
บทที่ 1
งบประมาณและประเภทงบประมาณ1

1.1 ความเปนมาของงบประมาณ
การจัดทํ างบประมาณในแบบปจจุบันไดเร่ิมมีขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ 

ประมาณคริสตศตวรรษที่ 16-17 ซ่ึงเปนสมัยที่สภาผูแทนราษฎรไดประสบความสํ าเร็จในการสงวน
อํ านาจทีจ่ะอนมุัติรายไดและรายจายของรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดทํ างบประมาณในแบบปจจุบันมี
ความสัมพันธกับวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนํ าแบบอยางมาจัดทํ างบประมาณขึ้นในหลาย
ประเทศ สํ าหรับประเทศไทยการจัดทํ างบประมาณนั้น รัฐบาลไดเร่ิมทํ าขึ้นกอนและตอมาไดขยาย
ขอบเขตไปถึงองคการบริหารสวนทองถ่ิน สถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

1.2 ความหมายของงบประมาณ
ความหมายของงบประมาณจะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให

ความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซ่ึงมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชน นักเศรษฐ
ศาสตร มองงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํ ากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหาร
จะมองงงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูง
สุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานที่วางไว นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงให
รัฐสภาใชอํ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล

ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตเดิม หมาย
ถึง กระเปาหนังสือใบใหญที่เสนนาบดีคลังใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ที่แสดงถึงความตองการของประเทศ 
และทรัพยากรที่มีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget กค็อย ๆ เปลี่ยนจากตัว
กระเปาเปนเอกสารตาง ๆ ที่บรรจุในกระเปานั้น

สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงิน 
แสดงโครงการดํ าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ
และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จํ าเปนในการสนับสนุน การดํ าเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ยอม
ประกอบดวยการทํ างาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม  (2) การอนุมัติและ  (3) การบริหาร

1  ดร.ณรงค  สัจพันโรจน. 2538. การจัดทํ าอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ.
                    บพิธการพิมพ : กรุงเทพฯ
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1.3 ความสํ าคัญและประโยชนของงบประมาณ
งบประมาณมีความสํ าคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนํ าเอา

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสํ าคัญและประโยชน
ของงบประมาณมีดังนี้

1) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกํ าลังเงินที่มีอยูโดยให
มีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมจํ า
เปนของหนวยงานลดลง

2) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจาย
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม 
โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จํ าเปน 
เปนโครงการลงทุนเพื่อกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน

3) เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํ ากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํ ากัด ดังนั้นจึงจํ าเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพื่อที่
จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรนอยที่สุด

4) เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจํ าเปนและทั่วถึงที่จะทํ า
ใหหนวยงานนั้นสามารถดํ าเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ
เปนที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดํ าเนินการในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น  
หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตาง ๆ ที่ทํ าเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

1.4 ลกัษณะของงบประมาณที่ดี
งบประมาณทีด่ีและเปนประโยชนตอหนวยงาน ควรจะตองมีลักษณะดังนี้
1) เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะ

ใชจายและพจิารณาจากศูนย หรือแหลงรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อจะไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบ
การใชจายในแตละรายการ หรือทุกโครงการวารายการใดมีความสํ าคัญจํ าเปนมากนอยกวากัน หากราย
การใดมีความสํ าคัญและจํ าเปนมาก ก็ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายมาก ทั้งนี้เพื่อความยุติ
ธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเทา ๆ กันในการเสนอเขารับการพิจารณา
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ในการจดัสรรงบประมาณพรอมกัน เพื่อจะไดมีการประสานงานและโครงการเขาดวยกัน ปองกันมิให
มีการทํ างานหรือโครงการซํ้ าซอน อันจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไมควรแยกการ
พิจารณางบประมาณไวในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้ง ซ่ึงจะกอใหเกิดการพิจารณาที่ตางกันและไม     
ยุติธรรม

แตอยางไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจํ าเปนที่จะตองแยกตั้งเงินไวตางหากเปน
งบพเิศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เชน งบกลาง งบราชการลับ ซ่ึงถามีจํ านวนไมมากเกินไปก็มักจะ
ไมเปนภัยทั้งยังชวยใหเกิดความสะดวกบางอยางดวย แตถาการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย
ตอการบริหารงบประมาณ เพราะจะทํ าใหเกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใชจายไดงายขึ้นและยังทํ าให
การบรหิารงบประมาณเปนไปแบบไมมีแผนและเปาหมายที่ชัดเจน

2) มลัีกษณะของการพัฒนาเปนหลัก งบประมาณที่ดีควรจะดํ าเนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจํ ากัด จึงควรมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีวาดานไหนควรมากอนหลัง ตามสถานการณและ
ความจํ าเปน

3) การกํ าหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํ างาน การจัดงบประมาณในแผน
งานตองมีความเหมาะสมใหงานนั้น ๆ สามารถจัดทํ ากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรืออีกนัย
หนึง่ คอื การกํ าหนดเปาหมายหรือผลที่จะไดรับตองสอดคลองกับงบประมาณและความเปนไปได

4) มลัีกษณะที่สามารถตรวจสอบได หรือเปนเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบการบริหาร
งานของหนวยงานได การจัดงบประมาณในแผนงานตางควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ อยางพอ
เพียงและเกิดผลเปนรูปธรรม

5) มรีะยะการด ําเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะ
สมตามสถานการณ ไมส้ันไมยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใชระยะเวลา ประมาณ 1 ป การเริ่มตนใชงบ
ประมาณจะเริม่ในเดือนใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหนวยงาน เชน งบประมาณแผนดิน เร่ิม
เดอืนตลุาคม ถึงเดือนกันยายน ของปตอไป งบประมาณเงินรายไดของสถานศึกษาใชตามปการศึกษา 
เปนตน

6) มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด ในการทํ างบประมาณ ควรพยายามใหการใช
จายเงินตามโครงการตาง ๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยพยายามไมใหมีการใชจายเกินความจํ าเปน 
ฟุมเฟอย หรือเปนการใชจายที่สูญเปลา ไมเกิดประโยชนคุมคา

7) มลัีกษณะชดัเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสํ าคัญ
แตละโครงการไดดี ไมคลุมเครือ งายตอการพิจารณาวิเคราะห และเปนประโยชนตอผูนํ าไปปฏิบัติดวย
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8) มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณที่ดีจะตองเปนงบประมาณที่มีความ         
ถูกตองทั้งในรายละเอียดทั้งในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตาง ๆ หากงบประมาณมีขอ   
บกพรองในดานความถูกตอง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผล
เสยีหายขึ้นได และตอไปงบประมาณอาจไมรับความเชื่อถือ

9) จะตองเปดเผยได งบประมาณที่ดีจะตองมีลักษณะที่สามารถจะเปดเผยแก
สาธารณะ หรือผูเกี่ยวของทราบได ไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์
และโปรงใสในการบริหารหนวยงาน

10) มคีวามยดืหยุน งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุนไดตามความจํ าเปน หากจัดวางงบ
ประมาณไวอยางเครงครดัจนขยบัไมได อาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํ างาน เพราะลักษณะ
ของการทํ างบประมาณเปนการวางแผนการทํ างานในอนาคต ซ่ึงอาจมีปจจุบันอื่นมากระทบทํ าใหการ
บริหารงบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตาม ถามีความยืดหยุนมากก็อาจเกิดปญหาการใชงบ
ประมาณที่ไมมีประสิทธิภาพ

11) มีความเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีตองสามารถตรวจสอบได 
เพือ่ปองกนัการทุจริต ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเชื่อถือได ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค

1.5 ขอจํ ากัดของงบประมาณ
เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึงความตองการของหนวยงานใน

อนาคตในการใชจายเงินเพื่อการดํ าเนินงานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและราย
จาย ท่ีไดมาและจายไปในอนาคต ดงันัน้งบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนั้น การ
ดํ าเนินงานในเรื่องงบประมาณอาจตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะทํ าใหการจัดสรร
งบประมาณไมเปนตามที่วางแผนไว การบริหารงานของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความ
สํ าคัญ และเปนตัวการที่มากํ าหนดการบริหารงบประมาณวาจะประสบผลสํ าเร็จหรือลมเหลว หากผู
บริหารและองคกรที่เกี่ยวของมีความรอบรู เขาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทํ าและ
การบรหิารงบประมาณเพื่อไปสูเปาหมาย วัตถุประสงคที่กํ าหนดไวจะทํ าสํ าเร็จ และเปนประโยชนตอ
สวนรวม

ในการบริหารงบประมาณ มีองคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทํ างบประมาณ
และการบริหารงบประมาณ องคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของมีบทบาทดังตอไปนี้
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1.6 บทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
1 ) ผูบริหารจะตองตระหนัก และเห็นความสํ าคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือ

สํ าคัญที่ใชในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
2 ) ผู บริหารจะตองจัดองคกรและวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงบ

ประมาณทีเ่ปนอยูและใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานที่
เปนหนวยขอมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององคกร

3 ) ผูบริหารจะตองจัดบุคลากร   ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและ
มขีอมูลในดานตาง ๆ  ไวพรอม

4 )   ผูบริหารจะตองจัดเครื่องมืออุปกรณที่จํ าเปนในการบริหารงาน  งบประมาณไว
ครบถวน  เพื่อใหการจัดทํ างบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว

1.7    บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงบประมาณ
1) ผูทีเ่กีย่วของกับงบประมาณตองรูจักเขาใจบทบาทและอํ านาจหนาที่ของตนเองเปน

อยางดี  และมีเหตุผล
2 ) ผูทีเ่กีย่วของกับงบประมาณ ตองจัดระบบบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประ

สิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม

1.8 บทบาทขององคกรท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ
1 )   จดัระบบงานและองคกรใหมีสายการบังคับบัญชาในองคกรที่แนนอนพรอมทั้ง

มอบอ ํานาจและความรับผิดชอบใหไวเพื่อใหงานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
  2 )    จดัใหมกีารประสานงานกับในหนวยงานขององคกร  ในการบริหารงบประมาณ  
โดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน

3 )   จดัใหมีองคกรกลางเปนศูนยรวมขอมูลงบประมาณขององคกร  เพื่อใชประโยชน
ในการวางแผนงาน  การบริหารงบประมาณ  งานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันในดานขอมูลที่ใช

1.9  ประเภทของงบประมาณ  ( Types  of  Budget )
งบประมาณที่ประเทศตาง ๆ   ใชกันอยูในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท   แตที่สํ าคัญ 

ๆ  และทีรู่จกักนัโดยทั่วไปมีอยูประมาณ  5 – 6  ประเภทดวยกัน   ซ่ึงแตละประเภทจะมีลักษณะการใช
และการด ําเนินการตาง ๆ   ที่แตกตางกันออกไป   และมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไปอีกดวย   แต
ละประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น   คงจะตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานดวยกันไม
วาจะเปนปจจัยทางดานบริหาร  ความรูความสามารถ   ปจจัยทางดานการเมือง  กลุมผลประโยชน  และ
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ปจจยัอ่ืน ๆ   เชน  ปจจัยทางดานสังคม ฯลฯ  ดังนั้นแตละประเทศจึงใชงบประมาณในลักษณะแบบรูป
ที่ไมเหมือนกัน แตจะแตกตางกันออกไปตามสถานการณของแตละประเทศเปนสํ าคัญ สํ าหรับ          
งบประมาณในแตละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุป ๆ ดังตอไปนี้ คือ

1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) งบประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงคที่จะ
ใชเปนเครือ่งมือในการควบคุม มีรายการตาง ๆ มากมาย และกํ าหนดเอาไวตายตัวจะพลิกแพลงจายเปน
รายการอยางอืน่ผิดจากที่กํ าหนดไวไมได และถึงแมจะจายตามรายการที่กํ าหนดไวก็ตาม แตจะจายเกิน
วงเงินที่กํ าหนดไวไมได ถาจะผันแปรหรือจายเกินวงเงินอยางใดอยางหนึ่ง จะตองทํ าความตกลงกับ
สํ านกังบประมาณหรือกระทรวงการคลัง และหาเงินรายจายมาเพิ่มใหพอจะจายเสียกอน งบประมาณ
แบบนี้มิไดเพงเล็งกิจการ วางแผน วัตถุประสงค และเปาหมายตลอดจนถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารงานเทาใดนัก ทํ าใหขาดการยืดหยุนในการปฏิบัติงานทํ างานไมคลองตัวเพราะเมื่อมีเหตุการณ
ผันแปรไปอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงกระทบกระเทือน ไมอาจทํ างานใหเปนไปตามรายการที่กํ าหนดไว
อยางละเอียดตายตัวได

2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน  ( Proformance  Budget )   เปนงบประมาณที่ใชเปน
เครือ่งมอืในการควบคุมและตรวจสอบการดํ าเนินงาน ใหไดผลตามความมุงหมายที่ตั้งงบประมาณราย
จายไวโดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการตาง ๆ อยางใกลชิด และมีการวัดผลงานใน
ลักษณะวดัประสทิธภิาพในการทํ างาน วางานที่ไดแตละหนวยนั้นจะตองเสียคาใชจายเทาไร เปนตน
โดยงบประมาณแบบนี้จะกํ าหนดงานเปนลักษณะ ดังนี้

2.1 ลักษณะของงานที่จะทํ า เนนหนักไปในทิศทางที่วาจะทํ างานอะไรบานเปนขอสํ าคัญ
2.2 แผนของการดํ าเนินงานตาง ๆ เปนแผนที่แสดงใหเห็นวา ทํ าอยางไร จึงจะทํ าให

กจิกรรมตาง ๆ แลวเสร็จ พรอมดวยคุณภาพของงาน
2.3 วตัถุประสงคของการใชจายเงิน เนนหนักไปในทิศทางที่วาจะใชงบประมาณเปน

เครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดํ าเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหลุลวงไปตามเจตนาที่ตั้ง      
งบประมาณรายจายเพื่อการนั้น ๆ  ไว

3) งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget)  มลัีกษณะดังนี้
3.1 เลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด
3.2 ใหกระทรวง ทบวง กรม กํ าหนดแผนงาน
3.3 สํ านกังบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงานโดยอิสระ
3.4 สํ านกังบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของงานแตละแผน

งานวา ไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด
งบประมาณแบบนี้ ประเทศไทยกํ าลังใชอยู โดยเริ่มใชตั้งแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา     

มรูีปแบบตามตารางที่  3 โดยมีสาระสํ าคัญที่จะใหมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยูจํ ากัดใหมี
ประสทิธภิาพและประหยัด ซ่ึงจะประกอบดวยกระบวนการดํ าเนินการดังตอไปนี้ คือ
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(1) ใหมีการจัดแผนงาน งาน หรือโครงการเปนระบบขึ้นมา โดยจัดเปนโครงสราง   
แผนงาน งานหรือโครงการขึ้นมา

(2) ใหมกีารระบุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแผนงาน งานใหชัดเจน
(3) ใหแสดงคาใชจายทั้งหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ
(4) ใหแสดงถึงผลที่ไดรับจากแผนงาน งานหรือโครงการเมื่อสํ าเร็จเสร็จเรียบรอยลง
(5) ใหมีการวิเคราะหเลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดวาจะมีความเหมาะสมที่จะ

ด ําเนินการกอนหลังกันอยางไร
หากด ําเนนิการตามกระบวนการขางตนแลว  จะทํ าใหเกิดการใชทรัพยากรงบประมาณที่อยู

จ ํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งนี้เนื่องจาก
(1) มีการกํ าหนดและเลือกแผนงาน งานหรือโครงการที่เหมาะสมที่สุด และมีการ

กํ าหนดเปาหมายตาง ๆ ไวดวยวาจะไปแกปญหาดานไหนอยางไร ทํ าใหมีการใชทรัพยากรหรืองบ
ประมาณไปในทางที่ดีที่สุด ที่จะใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัด

(2) สามารถที่จะวิเคราะหแผนงาน งานหรือโครงการไดสะดวกเพราะจัดเปนระบบ       
ขึน้มา ท ําใหงายตอการตรวจสอบวาแผนงาน งานหรือโครงการใดที่ดํ าเนินการอยู มีความเหมาะสมที่
จะด ําเนินการตอไป หรือควรยกเลิก

(3) ทํ าใหสามารถมองการใชจายงบประมาณวาไดดํ าเนินการหนักทางดานใดอยางไร
ควรโยกยายหรือสับเปลี่ยนอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ และนโยบายของ
รัฐบาลไดรวดเร็วขึ้น

(4) ท ําใหสวนราชการตาง ๆ นํ าเงินงบประมาณไปใชไดคลองตัวกวา เพราะสํ านักงบ
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) น ํามารวมกันเขากับการ
วเิคราะหอยางมีระบบ โดยคํ านึงถึงเวลาหลายปขางหนา
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ลักษณะอันเปนสารสํ าคัญของระบบ PPBS  พอท่ีจะกลาวได คือ
4.1) มุงความสนใจในเรื่องการกํ าหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงคอันเปนพื้นฐาน

ของรฐับาล โครงการอาจจะไดการดํ าเนินงานจากสวนราชการตาง ๆ ซ่ึงไมไดคํ านึงถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบของแตละสวนราชการ

4.2) พจิารณาถึงคาใชจายในอนาคต
4.3) พิจารณาถึงคาใชจายทุกชนิด ทั้งคาใชจายโดยตรง คาใชจายประเภททุน และที่ไมใช

ประเภททุน รวมทั้งคาใชจายที่เกี่ยวของดวย
4.4) การวิเคราะหอยางมีระบบ เพื่อจะหาทางเลือกที่จะดํ าเนินงาน ลักษณะขอนี้เปนสาระ

สํ าคัญของระบบ  PPBS  ซ่ึงเกี่ยวกับเรื่อง
- การแสดงวัตถุประสงคหรือเจตจํ านงคของรัฐบาล
- การแสดงทางเลือกดํ าเนินการตาง ๆ ที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางชัดเจนและ

อยางเปนธรรม
- ประมาณคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของ ของทางเลือกดํ าเนินการแตละอัน
-   ประมาณผลอันพึงจะไดรับจากทางเลือกดํ าเนินการนั้น ๆ
- การเสนอคาใชจายและผลอันพึงจะไดรับ เพื่อเปรียบเทียบระหวางทางเลือกดํ าเนิน

การนั้น ๆ พรอมดวยสมมุติฐาน
สาระสํ าคัญของระบบ PPBS ไดแก การวิเคราะหอยางมีระเบียบ ซ่ึงจะใชประโยชนใน        

การเสนองบประมาณของสวนราชการอยางเหมาะสม สวนประกอบของการวิเคราะหไดแกเร่ืองใหญๆ  
5  เร่ือง คือ

(1) วตัถุประสงคที่กํ าหนดขึ้น จะถูกวางลงในรูป Program Structure ประเภทตาง ๆ 
ของ Program ควรจะเปนตัวแทนของวัตถุประสงคของราชการนั้น สวนประกอบรองลงมาไดแก 
Program element ไดแก กลุมกิจกรรมซึ่งจะสงผลสํ าเร็จไปสูวัตถุประสงคใหญ เทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การวเิคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจของระบบ PPBS (จะกลาวถึงตอไป) ถูกเปลี่ยนมาใช System Analysis

(2) ในการวิเคราะหโครงการขั้นสํ าคัญ ไดแก การกํ าหนดทางเลือกปฏิบัติ ทางเลือกนี้
จะถูกนํ ามาใชพิจารณาในกิจกรรมแตละอยาง (Activity) หรือกลุมของกิจกรรมก็ไดขอเพียงใหบรรลุ
วัตถุประสงค

(3) คาใชจายที่นํ ามาวิเคราะห ขึ้นอยูกับทางเลือกดํ าเนินงานที่นํ ามาพิจารณาคาใชจายที่
แตกตางกันระหวางทางเลือกดํ าเนินงานจะตองพิจารณาดวย อยางไรก็ตามคาใชจายที่ใชนี้จะตองเปน       
คาใชจายระยะยาว ไมใชแตละป

(4) Models ทีน่ ํามาใชสวนมาก ไดแก เร่ือง Operations Research และเทคนิคตาง ๆ     
ทีเ่กีย่วของกับการวิเคราะหมาก
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(5) เกณฑประกอบการพิจารณา ไดแก กฎระเบียบตาง ๆ และมาตรฐาน ซ่ึงจะชวยใน
การใหลํ าดับความสํ าคัญของทางเลือกดํ าเนินงานตาง ๆ และชวยในการชั่งนํ้ าหนักระหวางคาใชจายกับ
ผลอันพึงจะไดรับ

5) งบประมาณแบบฐานศูนย (ZERO BASE)
งบประมาณแบบฐานศูนย ในลักษณะกวาง ๆ เปนระบบงบประมาณที่จะพิจารณา          

งบประมาณทุกปอยางละเอียดทุกรายการ โดยไมคํ านึงถึงวารายการหรือแผนงานนั้นจะเปนรายการ
หรือแผนงานเดิมหรือไม ถึงแมรายการหรือแผนงานเดิมที่เคยถูกพิจารณาและไดรับงบประมาณ        
ในงบประมาณปที่แลวก็จะถูกพิจารณาอีกครั้ง และอาจเปนไปไดวา ในปนี้อาจจะถูกตัดงบประมาณลง
กไ็ด เชน แผนงาน แผนงานหนึ่ง ปที่แลวไดรับงบประมาณรวม  1,000  ลานบาท เพราะถูกจัดไววามี
ความจ ําเปนและสํ าคัญลํ าดับ 1 พอมาปงบประมาณใหมอาจจะไดรับงบประมาณ  500  ลานบาท        
ไมถึง  1,000 ลานบาทเดิมก็ได ทั้งนี้เพราะเปนแผนงานที่จํ าเปนและสํ าคัญสํ าหรับปที่แลว แตพอมาปนี้
แผนงานนัน้ ๆ  อาจจะไมจํ าเปนหรือสํ าคัญเปนอันดับที่  1 ตอไปก็ได ไมจํ าเปนตองไดรับงบประมาณ
เทาเดมิตอไปก็ได  และในทางตรงกันขามแผนงานอีกแผนงานหนึ่งปที่แลวถูกจัดอันดับความสํ าคัญไว
ที ่  3 แตพอมาปนี้อาจจะจัดอันดับความสํ าคัญเปนที่  1  และไดรับงบประมาณมากกวาเดิมปที่แลว   
เพิ่มขึ้นอีกรอยเปอรเซ็นตก็ได

6) งบประมาณแบบสะสม  (Incremental Budget)
การจดัท ํางบประมาณในแตละปเปนภาระหนัก เนื่องจากตองใชขอมูลมากในการพิจารณา 

และตองเกีย่วของกับหนวยงานหลายหนวยงานดวยกัน ดังนั้นตองใชเวลามากในการจัดทํ างบประมาณ 
หากจะตองจดัทํ างบประมาณใหมทั้งหมดทุกปคงจะทํ าไดยาก และคงมีขอบกพรองมากดวย ดังนั้นเพื่อ
ใหทันกับเวลาที่มีอยู และเพื่อใหงบประมาณไดพิจาณณาใหเสร็จทันและสามารถนํ างบประมาณมาใช
จายได จงึไดมีการพิจาณางบประมาณเฉพาะสวนเงินงบประมาณที่เพิ่มใหมที่ยังไมไดรับการพิจารภณา
จากปทีแ่ลวนัน้ แตเงินงบประมาณในปที่แลวที่ไดเคยพิจารณาไปครั้งหนึ่งแลว จะไมมีการพิจารณาอีก
คร้ัง เพยีงแตยกยอดเงินมาตั้งเปนงบประมาณใหมไดเลย เพราะถือวาไดมีการพิจารณาไปแลวคร้ังหนึ่ง
คงไมมีความจํ าเปนที่จะตองไปพิจารณาใหมอีกครั้ง
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บทที่  2
ข้ันตอนการทํ างบประมาณ

การท ํางบประมาณ ผูทํ างบประมาณตองเขาใจกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินงาน
จดัเตรยีมงบประมาณรายรับ การจัดตั้งงบประมาณรายจาย การอนุมัติและบริหารงบประมาณ การราย
งานผลการใชจายงบประมาณซึ่งจะเกี่ยวพันกับทุกหนวยงาน กระบวนการดํ าเนินงานในเรื่องงบ
ประมาณทั้งหมดนี้ อาจแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  คือ

1) การจัดเตรียมงบประมาณ
2) การอนุมัติงบประมาณ
3) การบริหารงบประมาณ

2.1 การจัดเตรียมงบประมาณ
หมายถงึ การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง 2  ดาน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงิน    

งบประมาณรายจายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณยังสามารถแบงขั้นตอนออกไดดังนี้
1) ประมาณการรายรับและประมาณการรายจาย ในการจัดทํ างบประมาณประจํ าป       

จะตองมีการประมาณการรายรับไววาจะสามารถจัดหารายรับเพื่อใชเปนงบประมาณรายจายเปนจํ านวน
เงนิเทาใด ซ่ึงการกํ าหนดรายรับ รายจาย จะตองเปนไปอยางเหมาะสมและสมดุลย

2) กํ าหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผูบริหารหนวยงานตองกํ าหนดแนวนโยบาย 
งบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองที่จะมีตอนโยบายของหนวยงานและผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้จากงบประมาณที่มีตอสังคมและดานอื่นดวย

3) กํ าหนดวงเงินของแตละหนวยงาน เมื่อไดรับนโยบายงบประมาณแลวจะตองมีการ
พจิารณา ก ําหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ

4) หนวยงานจัดทํ าคํ าขอตั้งงบประมาณ เมื่อหนวยงานไดรับทราบวงเงินงบประมาณของ
ตวัเองแลว ตองจัดทํ าคํ าขอตั้งงบประมาณรายจายประจํ าป โดยยึดแนวนโยบายงบประมาณที่ไดกํ าหนด
ไวแลว

5) คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียดงบประมาณที่
หนวยงานตาง ๆ ทํ าคํ าขอตั้งงบประมาณรายจายขึ้นมา โดยพิจารณาดานความเหมาะสม ความสอด
คลองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายงบประมาณ ความพรอมของหนวยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมี
การปรับลดงบประมาณไดตามความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงคํ าของบประมาณทํ าเปนเอกสาร   
งบประมาณเสนอตอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
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6) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณารางงบประมาณรายจาย โดยพิจารณา   
รายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ วาเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม

2.2 การอนุมัติงบประมาณ
หมายถึง การพิจารณางบประมาณที่หนวยงานเสนอขึ้นมาโดยผูมีอํ านาจในการอนุมัติ    

งบประมาณ มีอํ านาจที่จะวิเคราะหตัดและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได แตตองอยูภายในวงเงิน  
งบประมาณที่เสนอมา

2.3 การบริหารงบประมาณ
หมายถงึ การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน งาน และโครงการที่ได

รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิกจายเงิน การตรวจสอบ            
ตามระเบยีบที่หนวยงานกํ าหนด ซ่ึงมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้

1) การทํ าแผนปฏิบัติการ เมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติงบประมาณแลวใหทํ าแผนปฏิบัติ
การโดยกํ าหนดกิจกรรมที่จะทํ าและจํ านวนเงินที่จะใชในชวงเวลาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกํ าลังเงินที่
ประมาณการจะไดรับ

2) ดํ าเนินการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของ
หนวยงาน

3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจายเงินไปแลว ตองมีการตรวจสอบวาไดใชจายเงินไป
ตามจริงที่เบิกไปหรือไม การตรวจสอบจึงเปนวิธีการสํ าคัญที่จะควบคุมการบริหารดานการเงินเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการไมร่ัวไหล และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน

4) การรายงาน เปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ใหมีการรายงานผลงาน
ทีไ่ดปฏิบัติไปแลว เปนระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กํ าหนดไว
วามคีวามคบืหนาไปประการใดและจะตองใชเปนผลในการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย
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บทที่  3
การเตรียมงบประมาณรายรับ

3.1 การกํ าหนดงบประมาณรายรับ
ในการจดัท ํางบประมาณประจํ าป จะตองมีการกํ าหนดรายรับกอนวาจะหาไดจากทางใด

มากนอยเพยีงใด กอนที่จะไปกํ าหนดวาจะใชจายในดานตาง ๆ อยางไร ตามปกติการจัดทํ างบประมาณ 
จะตองมกีารกํ าหนดวงเงินขึ้นมา  2  วงเงิน คือ งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย โดยตอง
พจิารณาเงินทั้ง  2  ดาน นี้ใหสมดลุยกัน การประมาณการรายรับเปนสิ่งสํ าคัญ และมีอิทธิพลตอการ
พฒันาของหนวยงานเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงควรมีการกํ าหนดงบประมาณรายรับใหละเอียดรอบคอบ

การประมาณการรายรับนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบ จะประมาณการโดยใชสถิติแนวโนม
ประมาณการการรายรับของปที่ลวงมาเปนฐานในการคํ านวณ ในขณะที่หนวยงานอื่น ๆ  ที่มีรายไดและ
มีหนาที่จัดเก็บรายได จะตองแจงประมาณการรายรับของตนเองเขามาดวยเพื่อที่จะไดนํ ามาพิจารณา
เปรียบเทียบกันกับรายการที่ไดประมาณการไวแลววามีความแตกตางกันอยางไร ถาหากมีขอแตกตาง
กนัมาก จะตองมีการปรึกษาหารือ หาขอยุติในตัวเลขประมาณการรายรับนั้น ๆ เพื่อที่จะสรุปออกมา
เปนประมาณการรายรับทั้งหมดตอไป

3.2 ขอควรคํ านึงเกี่ยวกับรับการประมาณการรายรับ
การประมาณการรายรับใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ควรคํ านึงถึงดังนี้
1) หนวยงานที่จะทํ าหนาที่ กํ าหนดงบประมาณนั้นตองเปนหนวยงานที่ทํ าหนาที่เปน

ศูนยกลางเกี่ยวกับงบประมาณ ในการประมาณการรายรับตองทํ ารวมกับหนวยงานที่มีรายไดและ      
จดัเก็บเงิน

2) ควรมีการกํ าหนดงบประมาณรายรับอยางละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและถูกตอง
มากที่สุด ครอบคลุมทุกดานตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณและการจัดการเงินรายไดของ
หนวยงานนั้น

3) ควรมีการจํ าแนกประเภทรายไดใหเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการประมาณการ
เพราะรายไดแตละประเภทไมเหมือนกันและมีวิธีการประมาณการรายไดตางกัน การจํ าแนกประเภท
รายไดใหเหมาะสม จึงเปนสิ่งสํ าคัญในอันที่จะชวยใหการประมาณการรายได ถูกตองแนนอนยิ่งขึ้น

4) ควรค ํานึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบตอรายได ที่ทํ าใหการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตาม
ประมาณการ ผูประมาณการรายไดตองคิดประมาณการเพื่อเหตุที่ทํ าใหเก็บเงินไมไดตามเปาดวย
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5) ควรรวบรวมสถิติตาง ๆที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายไดไว เพราะสถิติตาง ๆ เปน
เครือ่งมอืสํ าคัญและมีประโยชนอยางมากในการประมาณการรายไดใหใกลเคียงกับความจริง

6) ควรมีวิธีการกํ าหนดรายรับใหเหมาะสม การประมาณการรายรับงบประมาณมีวิธี
การหลายวิธี ซ่ึงพอสรุปได  3  รูปแบบ คือ

(1) วิธีการประมาณการโดยตรง เปนวิธีการศึกษาถึงแหลงรายไดตาง ๆ อยาง
ละเอยีดและหาตวักํ าหนดที่มาของรายได และศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกํ าหนด และตัวแปรตาง ๆ  
จนครบทกุตัว แลวจึงนํ ามาคํ านวณประมาณการรายไดทั้งหมด

(2) วธีิหาคาเฉลี่ย เปนการประมาณการ โดยหาคาเฉลี่ยการเพิ่มหรือลดของรายรับ
จากแหลงตาง ๆ นํ ามาเฉลี่ยกันซึ่งอาจจะใชเวลาเฉลี่ยกี่ปก็ไดตามที่เห็นเหมาะสม

(3) หารายรับจริงของปทีผานมา เปนวิธีการนํ ารายรับจริงของปที่ผานมานํ ามา
ค ํานวณประมาณการรายรับ ในปจจุบันซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุด ไมตองใชระบบเทคนิคกาวหนาอะไร
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บทที่  4
การจัดเตรียมงบประมาณรายจาย

4.1 ระยะเวลาการจัดทํ างบประมาณรายจาย
การจดัท ํางบประมาณรายจายจะเริ่มขึ้นได  2  ระยะดวยกัน คือ
1 ) การจัดทํ างบประมาณรายจาย สามารถดํ าเนินการไดพรอมกับการจัดทํ า             

งบประมาณรายรับ โดยหนวยงานตาง ๆ ดํ าเนินการทํ างบประมาณรายจายของตัวเองสงมาใหหนวย
งานทีจ่ดัทํ างบประมาณ โดยไมตองรอเพดานวงเงินงบประมาณรายรับ

2) การจดัท ํางบประมาณรายจายเมื่อไดประมาณการรายรับแลว และทราบวงเงินของ
หนวยงานตาง ๆ วาไดรับวงเงินเทาไรและใหจัดทํ ารายละเอียดงบประมาณรายจายภายในวงเงินที่ไดรับ

4.2 ขอควรคํ านึงในการทํ างบประมาณรายจาย
1) จัดทํ าคํ าขอตั้งงบประมาณรายจายใหใกลเคียงกับรายจายที่นาจะเปนจริงมากที่สุด 

การจัดทํ างบประมาณรายจายที่สูงเกินกวาความปนจริงจํ านวนมากเปนสิ่งที่ไมสมควร เนื่องจาก         
งบประมาณรายรับมีอยูอยางจํ ากัด ทํ าใหหนวยงานอื่นที่มีความพรอมและความสามารถหมดโอกาส    
ที่จะนํ าเงินจํ านวนนั้นไปใชจายใหเกิดประโยชน การทํ างบประมาณรายจายที่เกินความจริงหรือไม 
เพียงพอเปนเหตุทํ าใหตองมีการขอโอนเงิน หรือแปรเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ทํ าให      
เพิม่ภาระยุงยากเสียเวลา และแสดงถึงการทํ างานที่ไมมีประสิทธิภาพ

2) การกํ าหนดเกณฑแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตองมีการพิจารณาใหละเอียด
รอบคอบ ควรคํ านึงถึงสภาพพื้นฐานของหนวยงานและความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย           
งบประมาณ  ดังนั้นหนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่กํ าหนดเกณฑในการจัดสรรงบประมาณตองมีความ
รอบคอบและหาขอยุติใหไดวาจะใชเกณฑในการจัดสรรงบประมาณอยางไร จึงจะทํ าใหเกิดประโยชน
สูงสุด

3) สภาพของโครงสรางแผนงาน ที่ใชตองสนองตอนโยบายและภารกิจของ     
หนวยงานและตองตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปลี่ยนไป โครงสรางของแผนงานตองมีการปรับตามใหสอดคลองกันดวย หนวยงานที่
ท ํางบประมาณรายจายตองเขาใจสภาพโครงสรางของแผนงาน ปญหาที่เกิดขึ้นที่พบอยูเสมอ คือ

(1) หนวยงานขาดความเขาใจความหมายขององคประกอบในโครงสราง
แผนงาน เชน คํ าวา วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ซ่ึงมีผลทํ าใหการจัด
โครงสรางแผนงานในแตละระดับสับสน
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(2) ไมไดมีการทบทวน วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ
อยางจรงิจงั และไมไดมีการทบทวนวากิจกรรมใดที่สมควรชะลอ หรือยุบเลิก เพื่อใหมีทรัพยากรที่จะ
น ําไปใชสํ าหรับงาน/โครงการใหม ๆ ที่คุมคากวา

(3) ไมมกีารกํ าหนดตัวช้ีวัดความสํ าเร็จของแผนงาน / งาน / โครงการ
(4) ไมมีการกํ าหนดขอบเขตวัตถุประสงคในแตละระดับของโครงสราง 

แผนงานอยางชัดเจน เชน วัตถุประสงคในระดับงานควรมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด หรือวัตถุประสงค
ในระดับแผนงาน มีขอบเขตอยางไร และแตกตางกันอยางไร

(5) ไมมีการจัดลํ าดับความสํ าคัญของ งาน/โครงการ ภายใตแผนงานทํ าให
ไมสามารถใชโครงสรางแผนงานเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจํ ากัดอยางมี    
ประสิทธิภาพไดเทาที่ควร

(6) หนวยงานยังไมไดนํ าโครงสรางแผนงานไปใชเปนเครื่องมือในการ     
ตดัสนิใจในกระบวนการงบประมาณอยางแทจริง

(7) บางหนวยงานกํ าหนดแผนงานไมตรงกับแผนงานที่ปรากฏในโครงสราง
แผนงานที่สํ านักงบประมาณกํ าหนด
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บทที่  5
ปญหาในการบริหารและจัดทํ างบประมาณ

การจดัท ํางบประมาณ นั้นตองเกี่ยวของกับคนจํ านวนมาก รวมทั้งจะตองบริหารและ
จัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุด แตละหนวยงานจะมีความแตกตางกันทั้งในดานการดํ าเนินงาน 
บุคลากร วฒันธรรมองคกร ฯลฯ ดังนั้นในการทํ างบประมาณจึงประสบปญหาที่แตกตางกันออกไป
ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้

1. ปญหาดานระบบงบประมาณ
2. ปญหาดานองคกรประมาณ
3. ปญหาดานเจาหนาที่งบประมาณ

5.1 ปญหาดานระบบงบประมาณ
1)   หนวยงานขาดการวางแผนระยะยาวในชวงระยะเวลา   5  ป ตอคร้ังถึงแมจะมีแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติแลว แตก็เปนการทํ าแผนพัฒนาในภาพกวาง หนวยงานจึงควรมีวาง
แผนระยะยาวของตนเอง

2) หนวยงานตาง ๆ ทํ าคํ าของบประมาณของตนเองโดยไมมีการพิจารณากลั่นกรอง
ขัน้ตอนวาสอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่ไดกํ าหนดไวหรือไม ทํ าใหการบริหารงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพ

3) ขาดความเชื่อมโยงระหวางโครงสรางแผนงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติการทํ าให
การจดัระบบงานในทุกระดับมีความขัดแยงกัน

4) โครงสรางแผนงานที่ใชขาดความสมบูรณในตัวเอง ขาดการลํ าดับความสํ าคัญของ
งาน มคีวามซํ้ าซอนของงานและกอใหเกิดความสับสนและสิ้นเปลืองงบประมาณเปนอยางมาก

5) ปญหาความซํ้ าซอนของงานและโครงการซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายขอบเขตการ
ด ําเนนิงานของหนวยงานเกินกวาที่กํ าหนดในอํ านาจหนาที่ ขาดการพิจารณาขอบเขตของงานวาควรจะ
ลดหรือยุบเลิกงานไปเมื่อไมมีความจํ าเปนในงานนั้นตอไปแลว

6) ขาดขอมูลพื้นฐานในการทํ างบประมาณ การทํ างบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตองอาศัยขอมูลที่สมบูรณทุกดาน เชน ระเบียบการเงินตาง ๆ เกณฑมาตรฐานครุภัณฑระเบียบการ
จายเงนิคาตอบแทนการไปราชการ ขอมูลจํ านวนนักศึกษา แผนการเรียน  ฯลฯ

7) หนวยงานตั้งงบประมาณรายจายโดยขาดแนวทาง ทิศทางที่ถูกตองและขาดการจัด
ลํ าดบัความสํ าคัญของงบประมาณรายจายมีผลทํ าใหงบประมาณสูงเกินความจํ าเปน
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8) คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดงบประมาณ ขาดประสบการณความรูดานการ
เงนิงบประมาณ และความรูรอบตัวเกี่ยวกับการทํ างานของหนวยงาน เพื่อจะไดรูทันการจัดการงบ
ประมาณของหนวยตาง ๆ และสามารถพิจารณาไดอยางรอบคอบขึ้นอยูกับฐานของความเปนจริง

9) ปญหาดานการจัดซื้อจัดจาง และการวางฎีกาเบิกจายเงินที่มีระเบียบขอบังคับที่ตอง
ปฏิบตัติามมากมาย หนวยงานตองเสียเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนจนบางครั้งไมสามารถ
ด ําเนินการซื้อไดทันเวลา

10) ปญหาอืน่ ๆ เชน พัสดุ ครุภัณฑที่จัดซื้อตามระเบียบหลายครั้ง จะมีคุณภาพตํ่ าและ
ไมสามารถใชงานได ซ่ึงถาไมทํ าตามระเบียบอาจจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดได

5.2 ปญหาดานองคกรงบประมาณ
1) รูปแบบขององคกรไมสอดคลองกับระบบงบประมาณที่ใชอยูองคกรงบประมาณ

โดยทัว่ไปอยูในรูปแบบเกาไมไดจัดในลักษณะแผนงาน ทํ าใหงานบางดานขาดหายไป
2) ศกัยภาพขององคกรขาดความพรอมในหลายดาน เชน ความพรอมของเจาหนาที่

ปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพขาดความพรอมเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยอยางพอเพียง      
องคกรขาดความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับเหตุการณที่มีผลตอการจัดการงบประมาณ

3) ขาดการจัดองคกรตามทฤษฎีองคกรและการบริหารที่ดี ซ่ึงการบริหารที่ดีนั้นจะตอง
ค ํานงึถึงหลักการบริหารและหลักขององคกร ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การจัดบุคลากร
การก ํากบัดูแล การประสานงาน การรายงาน และการจัดงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

4) การจดัองคกรงบประมาณยังใหความสํ าคัญไมเทาเทียมกันในแตละดาน

5.3 ปญหาดานเจาหนาที่งบประมาณ
1) เจาหนาที่งบประมาณ ตองมีวิจารณญาณทีดีมีความรูรอบตัวดานตาง ๆ เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาใหมีประสิทธิภาพดีที่สุดตองเปดกวางรับฟงความคิดเห็นทุกฝายเพื่อนํ ามาเปน 
ขอมูลในการจัดการงบประมาณ

2) เจาหนาที่งบประมาณขาดประสบการณและคุณสมบัติไมตรงกับงานที่ทํ าควรมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่งบประมาณเพื่อใหมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทํ างบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) เจาหนาที่งบประมาณมีนอยไมพียงพอ
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5.4 ขอเสนอแนะดานงบประมาณ
เพือ่ใหงานงบประมาณดํ าเนินไปอยางสมบูรณตามเปาหมายที่วางไว ควรมีการเตรียมการ

ดังนี้
1) ควรจดัใหมีการวางแผนทางการเงิน ในระยะยาวขึ้น อาจเปน  5  ป หรือเทากับแผน

พฒันาเศรษฐกจิและสังคมก็ได เพื่อเปนแนวทางหลักในการวางแผนทางการเงิน ในระยะสั้นใหมีแนว
ทางไปในทางเดียวกัน

2) งบประมาณที่หนวยงานเสนอมาตองผานการกลั่นกรองจากหนวยงานขั้นตนมากอน
เปนอยางดี

3) ควรจดัใหมกีารเชื่อมโยงระหวางแผนงานตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงกัน
4) ควรมกีารทบทวน และจัดทํ าโครงสรางแผนงานใหสมบูรณอยูเสมอ เพื่อขจัดความ

ซ้ํ าซอนของงานตาง ๆ ที่มีอยูในโครงสรางแผนงาน และมีการจัดเรียงลํ าดับความสํ าคัญขึ้นใหมตาม
สถานกรณปจจุบันและในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

5 ) ควรมีการพิจารณาลดหรือยุบเลิกงานที่ไมมีความจํ าเปนหรือไมเหมาะสมกับ      
สถานการณ เพื่อจะไดใชงบประมาณไปในทางที่เปนประโยชนดานอื่น

6) ควรมกีารตั้งศูนยขอมูลที่สมบูรณขึ้นเพื่อใหมีการรวบรวมขอมูลทุกดาน ที่จะนํ ามา
ใชในการจัดเตรียมทํ างบประมาณ

7) ควรมกีารปรับปรุง ทบทวน แกไข ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่ลาสมัยใหทันสมัย
มปีระสิทธิภาพ และเอื้อตอการทํ างบประมาณ

8) ควรมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติบางอยางที่ไมจํ าเปนลงเหลือไวเฉพาะขั้นตอนที่จํ าเปน 
เพือ่ประหยัดเวลาการทํ างาน

9) ควรปรับปรุงรูปแบบองคกรงบประมาณใหสอดคลองกับระบบประมาณที่ใชอยูเพื่อ
ประหยัดเวลาการทํ างาน

10) ควรจดัเจาหนาที่งบประมาณ ลงปฏิบัติงานใหตรงกับความรูความสามารถและมีการ
พฒันาใหมวีจิารณญาณที่ดีมีความรอบรูในดานตาง ๆ ที่จะนํ ามาใชประกอบการจัดทํ างบประมาณ
การวิเคราะหงบประมาณ ทั้งทางตรงและทางออม

11) คณะกรรมการผูพิจารณางบประมาณควรเปนผูที่มีวิจารณญาณที่ดี มีทัศนเปดกวาง
ยินดีรับฟงขอมูลและความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อสรางมนุษยสัมพันธและความเขาใจอันดีมีวิสัยทัศน
พจิารณางบประมาณในลักษณะเปดกวาง เปนกลางโดยคํ านึงถึงความจํ าเปนดานตาง ๆ ใหสอดคลอง
กนั อยามุงแตประเด็นเพียงเพื่อจะตัดงบประมาณเพียงอยางเดียว หรือมองในรายละเอียดมากจนเกินไป
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บทที่  6
การจํ าแนกประเภทรายจาย2

ประเภทรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จํ าแนกออกเปน  7  หมวด  ดังนี้
(1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํ า
(2) หมวดคาจางชั่วคราว
(3) หมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ
(4) หมวดคาสาธารณูปโภค
(5) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
(6) หมวดเงินอุดหนุน
(7) หมวดรายจายอื่น

6.1 รายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจํ า
“เงนิเดอืน” หมายความวา เงินที่จายใหแกขาราชการทุกประเภทเปนรายเดือนโดยมี

อัตราก ําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายเงินเดือนประจํ าที่กรมบัญชีกลาง ไดตรวจสอบยืนยันวาถูกตอง
แลว และรวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกํ าหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จายควบกับเงินเดือน เชน

1) เงนิประจ ําตํ าแหนงและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธาน
สภาผูแทนราษฎร

2) เงนิประจํ าตํ าแหนงและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผูแทน
ราษฎร และผูนํ าฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

3) เงนิประจํ าตํ าแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
4) เงินประจํ าตํ าแหนงและเงินเพิ่มของประธานตุลาการรัฐธรรมนูญแและตุลาการ        

รัฐธรรมนูญ
5) เงนิประจํ าตํ าแหนงของขาราชการ
6) เงนิเพิ่มสํ าหรับตํ าแหนงขาราชการการเมือง
7) เงนิประจํ าตํ าแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
8) เงนิเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
9) เงนิเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
10) เงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับผูซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกูเพื่อ

พฒันาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
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11) เงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
12) เงนิเพิ่มประจํ าตํ าแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ
13) เงนิเพิ่มพิเศษผูทํ าหนาที่ปกครองโรงเรียนตํ ารวจ (พ.ร.ต.)
14) เงนิเพิม่พเิศษสํ าหรับขาราชการซึ่งมีตํ าแหนงหนาที่ประจํ าอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.)
15) เงินเบี้ยกันดาร

“คาจางประจํ า”  หมายความวา  เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํ าของสวนราชการ
โดยมีอัตรากํ าหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํ าที่กรมบัญชีกลาง ไดตรวจสอบยืนยันวา     
ถูกตองแลว และรวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกํ าหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํ า และเงิน
เพิม่อื่น ๆ ที่จายควบกับคาจางประจํ า เชน

1. เงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
2. เงินเบี้ยกันดาร

6.2 รายจายหมวดคาจางชั่วคราว
“คาจางชัว่คราว” หมายความวา  เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ

6.3 รายจายหมวดคาตอบแทนใชสอย และวัสดุ
“คาตอบแทน”   หมายความวา   เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ  เชน
1. เงินคาเชาบานขาราชการ
2. เงนิตอบแทนตํ าแหนงและเงินอื่น ๆ ใหแกกํ านัน ผูใหญบาน แพทยประจํ าตํ าบล

สารวตัรก ํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง อาทิ เงินชวยเหลือ
เกีย่วกบัการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือในการทํ าศพ

3. คาตอบแทนกํ านัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง

4. คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํ ารอง และเสมียนคะแนนในการเลือก
ตั้ง

5. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางที่มีคํ าสั่งแตงตั้งจาก
ทางราชการ

6. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ และในวันหยุด
ราชการ

7. เงนิรางวลักํ านัน ผูใหญบาน แพทยประจํ าตํ าบล สารวัตรกํ านัน และผูชวยผูใหญบาน
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8. เงนิประจํ าตํ าแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
9. เงนิสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ

10. เงนิสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ
11. เงนิสมนาคุณสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
12. เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว
13. เงนิคาที่พักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
14. เงนิพเิศษที่จายใหแกลูกจางของสํ านักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถ่ิน
15. คาจางนอกเวลา คาอาหารทํ าการนอกเวลา
16. คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
17. เงินรางวัลกรรมการสอบ
18. คาตรวจกระดาษคํ าตอบ
19. คาคุมสอบ
20. คาพาหนะเหมาจาย
21. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
22. คาปวยการในการพิสูจนรังวัดที่ดิน
23. คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตํ าแหนงหนาที่ประจํ าอยูในตางประเทศ
24. เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ ซ่ึงมีตํ าแหนงหนาที่ประจํ าอยูในตาง

ประเทศ

“คาใชสอย” หมายความวา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการ
สาธารณปูโภค) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ



22

ตัวอยางรายจายคาใชจาย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1. คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟารวมถึง

คาตดิตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
2. คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา

การเพิม่กํ าลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํ ารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ
3. คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการนํ้ าประปา    

รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้ าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา
4. คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง

ระบบประปา การบํ ารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
5. คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพท พวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน
6. คาใชจายในการดํ าเนินคดี
7. คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
8. คาซักฟอก
9. คาตักสิ่งปฏิกูล

10. คาระวางบรรทุก
11. คาเชาทรัพยสิน (นอกจากคาเชาบานขาราชการ)
12. คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา โฆษณาและเผยแพร เชน การ

โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพตาง ๆ เปนตน)
13. คาธรรมเนียมตาง ๆ
14. คาบริการรับใช
15. คาเบี้ยประกัน
16. คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาะบริการใหผูรับจางทํ าการอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงมิใช

เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน
คาจางเหมาสูบนํ้ า คาจางแบกหามสัมภาระ คาออกของ คาบริการกํ าจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ และ
คาซอมแซมทรัพยสิน เปนตน)
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หมายเหตุ  การบํ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ถาเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให
เบกิจายในลักษณะคาใชสอย ในกรณีที่สวนราชการเปนผูดํ าเนินการบํ ารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหเบิกจายเปนคาจางเหมาะบริการตามรายการ

หมายเลข  16  ในตัวอยางรายจายคาใชจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
2. คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการบํ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจาย

ในลักษณะคาวัสดุ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร
1. คารับรอง (รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ)
2. คารับรองประเภทเครื่องดื่ม
3. คารับรองในการเดินทางไปตางประเทศ
4. คาใชจายในพิธีทางศาสนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. คาพาหนะเดินทางในประเทศ
2. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ
3. คาเบี้ยเล้ียงเดินทางในประเทศ
4. คาเบี้ยเล้ียงทหาร
5. คาเบี้ยเล้ียงตํ ารวจ
6. คาเบี้ยเล้ียงพยานหรือผูตองหา
7. คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
8. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
9. คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ

10. เงนิรางวัลตํ ารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ
11. เงินรางวัลเจาหนาที่
12. เงนิประกันสังคม (ในฐานะนายจาง)
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“คาวัสดุ”  หมายความวา
1. รายจายเพื่อซ้ือ แลกเปลี่ยน จางทํ า ทํ าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน

ส่ิงของดังตอไปนี้
1.1 ส่ิงของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม

คงสภาพเดิมอีกตอไป หรือ
1.2 ส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร แตมีอายุการใชงานมในระยะเวลาประมาณ

ไมเกิน  1  ป หรือ
1.3 ส่ิงของทีม่ลัีกษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ

1  ปขึน้ไป แตมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของตามตัวอยางสิ่งของที่เปน
ครุภัณฑหรือ

1.4 ส่ิงของที่สวนราชการซื้อมาใชในการบํ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อ
ใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม

2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงตองชํ าระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกนัภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาวัสดุ

ขอยกเวน
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,0000 บาท ใหเบิกจายใน

ลักษณะคาวัสดุ

6.4 รายจายหมวดคาสาธารณูปโภค
“คาสาธารณูปโภค”  หมายความวา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เชน
1. คาไฟฟา
2. คานํ้ าประปา
3. คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ

คาโทรศพัทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใช
จายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

4. คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
5. คาบริการทางดานโทรคมนาคม    เชน   คาโทรภาพหรือโทรสาร   (FACSIMILE)  คา

เทเลกซ (TELEX) คาวทิยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต (INTERNET) และคาสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึง คาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดงักลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
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6.5  รายจายหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสราง
“คาครุภัณฑ”  หมายความวา
1. รายจายเพื่อซ้ือ  แลกเปลี่ยน จางทํ า ทํ าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์

ในสิ่งของดังตอไปนี้
1.1 ส่ิงของทีม่ีลักษณะคงทนถาวร  มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป

ขึน้ไป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน  5,000  บาทหรือ
1.2 ส่ิงของตามตัวอยางสิ่งของที่เปนครุภัณฑ

2. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือตอเติมสิ่งของตามขอ  1
เพือ่ใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น

คาใชจายตามวรรคแรกใหหมายความรวมถึงคาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาเพื่อ
ด ําเนินการเอง

3. คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงตองชํ าระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกนัภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาครุภัณฑ

ขอยกเวน
รายการตอไปนี้ใหเบิกจายในลักษณะคาครุภัณฑ
1. คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑหรือเพื่อใหไดมาซึ่งครุภัณฑ
2. คาซอมใหญเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)

“คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง”  หมายความวา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือส่ิงกอสราง
รวมทัง้สิ่งตาง ๆ ซ่ึงติดกับที่ดินและสิ่งกอสราง และคาใชจายตาง ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่
ดนิ หรือส่ิงกอสราง ซ่ึงมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ

ตัวอยางรายจายที่ดินและสิ่งกอสราง

1. คาตดิตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง

2. คาตดิตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
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. สระวายนํ้ า
16. สะพาน
17. ถนน
18. ร้ัว
19. บอนํ้ า
20. อางเก็บนํ้ า
21. เขื่อน
22. แพ, เรือนแพ
23. มุงลวด
24. เหล็กดัด
25. คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกอื่น เพื่อใหได

มาซึ่งสิ่งกอสราง
26. คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสราง หรือเพื่อใหไดมาซึ่งกอสราง

6.6 รายจายหมวดเงินหนุน
“เงนิอุดหนุน”  มี  2  ลักษณะ  ไดแก
(1) “เงนิอดุหนนุทั่วไป”  หมายความวา  เงินที่จายเพื่อชวยเหลือจายเปนคาบํ ารุงแกองค

การ เอกชน นิติบุคคล หรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน
(2) “เงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ”  หมายความวา  เงินที่จายเพื่อชวยเหลือแกองคการเอกชน

นติบิคุคล หรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชนตามรายการและรายละเอียดที่สํ านักงานประมาณ
ก ําหนด
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เงินอุดหนุนโดยอนุโลม
1. คาฌาปนกิจ
2. คาสินบน
3. คารางวัลนํ าจับ
4. เงนิอืน่ ๆ ที่สํ านักงบประมาณจํ ากํ าหนดเพิ่มเติม

6.7 รายจายหมวดรายจายอื่น
“รายจายอืน่”  หมายความวา รายจายตาง ๆ ซ่ึงไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวด

หนึง่หมวดใดดงักลาวขางตน หรือรายจายที่สํ านักงบประมาณกํ าหนดใหอยูในหมวดนี้เชน
1. เงินราการลับ
2. คาภาษีและคาธรรมเนียมในการออกของ
3. คาภาษีผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
4. คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหรือไมไดมา ซ่ึงครุภัณฑหรือส่ิง

กอสรางเชน คาจางศึกษาพัฒนาระบบการจราจร คาจางบริหารการจัดการระบบตาง ๆ
5. คาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง
6. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
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