหแสดงถึงผลที่ไดรับจากแผนงาน งานหรือโครงการเมื่อสําเร็จเสร็จเรียบรอยลง
(5) ใหมีการวิเคราะหเลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดวาจะมีความเหมาะสมที่จะ
ดําเนินการกอนหลังกันอยางไร
หากดําเนินการตามกระบวนการขางตนแลว จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรงบประมาณที่อยู
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งนี้เนื่องจาก
(1) มีการกํ าหนดและเลือกแผนงาน งานหรือโครงการที่เหมาะสมที่สุด และมีการ
กําหนดเปาหมายตาง ๆ ไวดวยวาจะไปแกปญหาดานไหนอยางไร ทําใหมีการใชทรัพยากรหรืองบ
ประมาณไปในทางที่ดีที่สุด ที่จะใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัด
(2) สามารถที่จะวิเคราะหแผนงาน งานหรือโครงการไดสะดวกเพราะจัดเปนระบบ
ขึน้ มา ทําใหงายตอการตรวจสอบวาแผนงาน งานหรือโครงการใดที่ดําเนินการอยู มีความเหมาะสมที่
จะดําเนินการตอไป หรือควรยกเลิก
(3) ทําใหสามารถมองการใชจายงบประมาณวาไดดํ าเนินการหนักทางดานใดอยางไร
ควรโยกยายหรือสับเปลี่ยนอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ และนโยบายของ
รัฐบาลไดรวดเร็วขึ้น
(4) ทําใหสวนราชการตาง ๆ นําเงินงบประมาณไปใชไดคลองตัวกวา เพราะสํานักงบ
ประมาณจะพิจารณาในลักษณะผลงานมากกวาการจัดซื้อ จัดหา
4) งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ กํ าหนดโครงการ และระบบงบประมาณ
(Planning, Programming and Budgeting System) ระบบนี้เปนการแสดงตัวเลขคาใชจายระยะยาวของ
โครงการที่ไดมีการวางแผนไวเรียบรอยแลว บวกกับมีขอมูลที่ถูกตองในการสนับสนุนโครงการนั้น
สวนประกอบของระบบ PPBS นี้ไมมีอะไรใหมเลยก็วาได เพราะเปนการรวมเอาแนวความคิดของ
ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดในการวิเคราะหคาหนวยสุด
ทายทางเศรษฐศาสตร (Marginal Analysis) และการวิเคราะหที่เกี่ยวกับผลอันถึงจะไดรับคาใชจายใน
การนั้น ๆ (Cost-Benefit Analysis) หรือ (Cost-Effectionness Analysis) นํามารวมกันเขากับการ
วิเคราะหอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงเวลาหลายปขางหนา
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ลักษณะอันเปนสารสําคัญของระบบ PPBS พอที่จะกลาวได คือ
4.1) มุง ความสนใจในเรื่องการกําหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงคอันเปนพื้นฐาน
ของรัฐบาล โครงการอาจจะไดการดําเนินงานจากสวนราชการตาง ๆ ซึ่งไมไดคํานึงถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบของแตละสวนราชการ
4.2) พิจารณาถึงคาใชจายในอนาคต
4.3) พิจารณาถึงคาใชจายทุกชนิด ทั้งคาใชจายโดยตรง คาใชจายประเภททุน และที่ไมใช
ประเภททุน รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของดวย
4.4) การวิเคราะหอยางมีระบบ เพื่อจะหาทางเลือกที่จะดําเนินงาน ลักษณะขอนี้เปนสาระ
สําคัญของระบบ PPBS ซึง่ เกี่ยวกับเรื่อง
- การแสดงวัตถุประสงคหรือเจตจํานงคของรัฐบาล
- การแสดงทางเลือกดําเนินการตาง ๆ ที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางชัดเจนและ
อยางเปนธรรม
- ประมาณคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของ ของทางเลือกดําเนินการแตละอัน
- ประมาณผลอันพึงจะไดรับจากทางเลือกดําเนินการนั้น ๆ
- การเสนอคาใชจายและผลอันพึงจะไดรับ เพื่อเปรียบเทียบระหวางทางเลือกดําเนิน
การนั้น ๆ พรอมดวยสมมุติฐาน
สาระสําคัญของระบบ PPBS ไดแก การวิเคราะหอยางมีระเบียบ ซึ่งจะใชประโยชนใน
การเสนองบประมาณของสวนราชการอยางเหมาะสม สวนประกอบของการวิเคราะหไดแกเรื่องใหญๆ
5 เรื่อง คือ
(1) วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น จะถูกวางลงในรูป Program Structure ประเภทตาง ๆ
ของ Program ควรจะเปนตัวแทนของวัตถุประสงคของราชการนั้น สวนประกอบรองลงมาไดแก
Program element ไดแก กลุมกิจกรรมซึ่งจะสงผลสําเร็จไปสูวัตถุประสงคใหญ เทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การวิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจของระบบ PPBS (จะกลาวถึงตอไป) ถูกเปลี่ยนมาใช System Analysis
(2) ในการวิเคราะหโครงการขั้นสําคัญ ไดแก การกําหนดทางเลือกปฏิบัติ ทางเลือกนี้
จะถูกนํามาใชพิจารณาในกิจกรรมแตละอยาง (Activity) หรือกลุมของกิจกรรมก็ไดขอเพียงใหบรรลุ
วัตถุประสงค
(3) คาใชจา ยที่นํามาวิเคราะห ขึ้นอยูกับทางเลือกดําเนินงานที่นํามาพิจารณาคาใชจายที่
แตกตางกันระหวางทางเลือกดําเนินงานจะตองพิจารณาดวย อยางไรก็ตามคาใชจายที่ใชนี้จะตองเปน
คาใชจายระยะยาว ไมใชแตละป
(4) Models ทีน่ ามาใช
ํ
สวนมาก ไดแก เรื่อง Operations Research และเทคนิคตาง ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการวิเคราะหมาก
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(5) เกณฑประกอบการพิจารณา ไดแก กฎระเบียบตาง ๆ และมาตรฐาน ซึ่งจะชวยใน
การใหลาดั
ํ บความสําคัญของทางเลือกดําเนินงานตาง ๆ และชวยในการชั่งนํ้าหนักระหวางคาใชจายกับ
ผลอันพึงจะไดรับ
5) งบประมาณแบบฐานศูนย (ZERO BASE)
งบประมาณแบบฐานศูนย ในลักษณะกวาง ๆ เปนระบบงบประมาณที่จะพิจารณา
งบประมาณทุกปอยางละเอียดทุกรายการ โดยไมคํานึงถึงวารายการหรือแผนงานนั้นจะเปนรายการ
หรือแผนงานเดิมหรือไม ถึงแมรายการหรือแผนงานเดิมที่เคยถูกพิจารณาและไดรับงบประมาณ
ในงบประมาณปที่แลวก็จะถูกพิจารณาอีกครั้ง และอาจเปนไปไดวา ในปนี้อาจจะถูกตัดงบประมาณลง
ก็ได เชน แผนงาน แผนงานหนึ่ง ปที่แลวไดรับงบประมาณรวม 1,000 ลานบาท เพราะถูกจัดไววามี
ความจําเปนและสําคัญลําดับ 1 พอมาปงบประมาณใหมอาจจะไดรับงบประมาณ 500 ลานบาท
ไมถงึ 1,000 ลานบาทเดิมก็ได ทั้งนี้เพราะเปนแผนงานที่จําเปนและสําคัญสําหรับปที่แลว แตพอมาปนี้
แผนงานนัน้ ๆ อาจจะไมจําเปนหรือสําคัญเปนอันดับที่ 1 ตอไปก็ได ไมจําเปนตองไดรับงบประมาณ
เทาเดิมตอไปก็ได และในทางตรงกันขามแผนงานอีกแผนงานหนึ่งปที่แลวถูกจัดอันดับความสําคัญไว
ที่ 3 แตพอมาปนี้อาจจะจัดอันดับความสําคัญเปนที่ 1 และไดรับงบประมาณมากกวาเดิมปที่แลว
เพิ่มขึ้นอีกรอยเปอรเซ็นตก็ได
6) งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget)
การจัดทํางบประมาณในแตละปเปนภาระหนัก เนื่องจากตองใชขอมูลมากในการพิจารณา
และตองเกีย่ วของกับหนวยงานหลายหนวยงานดวยกัน ดังนั้นตองใชเวลามากในการจัดทํางบประมาณ
หากจะตองจัดทํางบประมาณใหมทั้งหมดทุกปคงจะทําไดยาก และคงมีขอบกพรองมากดวย ดังนั้นเพื่อ
ใหทันกับเวลาที่มีอยู และเพื่อใหงบประมาณไดพิจาณณาใหเสร็จทันและสามารถนํางบประมาณมาใช
จายได จึงไดมีการพิจาณางบประมาณเฉพาะสวนเงินงบประมาณที่เพิ่มใหมที่ยังไมไดรับการพิจารภณา
จากปทแี่ ลวนัน้ แตเงินงบประมาณในปที่แลวที่ไดเคยพิจารณาไปครั้งหนึ่งแลว จะไมมีการพิจารณาอีก
ครัง้ เพียงแตยกยอดเงินมาตั้งเปนงบประมาณใหมไดเลย เพราะถือวาไดมีการพิจารณาไปแลวครั้งหนึ่ง
คงไมมีความจําเปนที่จะตองไปพิจารณาใหมอีกครั้ง
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บทที่ 2
ขัน้ ตอนการทํางบประมาณ
การทํางบประมาณ ผูทํางบประมาณตองเขาใจกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จัดเตรียมงบประมาณรายรับ การจัดตั้งงบประมาณรายจาย การอนุมัติและบริหารงบประมาณ การราย
งานผลการใชจายงบประมาณซึ่งจะเกี่ยวพันกับทุกหนวยงาน
กระบวนการดําเนินงานในเรื่องงบ
ประมาณทั้งหมดนี้ อาจแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1) การจัดเตรียมงบประมาณ
2) การอนุมัติงบประมาณ
3) การบริหารงบประมาณ

2.1 การจัดเตรียมงบประมาณ
หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง 2 ดาน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน
งบประมาณรายจายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบงขั้นตอนออกไดดังนี้
1) ประมาณการรายรับและประมาณการรายจาย ในการจัดทํ างบประมาณประจํ าป
จะตองมีการประมาณการรายรับไววาจะสามารถจัดหารายรับเพื่อใชเปนงบประมาณรายจายเปนจํานวน
เงินเทาใด ซึ่งการกําหนดรายรับ รายจาย จะตองเปนไปอยางเหมาะสมและสมดุลย
2) กําหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผูบริหารหนวยงานตองกําหนดแนวนโยบาย
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองที่จะมีตอนโยบายของหนวยงานและผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้ จากงบประมาณที่มีตอสังคมและดานอื่นดวย
3) กําหนดวงเงินของแตละหนวยงาน เมื่อไดรับนโยบายงบประมาณแลวจะตองมีการ
พิจารณา กําหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ
4) หนวยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ เมื่อหนวยงานไดรับทราบวงเงินงบประมาณของ
ตัวเองแลว ตองจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป โดยยึดแนวนโยบายงบประมาณที่ไดกําหนด
ไวแลว
5) คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียดงบประมาณที่
หนวยงานตาง ๆ ทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายขึ้นมา โดยพิจารณาดานความเหมาะสม ความสอด
คลองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณ ความพรอมของหนวยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมี
การปรับลดงบประมาณไดตามความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงคําของบประมาณทําเปนเอกสาร
งบประมาณเสนอตอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
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6) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณารางงบประมาณรายจาย โดยพิจารณา
รายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ วาเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม

2.2 การอนุมัติงบประมาณ
หมายถึง การพิจารณางบประมาณที่หนวยงานเสนอขึ้นมาโดยผูมีอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณ มีอํานาจที่จะวิเคราะหตัดและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได แตตองอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่เสนอมา

2.3 การบริหารงบประมาณ
หมายถึง การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน งาน และโครงการที่ได
รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจายเงิน การตรวจสอบ
ตามระเบียบที่หนวยงานกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้
1) การทําแผนปฏิบัติการ เมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติงบประมาณแลวใหทําแผนปฏิบัติ
การโดยกําหนดกิจกรรมที่จะทําและจํานวนเงินที่จะใชในชวงเวลาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกําลังเงินที่
ประมาณการจะไดรับ
2) ดําเนินการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของ
หนวยงาน
3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจายเงินไปแลว ตองมีการตรวจสอบวาไดใชจายเงินไป
ตามจริงที่เบิกไปหรือไม การตรวจสอบจึงเปนวิธีการสําคัญที่จะควบคุมการบริหารดานการเงินเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการไมรั่วไหล และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน
4) การรายงาน เปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ใหมีการรายงานผลงาน
ทีไ่ ดปฏิบัติไปแลว เปนระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
วามีความคืบหนาไปประการใดและจะตองใชเปนผลในการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย
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บทที่ 3
การเตรียมงบประมาณรายรับ
3.1 การกําหนดงบประมาณรายรับ
ในการจัดทํางบประมาณประจําป จะตองมีการกําหนดรายรับกอนวาจะหาไดจากทางใด
มากนอยเพียงใด กอนที่จะไปกําหนดวาจะใชจายในดานตาง ๆ อยางไร ตามปกติการจัดทํางบประมาณ
จะตองมีการกําหนดวงเงินขึ้นมา 2 วงเงิน คือ งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย โดยตอง
พิจารณาเงินทั้ง 2 ดาน นี้ใหสมดุลยกัน การประมาณการรายรับเปนสิ่งสําคัญ และมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาของหนวยงานเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดงบประมาณรายรับใหละเอียดรอบคอบ
การประมาณการรายรับนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบ จะประมาณการโดยใชสถิติแนวโนม
ประมาณการการรายรับของปที่ลวงมาเปนฐานในการคํานวณ ในขณะที่หนวยงานอื่น ๆ ที่มีรายไดและ
มีหนาที่จัดเก็บรายได จะตองแจงประมาณการรายรับของตนเองเขามาดวยเพื่อที่จะไดนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบกันกับรายการที่ไดประมาณการไวแลววามีความแตกตางกันอยางไร ถาหากมีขอแตกตาง
กันมาก จะตองมีการปรึกษาหารือ หาขอยุติในตัวเลขประมาณการรายรับนั้น ๆ เพื่อที่จะสรุปออกมา
เปนประมาณการรายรับทั้งหมดตอไป

3.2 ขอควรคํานึงเกี่ยวกับรับการประมาณการรายรับ
การประมาณการรายรับใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ควรคํานึงถึงดังนี้
1) หนวยงานที่จะทําหนาที่ กําหนดงบประมาณนั้นตองเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางเกี่ยวกับงบประมาณ ในการประมาณการรายรับตองทํารวมกับหนวยงานที่มีรายไดและ
จัดเก็บเงิน
2) ควรมีการกําหนดงบประมาณรายรับอยางละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและถูกตอง
มากที่สุด ครอบคลุมทุกดานตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณและการจัดการเงินรายไดของ
หนวยงานนั้น
3) ควรมีการจําแนกประเภทรายไดใหเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการประมาณการ
เพราะรายไดแตละประเภทไมเหมือนกันและมีวิธีการประมาณการรายไดตางกัน การจําแนกประเภท
รายไดใหเหมาะสม จึงเปนสิ่งสําคัญในอันที่จะชวยใหการประมาณการรายได ถูกตองแนนอนยิ่งขึ้น
4) ควรคํานึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบตอรายได ที่ทําใหการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตาม
ประมาณการ ผูประมาณการรายไดตองคิดประมาณการเพื่อเหตุที่ทําใหเก็บเงินไมไดตามเปาดวย
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5) ควรรวบรวมสถิติตาง ๆที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายไดไว เพราะสถิติตาง ๆ เปน
เครือ่ งมือสําคัญและมีประโยชนอยางมากในการประมาณการรายไดใหใกลเคียงกับความจริง
6) ควรมีวิธีการกําหนดรายรับใหเหมาะสม การประมาณการรายรับงบประมาณมีวิธี
การหลายวิธี ซึ่งพอสรุปได 3 รูปแบบ คือ
(1) วิธีการประมาณการโดยตรง เปนวิธีการศึกษาถึงแหลงรายไดตาง ๆ อยาง
ละเอียดและหาตัวกําหนดที่มาของรายได และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกําหนด และตัวแปรตาง ๆ
จนครบทุกตัว แลวจึงนํามาคํานวณประมาณการรายไดทั้งหมด
(2) วิธหี าคาเฉลี่ย เปนการประมาณการ โดยหาคาเฉลี่ยการเพิ่มหรือลดของรายรับ
จากแหลงตาง ๆ นํามาเฉลี่ยกันซึ่งอาจจะใชเวลาเฉลี่ยกี่ปก็ไดตามที่เห็นเหมาะสม
(3) หารายรับจริงของปทีผานมา เปนวิธีการนํ ารายรับจริงของปที่ผานมานํามา
คํานวณประมาณการรายรับ ในปจจุบันซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุด ไมตองใชระบบเทคนิคกาวหนาอะไร
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บทที่ 4
การจัดเตรียมงบประมาณรายจาย
4.1 ระยะเวลาการจัดทํางบประมาณรายจาย
การจัดทํางบประมาณรายจายจะเริ่มขึ้นได 2 ระยะดวยกัน คือ
1 ) การจั ด ทํ างบประมาณรายจ า ย สามารถดํ าเนิ น การได พ ร อ มกั บ การจั ด ทํ า
งบประมาณรายรับ โดยหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการทํางบประมาณรายจายของตัวเองสงมาใหหนวย
งานทีจ่ ดั ทํางบประมาณ โดยไมตองรอเพดานวงเงินงบประมาณรายรับ
2) การจัดทํางบประมาณรายจายเมื่อไดประมาณการรายรับแลว และทราบวงเงินของ
หนวยงานตาง ๆ วาไดรับวงเงินเทาไรและใหจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายภายในวงเงินที่ไดรับ

4.2 ขอควรคํานึงในการทํางบประมาณรายจาย
1) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายใหใกลเคียงกับรายจายที่นาจะเปนจริงมากที่สุด
การจัดทํ างบประมาณรายจายที่สูงเกินกวาความปนจริงจํ านวนมากเปนสิ่งที่ไมสมควร เนื่องจาก
งบประมาณรายรับมีอยูอยางจํากัด ทําใหหนวยงานอื่นที่มีความพรอมและความสามารถหมดโอกาส
ที่จะนํ าเงินจํานวนนั้นไปใชจายใหเกิดประโยชน การทํางบประมาณรายจายที่เกินความจริงหรือไม
เพียงพอเปนเหตุทํ าใหตองมีการขอโอนเงิน หรือแปรเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ทําให
เพิม่ ภาระยุงยากเสียเวลา และแสดงถึงการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ
2) การกําหนดเกณฑแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตองมีการพิจารณาใหละเอียด
รอบคอบ ควรคํ านึงถึงสภาพพื้นฐานของหนวยงานและความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย
งบประมาณ ดังนั้นหนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่กําหนดเกณฑในการจัดสรรงบประมาณตองมีความ
รอบคอบและหาขอยุติใหไดวาจะใชเกณฑในการจัดสรรงบประมาณอยางไร จึงจะทําใหเกิดประโยชน
สูงสุด
3) สภาพของโครงสร า งแผนงาน ที่ ใ ช ต  อ งสนองต อ นโยบายและภารกิ จ ของ
หนวยงานและตองตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปลี่ยนไป โครงสรางของแผนงานตองมีการปรับตามใหสอดคลองกันดวย หนวยงานที่
ทํางบประมาณรายจายตองเขาใจสภาพโครงสรางของแผนงาน ปญหาที่เกิดขึ้นที่พบอยูเสมอ คือ
(1) หนวยงานขาดความเขาใจความหมายขององคประกอบในโครงสราง
แผนงาน เชน คําวา วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ซึ่งมีผลทําใหการจัด
โครงสรางแผนงานในแตละระดับสับสน
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(2) ไมไดมีการทบทวน วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ
อยางจริงจัง และไมไดมีการทบทวนวากิจกรรมใดที่สมควรชะลอ หรือยุบเลิก เพื่อใหมีทรัพยากรที่จะ
นําไปใชสําหรับงาน/โครงการใหม ๆ ที่คุมคากวา
(3) ไมมกี ารกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน / งาน / โครงการ
(4) ไมมีการกํ าหนดขอบเขตวัตถุประสงคในแตละระดับของโครงสราง
แผนงานอยางชัดเจน เชน วัตถุประสงคในระดับงานควรมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด หรือวัตถุประสงค
ในระดับแผนงาน มีขอบเขตอยางไร และแตกตางกันอยางไร
(5) ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของ งาน/โครงการ ภายใตแผนงานทําให
ไมสามารถใชโครงสรางแผนงานเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํ ากัดอยางมี
ประสิทธิภาพไดเทาที่ควร
(6) หนวยงานยังไมไดนํ าโครงสรางแผนงานไปใชเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณอยางแทจริง
(7) บางหนวยงานกําหนดแผนงานไมตรงกับแผนงานที่ปรากฏในโครงสราง
แผนงานที่สํานักงบประมาณกําหนด
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บทที่ 5
ปญหาในการบริหารและจัดทํางบประมาณ
การจัดทํางบประมาณ นั้นตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก รวมทั้งจะตองบริหารและ
จั ด สรรให เ กิ ด ประโยชน สูงสุ ด แต ล ะหนวยงานจะมีความแตกตางกันทั้งในดานการดํ าเนินงาน
บุคลากร วัฒนธรรมองคกร ฯลฯ ดังนั้นในการทํางบประมาณจึงประสบปญหาที่แตกตางกันออกไป
ซึง่ พอจะสรุปไดดังนี้
1. ปญหาดานระบบงบประมาณ
2. ปญหาดานองคกรประมาณ
3. ปญหาดานเจาหนาที่งบประมาณ

5.1 ปญหาดานระบบงบประมาณ
1) หนวยงานขาดการวางแผนระยะยาวในชวงระยะเวลา 5 ป ตอครั้งถึงแมจะมีแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว แตก็เปนการทําแผนพัฒนาในภาพกวาง หนวยงานจึงควรมีวาง
แผนระยะยาวของตนเอง
2) หนวยงานตาง ๆ ทําคําของบประมาณของตนเองโดยไมมีการพิจารณากลั่นกรอง
ขัน้ ตอนวาสอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดกําหนดไวหรือไม ทําใหการบริหารงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพ
3) ขาดความเชื่อมโยงระหวางโครงสรางแผนงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติการทําให
การจัดระบบงานในทุกระดับมีความขัดแยงกัน
4) โครงสรางแผนงานที่ใชขาดความสมบูรณในตัวเอง ขาดการลําดับความสําคัญของ
งาน มีความซํ้าซอนของงานและกอใหเกิดความสับสนและสิ้นเปลืองงบประมาณเปนอยางมาก
5) ปญหาความซํ้าซอนของงานและโครงการซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานของหนวยงานเกินกวาที่กําหนดในอํานาจหนาที่ ขาดการพิจารณาขอบเขตของงานวาควรจะ
ลดหรือยุบเลิกงานไปเมื่อไมมีความจําเปนในงานนั้นตอไปแลว
6) ขาดขอมูลพื้นฐานในการทํางบประมาณ การทํางบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตองอาศัยขอมูลที่สมบูรณทุกดาน เชน ระเบียบการเงินตาง ๆ เกณฑมาตรฐานครุภัณฑระเบียบการ
จายเงินคาตอบแทนการไปราชการ ขอมูลจํานวนนักศึกษา แผนการเรียน ฯลฯ
7) หนวยงานตั้งงบประมาณรายจายโดยขาดแนวทาง ทิศทางที่ถูกตองและขาดการจัด
ลําดับความสําคัญของงบประมาณรายจายมีผลทําใหงบประมาณสูงเกินความจําเปน
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8) คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณ ขาดประสบการณความรูดานการ
เงินงบประมาณ และความรูรอบตัวเกี่ยวกับการทํางานของหนวยงาน เพื่อจะไดรูทันการจัดการงบ
ประมาณของหนวยตาง ๆ และสามารถพิจารณาไดอยางรอบคอบขึ้นอยูกับฐานของความเปนจริง
9) ปญหาดานการจัดซื้อจัดจาง และการวางฎีกาเบิกจายเงินที่มีระเบียบขอบังคับที่ตอง
ปฏิบตั ติ ามมากมาย หนวยงานตองเสียเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนจนบางครั้งไมสามารถ
ดําเนินการซื้อไดทันเวลา
10) ปญหาอืน่ ๆ เชน พัสดุ ครุภัณฑที่จัดซื้อตามระเบียบหลายครั้ง จะมีคุณภาพตํ่าและ
ไมสามารถใชงานได ซึ่งถาไมทําตามระเบียบอาจจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดได

5.2 ปญหาดานองคกรงบประมาณ
1) รูปแบบขององคกรไมสอดคลองกับระบบงบประมาณที่ใชอยูองคกรงบประมาณ
โดยทัว่ ไปอยูใ นรูปแบบเกาไมไดจัดในลักษณะแผนงาน ทําใหงานบางดานขาดหายไป
2) ศักยภาพขององคกรขาดความพรอมในหลายดาน เชน ความพรอมของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพขาดความพรอมเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยอยางพอเพียง
องคกรขาดความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับเหตุการณที่มีผลตอการจัดการงบประมาณ
3) ขาดการจัดองคกรตามทฤษฎีองคกรและการบริหารที่ดี ซึ่งการบริหารที่ดีนั้นจะตอง
คํานึงถึงหลักการบริหารและหลักขององคกร ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การจัดบุคลากร
การกํากับดูแล การประสานงาน การรายงาน และการจัดงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
4) การจัดองคกรงบประมาณยังใหความสําคัญไมเทาเทียมกันในแตละดาน

5.3 ปญหาดานเจาหนาที่งบประมาณ
1) เจาหนาที่งบประมาณ ตองมีวิจารณญาณทีดีมีความรูรอบตัวดานตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาใหมีประสิทธิภาพดีที่สุดตองเปดกวางรับฟงความคิดเห็นทุกฝายเพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการจัดการงบประมาณ
2) เจาหนาที่งบประมาณขาดประสบการณและคุณสมบัติไมตรงกับงานที่ทําควรมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่งบประมาณเพื่อใหมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทํางบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เจาหนาที่งบประมาณมีนอยไมพียงพอ
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5.4 ขอเสนอแนะดานงบประมาณ
เพือ่ ใหงานงบประมาณดําเนินไปอยางสมบูรณตามเปาหมายที่วางไว ควรมีการเตรียมการ
ดังนี้
1) ควรจัดใหมีการวางแผนทางการเงิน ในระยะยาวขึ้น อาจเปน 5 ป หรือเทากับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ได เพื่อเปนแนวทางหลักในการวางแผนทางการเงิน ในระยะสั้นใหมีแนว
ทางไปในทางเดียวกัน
2) งบประมาณที่หนวยงานเสนอมาตองผานการกลั่นกรองจากหนวยงานขั้นตนมากอน
เปนอยางดี
3) ควรจัดใหมกี ารเชื่อมโยงระหวางแผนงานตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงกัน
4) ควรมีการทบทวน และจัดทําโครงสรางแผนงานใหสมบูรณอยูเสมอ เพื่อขจัดความ
ซําซ
้ อนของงานตาง ๆ ที่มีอยูในโครงสรางแผนงาน และมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญขึ้นใหมตาม
สถานกรณปจจุบันและในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
5) ควรมี ก ารพิ จ ารณาลดหรื อ ยุ บ เลิ ก งานที่ ไ ม มี ค วามจํ าเป น หรื อ ไม เ หมาะสมกั บ
สถานการณ เพื่อจะไดใชงบประมาณไปในทางที่เปนประโยชนดานอื่น
6) ควรมีการตั้งศูนยขอมูลที่สมบูรณขึ้นเพื่อใหมีการรวบรวมขอมูลทุกดาน ที่จะนํามา
ใชในการจัดเตรียมทํางบประมาณ
7) ควรมีการปรับปรุง ทบทวน แกไข ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่ลาสมัยใหทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และเอื้อตอการทํางบประมาณ
8) ควรมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติบางอยางที่ไมจําเปนลงเหลือไวเฉพาะขั้นตอนที่จําเปน
เพือ่ ประหยัดเวลาการทํางาน
9) ควรปรับปรุงรูปแบบองคกรงบประมาณใหสอดคลองกับระบบประมาณที่ใชอยูเพื่อ
ประหยัดเวลาการทํางาน
10) ควรจัดเจาหนาที่งบประมาณ ลงปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถและมีการ
พัฒนาใหมวี จิ ารณญาณที่ดีมีความรอบรูในดานตาง ๆ ที่จะนํามาใชประกอบการจัดทํางบประมาณ
การวิเคราะหงบประมาณ ทั้งทางตรงและทางออม
11) คณะกรรมการผูพิจารณางบประมาณควรเปนผูที่มีวิจารณญาณที่ดี มีทัศนเปดกวาง
ยินดีรับฟงขอมูลและความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อสรางมนุษยสัมพันธและความเขาใจอันดีมีวิสัยทัศน
พิจารณางบประมาณในลักษณะเปดกวาง เปนกลางโดยคํานึงถึงความจําเปนดานตาง ๆ ใหสอดคลอง
กัน อยามุง แตประเด็นเพียงเพื่อจะตัดงบประมาณเพียงอยางเดียว หรือมองในรายละเอียดมากจนเกินไป
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บทที่ 6
การจําแนกประเภทรายจาย2
ประเภทรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 7 หมวด ดังนี้
(1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
(2) หมวดคาจางชั่วคราว
(3) หมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ
(4) หมวดคาสาธารณูปโภค
(5) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
(6) หมวดเงินอุดหนุน
(7) หมวดรายจายอื่น

6.1 รายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
“เงินเดือน” หมายความวา เงินที่จายใหแกขาราชการทุกประเภทเปนรายเดือนโดยมี
อัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําที่กรมบัญชีกลาง ไดตรวจสอบยืนยันวาถูกตอง
แลว และรวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน เชน
1) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธาน
สภาผูแทนราษฎร
2) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผูแทน
ราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
3) เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4) เงิ น ประจํ าตํ าแหน ง และเงิน เพิ่มของประธานตุลาการรัฐธรรมนูญแและตุลาการ
รัฐธรรมนูญ
5) เงินประจําตําแหนงของขาราชการ
6) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง
7) เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
8) เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
9) เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
10) เงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับผูซึ่งดํ ารงตํ าแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกูเพื่อ
พัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
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11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
12) เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ
13) เงินเพิ่มพิเศษผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)
14) เงินเพิม่ พิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.)
15) เงินเบี้ยกันดาร
“คาจางประจํา” หมายความวา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ
โดยมีอัตรากํ าหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจําที่กรมบัญชีกลาง ไดตรวจสอบยืนยันวา
ถูกตองแลว และรวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํา และเงิน
เพิม่ อื่น ๆ ที่จายควบกับคาจางประจํา เชน
1. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
2. เงินเบี้ยกันดาร

6.2 รายจายหมวดคาจางชั่วคราว
“คาจางชัว่ คราว” หมายความวา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ

6.3 รายจายหมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ
“คาตอบแทน” หมายความวา เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ เชน
1. เงินคาเชาบานขาราชการ
2. เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอื่น ๆ ใหแกกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง อาทิ เงินชวยเหลือ
เกีย่ วกับการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือในการทําศพ
3. คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
4. คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการเลือก
ตั้ง
5. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางที่มีคําสั่งแตงตั้งจาก
ทางราชการ
6. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ
7. เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ
เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ
เงินสมนาคุณสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว
เงินคาที่พักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถิ่น
คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา
คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
เงินรางวัลกรรมการสอบ
คาตรวจกระดาษคําตอบ
คาคุมสอบ
คาพาหนะเหมาจาย
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาปวยการในการพิสูจนรังวัดที่ดิน
คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตาง

ประเทศ
“คา ใช สอย” หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริ ก าร
สาธารณูปโภค) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
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ตัวอยางรายจายคาใชจาย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1. คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟารวมถึง
คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
2. คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา
การเพิม่ กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ
3. คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการนํ้ าประปา
รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา
4. คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
5. คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพท พวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน
6. คาใชจายในการดําเนินคดี
7. คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
8. คาซักฟอก
9. คาตักสิ่งปฏิกูล
10. คาระวางบรรทุก
11. คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบานขาราชการ)
12. คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา โฆษณาและเผยแพร เชน การ
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน)
13. คาธรรมเนียมตาง ๆ
14. คาบริการรับใช
15. คาเบี้ยประกัน
16. คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาะบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน
คาจางเหมาสูบนํ้า คาจางแบกหามสัมภาระ คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ และ
คาซอมแซมทรัพยสิน เปนตน)
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หมายเหตุ การบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ถาเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย ในกรณีที่สวนราชการเปนผูดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหเบิกจายเปนคาจางเหมาะบริการตามรายการ
หมายเลข 16 ในตัวอยางรายจายคาใชจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจาย
ในลักษณะคาวัสดุ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร
1. คารับรอง (รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
2. คารับรองประเภทเครื่องดื่ม
3. คารับรองในการเดินทางไปตางประเทศ
4. คาใชจายในพิธีทางศาสนา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. คาพาหนะเดินทางในประเทศ
2. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ
3. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
4. คาเบี้ยเลี้ยงทหาร
5. คาเบี้ยเลี้ยงตํารวจ
6. คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา
7. คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
8. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
9. คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ
10. เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ
11. เงินรางวัลเจาหนาที่
12. เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจาง)
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“คาวัสดุ” หมายความวา
1. รายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
สิ่งของดังตอไปนี้
1.1 สิง่ ของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม
คงสภาพเดิมอีกตอไป หรือ
1.2 สิง่ ของทีม่ ีลักษณะคงทนถาวร แตมีอายุการใชงานมในระยะเวลาประมาณ
ไมเกิน 1 ป หรือ
1.3 สิง่ ของทีม่ ลี ักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ
1 ปขนึ้ ไป แตมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของตามตัวอยางสิ่งของที่เปน
ครุภัณฑหรือ
1.4 สิง่ ของที่สวนราชการซื้อมาใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อ
ใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม
2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาวัสดุ
ขอยกเวน
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,0000 บาท ใหเบิกจายใน
ลักษณะคาวัสดุ

6.4 รายจายหมวดคาสาธารณูปโภค
“คาสาธารณูปโภค” หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เชน
1. คาไฟฟา
2. คานํ้าประปา
3. คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ
คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใช
จายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
4. คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
5. คาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) คา
เทเลกซ (TELEX) คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
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6.5 รายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
“คาครุภัณฑ” หมายความวา
1. รายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในสิ่งของดังตอไปนี้
1.1 สิง่ ของทีม่ ีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป
ขึน้ ไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาทหรือ
1.2 สิง่ ของตามตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑ
2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือตอเติมสิ่งของตามขอ 1
เพือ่ ใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น
คาใชจายตามวรรคแรกใหหมายความรวมถึงคาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาเพื่อ
ดําเนินการเอง
3. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาครุภัณฑ
ขอยกเวน
รายการตอไปนี้ใหเบิกจายในลักษณะคาครุภัณฑ
1. คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑหรือเพื่อใหไดมาซึ่งครุภัณฑ
2. คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)
“คาที่ดิน และสิ่งกอสราง” หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
รวมทัง้ สิ่งตาง ๆ ซึ่งติดกับที่ดินและสิ่งกอสราง และคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่
ดิน หรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ

ตัวอยางรายจายที่ดินและสิ่งกอสราง
1. คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง
2. คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง
3. คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน
4. คาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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5. คาชดเชยผลอาสิน
6. คาเวนคืนที่ดิน
7. คาจัดสวน
8. คาถมดิน
9. อาคารตาง ๆ
10. คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
11. บานพัก
12. สนามเด็กเลน
13. สนามกีฬา
14. สนามบิน
15. สระวายนํ้า
16. สะพาน
17. ถนน
18. รั้ว
19. บอนํ้า
20. อางเก็บนํ้า
21. เขื่อน
22. แพ, เรือนแพ
23. มุงลวด
24. เหล็กดัด
25. คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกอื่น เพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง
26. คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสราง หรือเพื่อใหไดมาซึ่งกอสราง

6.6 รายจายหมวดเงินหนุน
“เงินอุดหนุน” มี 2 ลักษณะ ไดแก
(1) “เงินอุดหนุนทั่วไป” หมายความวา เงินที่จายเพื่อชวยเหลือจายเปนคาบํารุงแกองค
การ เอกชน นิติบุคคล หรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน
(2) “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” หมายความวา เงินที่จายเพื่อชวยเหลือแกองคการเอกชน
นิตบิ คุ คล หรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชนตามรายการและรายละเอียดที่สํานักงานประมาณ
กําหนด
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เงินอุดหนุนโดยอนุโลม
1. คาฌาปนกิจ
2. คาสินบน
3. คารางวัลนําจับ
4. เงินอืน่ ๆ ที่สํานักงบประมาณจํากําหนดเพิ่มเติม

6.7 รายจายหมวดรายจายอื่น
“รายจายอืน่ ” หมายความวา รายจายตาง ๆ ซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวด
หนึง่ หมวดใดดังกลาวขางตน หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหอยูในหมวดนี้เชน
1. เงินราการลับ
2. คาภาษีและคาธรรมเนียมในการออกของ
3. คาภาษีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
4. คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมา ซึ่งครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางเชน คาจางศึกษาพัฒนาระบบการจราจร คาจางบริหารการจัดการระบบตาง ๆ
5. คาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง
6. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

