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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

กระบวนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนการน างบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพัน โดยเริ่มเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณผ่านความเห็นชอบและ
ประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ  ต้องวางแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเปูาหมาย 
การให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย  การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมปี 
โดยมีหลักการส าคัญ คือ การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและเปูาหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ซึ่งส านักงบประมาณ ได้ก าหนดให้   
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือให้สามารถติดตาม ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศตามเปูาหมายที่ก าหนด รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นการกระตุ้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเร่งรัด ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้น โดยก าหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการฯ ในภาพรวม ที่เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ
สะสมทั้งปี ต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของงบประมาณได้รับทั้งหมด เบิกจ่าย
ในงบรายจ่ายประจ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  ของงบที่ได้รับ   
ในงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งก าหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับเปูาหมายการใช้จ่ายตามมาตรการฯ ดังกล่าว 

เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ และกองแผนงานแจ้งกรอบการ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดให้กองคลังทราบ จึงเป็นการเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานโดย
วิเคราะห์ตัวเงินงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต เพ่ือจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดตามสัดส่วน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในรอบ 6 เดือนแรกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตกลงกับส านัก
งบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะต้องบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงาน/โครงการ ซึ่งต้องสอดคล้องตามเปูาหมายมาตรการฯ ที่ก าหนด  

ผู้เสนอผลงานเห็นว่าที่ผ่านมาในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560)      
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ในส่วนของการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นขั้นตอนการก ากับ 
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัย พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามเปูาหมายของมาตรการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่รัฐบาลก าหนด แต่ในราย
ไตรมาส  1 -3 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด ผู้เสนอผลงานจึงได้วิเคราะห์เพ่ือ
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หาสาเหตุหรืออุปสรรคใด ที่ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 1-3 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขไม่ให้มีการ
เบิกจ่ายกระจุกตัวแค่ในช่วงปลายปีงบประมาณ แต่ให้มีการก ากับ ติดตามผลงาน/โครงการให้แล้วเสร็จตาม   
ที่ได้วางแผนไว้  การบริหารงบประมาณตั้งแต่ต้นปี ซึ่งจะมีผลท าให้กรมอนามัยมีผลการเบิกจ่ายที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่

หน่วยงานในปีต่อไป 
2. เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณ โดยศึกษาวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณกรมอนามัยกับเปูาหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย 

 3. เพ่ือพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ         
กรมอนามัย เพื่อให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยยังคงความคุ้มค่า โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 

1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
1.  การศึกษาจะมุ่ ง เน้นในประเด็นการบริหารงบประมาณขาลง  (หลั งจาก

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว)  การจัดสรร
งบประมาณการบริหารงบประมาณ และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัย โดยจะ
แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอนามัย ได้แก่ งบรายจ่ายประจ า  (ซึ่งประกอบด้วย
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน)  และงบรายจ่ายลงทุน รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการบริหารงบประมาณตามแนวทางที่มาตรการฯ ก าหนด 

 2. ศึกษาการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
 3. ในส่วนของวิธีการศึกษา จะด าเนินการวิเคราะห์การโอนจัดสรรงบประมาณ และ        

การบริหารงบประมาณของกรมอนามัย โดยจะวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนจัดสรรงบประมาณ
และวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัยเปรียบเทียบกับเปูาหมายเบิกจ่ายตามแนวทางของ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) 
รวมทั้งประมวลผลสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อมูล
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  

1.4 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือโอนจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 

 2. เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย 
โดยค านึงถึงปัจจัยที่เป็นทั้งจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดในการบริหารและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้บังเกิดผลการเบิกจ่ายสูงสุด โดยยังคงความคุ้มค่า โปร่งใส และถูกต้อง  
ตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 

 3. น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย เพ่ือการ 
ปรับแผนการบริหารงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุด  ตามเปูาหมายของ
มาตรการฯ แม้ว่าที่ผ่านมาในบางปีงบประมาณผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย   ยังไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายของมาตรการฯ ที่ก าหนด 
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 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 
 5. สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2  
ความรู้ทางวิชาการ 

 

  ในการศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมอนามัย ผู้เสนอผลงาน  
ได้น าความรู้แนวคิดเกี่ยวกับประมาณ ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ กระบวนการบริหาร
งบประมาณ บทบาทของผู้บริหารระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ และมาตรการ        
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

2.1 ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 
2.1.1 ความเป็นมาของงบประมาณ 

  การจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
ประมาณ  คริสศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความส าเร็จในการสงวน
อ านาจที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท างบประมาณในแบบปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มีการน าแบบอย่างมาจัดท างบประมาณขึ้นในหลาย
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ประเทศ ส าหรับประทศไทยการจัดท างบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มท าขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

2.1.2 ความหมายของงบประมาณ 
  ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้
ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่นนักเศรษฐศาสตร์ 
มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารมอง
งบประมาณในลักษณะกระบวนการหรืการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ
เปูาหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล ความหมายดั้งเดิมงบประมาณ หรือ Budget ในความหมาย
ภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึง กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความต้องการของประเทศ และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget   
ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋าเป็นเอกสารต่างที่ที่บรรจุในกระเป๋านั้น สรุปความหมายของงบประมาณ 
หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึง
การกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
สนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดเตรียม 2) การอนุมัติ 3) การบริหาร 

 

 

2.1.3 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
  งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถน า
งบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความส าคัญและประโยชน์
งบประมาณมีดังนี้ 

  1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มี
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือปูองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น
ของหน่วยงานลดลง 

  2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่าย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม   
โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็น 
โครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

  3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการใช้และการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละด้านและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย เพ่ือที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
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  4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึงที่จะท าให้
หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณ
เป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้ น ดังนั้น 
หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่จะน าไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  2.1.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี 
          งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
            1. เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะใช้
จ่ายและพิจารณาจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้ เพ่ือจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการ
ใช้จ่ายแต่ละรายการหรือทุกงบประมาณว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน หากรายการ
ใดมีความส าคัญและจ าเป็นมากก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทั้งนี้ เพ่ือความยุติธรรม
ในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกงบประมาณ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้ารับการพิจารณาในการ
จัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพ่ือจะได้มีการประสานงานเข้าด้วยกัน ปูองกันมิให้มีการท างานซ้ าซ้อน 
อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้น จึงไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลายๆ จุด หรือ
หลายครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาที่ต่างกันและไม่ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องแยกตั้งเงินไว้ต่างหากเป็นงบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เช่ น งบกลาง งบ
ราชการลับ ซึ่งถ้ามีจ านวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัย ทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย 
แต่ถ้าการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะท าให้เกิดการโอกาส
แยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและยังท าให้การบริหารงบประมาณเป็นแบบไม่มีแผนและเปูาหมายที่ชัดเจน 
             2. มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลักงบประมาณที่ดีควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดจึงควรมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีว่าด้านไหนควรจะมาก่อนหลักตามสถานการณ์และ
ความจ าเป็น 
             3. การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน การจัดสรรงบประมาณใน
แผนงานต้องมีความเหมาะสมให้งานนั้น ๆ สามารถจัดท ากิจกรรมได้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือ อีก
นัยหนึ่ง คือ การก าหนดเปูาหมายหรือผลที่จะได้รับต้องสองคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้ 
             4. มีลีกษณะที่สามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบการ
บริหารงานของหน่วยงานได้ การจัดงบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
             5. มีระยะเวลาในการด าเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลา
เหมาะสมตามสถานการณ์ ไม่สั้นไม่ยากเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี การเริ่มต้นใช้
งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงบประมาณ 
             6. มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการท างบประมาณควรพยายามให้การใช้
จ่ายเงินตามประเภทของงบประมาณต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกิน
ความจ าเป็น ฟุุมเฟือย หรือเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
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             7. มีลักษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึงความส าคัญแต่
ละงบประมาณได้ดี ไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบัติด้วย 
    8. มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความ
ถูกต้องในรายละเอียดทั้งในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่ างๆ หากงบประมาณมี
ข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผล
เสียหายขึ้นได้ และต่อไปงบประมาณอาจไม่ได้รับความเชื่อถือ 
             9. จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณที่ดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผยแก่
สาธารณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ 
และโปร่งในในการบริหารหน่วยงาน 

            10. มีความยืดหยุ่น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น หากจัดวาง
งบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะ
ลักษณะของการท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคตซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืนมากระทบ ท าให้
การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจจะเกิดปัญหาการใช้
งบประมาณท่ีไม่มีประสิทธิภาพได้ 
            11. มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือ
ปูองกันการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ 

   2.1.5 ข้อจ ากัดของงบประมาณ 
   เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคต
ในการใช้จ่ายเงินเพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่าย ที่
ได้มาและจ่ายไปในอนาคต ดังนั้น งบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้น การ
ด าเนินงานในเรื่องงบประมาณ อาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะท าให้การจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ การบริหารของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้น มีความส าคัญและ
เป็นตัวการที่มาก าหนดการบริหารงบประมาณว่าจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว หากผู้บริหารและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดท าและการบริหาร
งบประมาณเพ่ือไปสู่เปูาหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จะท าส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ใน
การบริหารงบประมาณมีองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีบทบาทดังนี้ 

2.2 บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
   2.2.1 บทบาทของผู้บริหาร 
     1. ผู้บริหารต้องตระหนัก และเห็นความส าคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
เป็นอยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วย
ข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 

3. ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงานงบประมาณไว้
ครบถ้วนเพื่อให้การจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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2.2.2 บทบาทของบุคลากร 
       1. ผู้ที่เก่ียวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตนเองเป็น
อย่างดีและมีเหตุผล 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 
   2.2.3 บทบาทขององค์กร  

1.  จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรที่แน่นอนพร้อมทั้งมอบ
อ านาจและความรับผิดชอบให้ไว้เพื่อให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดให้มีการประสานงานกันในหน่วยงานขององค์กร ในการบริหารงบประมาณโดย
เฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน 

3. จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในด้านข้อมูลที่ใช้ 

2.3 กระบวนการงบประมาณ ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ รัฐบาลจะก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้ส่วนราชการใช้เป็นนโยบาย ในการจัดท าค าของบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ น าเข้าสู่กระบวน การ
อนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร  
  ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่รัฐสภา(กรรมาธิการและวุฒิสภา) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวาระที่ 1-3  
  ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ  เป็นขั้นตอนที่ส่วนราชการจะต้องน างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไปใช้จ่าย โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    
พร้อมทั้งการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีภายใต้ผลผลิตที่สอดคล้องกับเปูาหมายการให้บริการของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อส านักงบประมาณ 
  ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลต้องติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ทุกส่วนราชการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน  ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่อส านักงบประมาณตามแบบรายงาน ส านักงบประมาณที่ก าหนดเป็นรายไตรมาส 
(รายงาน สงป.) และให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
 

2.4 หลักการจ าแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ  
          รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
  1. รายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน หมายถึง รายจ่าย      
ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 
ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 
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   1.1 งบบุคลากร : รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
   1.2 งบด าเนินงาน : รายจ่ายเพ่ือการบริหารและด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน  
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
   1.3 งบลงทุน : รายจ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง  
   1.4 งบเงินอุดหนุน : รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชน และนิติบุคคลต่าง ๆ  ซึ่งจ าแนกรายจ่ายเป็นงบบุคลากร  
งบด าเนินงาน และงบลงทุน  
   1.5 งบรายจ่ายอ่ืน : รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือส านักงบประมาณ
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ ซึ่งจ าแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน 
   2) รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังนี้ เช่น เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลู กจ้าง 
และพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  เงินส ารอง เงินสมทบ 
เงินชดเชยข้าราชการ เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น 
 

2.5 ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ 
  2.5.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน (ฉบับท่ี 5)   พ.ศ. 2554 
  โดยเป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการ
จัดการงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หน่วยงาน
ปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามแผน และแผนงานในเชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวด
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด       
   “เปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการ
จะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ         
   “แผนงาน” หมายความว่า  แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปีงบประมาณ         
    “แผนงานเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงานในเชิงบูรณาการที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ     
   “ ผลผลิต” หมายความว่า โครงการที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่
ในระหว่างปี   “โครงการ” หมายความว่า โครงการที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่
ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ   
  “งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ       
  “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณ  “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ   
  “ส านักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง    
  “ส านักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า ส านักงานคลังจังหวัด   
  “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกัน 
หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน   
  “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลง
รายการหรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ
เดียวกัน           
  “การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากส านักเบิกส่วนกลางไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากส านักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยัง
ส านักเบิกส่วนภูมิภาคอ่ืน โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  “รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่าย
ที่ก าหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณข้ึนไปขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
           
 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดท าและรับส่งข้อมูลการจัดการ
งบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน
ใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  ข้อ 5 การใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้
จ่ายตามรายการงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์และเปูาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานและหรือแผนงานในเชิง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในลักษณะ 2 หมวด 5 
  ข้อ 6 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความ
พร้อมของกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิต 
โครงการ หรือรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดท าผลผลิต โครงการหรือ
รายการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับมอบอ านาจตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด 
  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หัวหน้าส่วนราชการจะมอบ
อ านาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มิใช่การโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายระหว่างจังหวัด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ การ
มอบอ านาจดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือและส่งส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวให้ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มอบอ านาจ 
  ข้อ 7 รายจ่ายตามงบประมาณรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่าย
ใด ให้เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจค านวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่ายในวรรค
หนึ่งของแต่ละผลผลิตหรือโครงการ เพ่ือใช้ในการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตหรือโครงการส าหรับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 
  ข้อ 8 ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกจากระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบ    
บูรณาการของคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศ การบริหารงบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐลักษณะพิเศษได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ส านักงบประมาณอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่ต้องยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายรายการใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
  ข้อ 9 การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย การโอนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง การใช้รายจ่ายงบกลาง และการรายงานผล หรือกิจการอ่ืนใด        
ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
  การจัดท าและรับส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบวันได้รับอนุญาต 
ได้รับอนุญาต ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เว้นแต่หน่วยงานที่ยังไม่ได้    
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เชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้ใช้ส าเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้
เป็นหลักฐาน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าและ
รับส่งข้อมูลโดยถูกต้องแล้วเป็นส าเนาเอกสารเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ส าเนาเอกสาร
กระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ กรณีที่จะถือว่าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้นั้น จะต้องได้รับแจ้งยืนยันเป็นหนังสือจากส านัก
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
  ข้อ 10 การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการตีความในระเบียบนี้ ให้ขอความตกลงกับส านักงบประมาณ 
  ข้อ 11 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธการที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็น
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมอยู่ในแผนงานใน
เชิงบูรณาการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายร่วมกันได้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ดังกล่าว 

  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 28 หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลท าให้
เปูาหมาย ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่ง
แผนดังกล่าวให้ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบก่อน และในกรณีที่ต้องมีการโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 27 ด้วย ก็ให้ด าเนินการขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณพร้อมกัน 
  ข้อ 12 การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายการให้บริการ
กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 13 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าระบบข้อมูลการด าเนินงานตามผลผลิต
หรือโครงการ พร้อมกับก าหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือที่ได้ตกลง
กับส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ในรายงานผลตามข้อ 35 
  ข้อ 14 ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจ านวนวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละ
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง เว้น
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แต่งบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จะระบุส านักเบิก
ไว้ที่ส านักเบิกส่วนภูมิภาคตามท่ีตั้งของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
  การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ ง ให้มีผลนับตั้ งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายเพ่ิมเติมประกาศบังคับใช้แล้ว และให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่ให้มีผลตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่ก าหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย
แล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน 
  ข้อ 15 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
  ข้อ 16 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามข้อ 14 แต่หาก     
ไม่จัดส่งแผนดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีก าหนดให้เป็นวันที่เริ่มต้นบังคับใช้ ส านัก
งบประมาณจะรายงานการไม่ส่งแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 
  ข้อ 17 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจ ออกแบบรูป
รายการก่อสร้างโดยละเอียด การก าหนดจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการ
ด าเนินการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหา
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด 
รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด  
  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจแก้ไขรายละเอียดของรายการ
งบประมาณรายจ่ายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี ได้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสาระส าคัญ
ของรายการดังกล่าว 
  ข้อ 18 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบ
รายจ่ายอ่ืนแล้วแต่กรณี ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แล้วโดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญ
ของรายการที่ได้รับจัดสรร ให้กระท าได้โดยไม่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
  ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือ
ข้อจ ากัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็น 
  ข้อ 19 การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที่มีโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
รวมอยู่ด้วย และมีกรณีต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศสมบทกับเงินบาท ให้ระบุจ านวนเงินของแต่ละงบ
รายจ่ายที่ขอใช้เงินทดรองราชการ และระบุส านักเบิกไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง 
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  ข้อ 20 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ของแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบ
รายจ่าย ที่ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ ายัง
ส านักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้โดยไม่
ชักช้า แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยให้จัดท าและรับส่ง
ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณก าหนด 

  ข้อ 21 การใช้รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงาน หรือ
แผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

        1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบ
รายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ 

    2) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และ
ให้ถัวจ่ายกันได้ เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจ่าย
นี้ได้ หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

     3) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบนี้ตามรายการและ
วงเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้วย 
              4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้ ดังนี้ 

 ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการ
จัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียด
อ่ืนใดที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ทัง้นี้ให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม       
 5) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และ
ให้เบิกตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้น าความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 22 ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร ลักษณะค่าใช้จ่ายด าเนินงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต้องจ่ายตาม
ข้อผูกพันสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย และรายจ่ายการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
จากกรมบัญชีกลางให้ได้ก่อนได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ 23 ในกรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด า เนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงาน
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ตามแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้โดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเปูาหมายการ
ให้บริการกระทรวง และเปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย 

  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ท าให้
เปูาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแผนงานใน
เชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส าคัญ และต้องไม่ท าให้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน
ยกเว้นงบบุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเปูาหมายที่จะระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือ
เพ่ิมเติมเปูาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเปูาหมายการให้บริการกระทรวง หรือ
เปูาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
ก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือ
ข้อจ ากัดการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้
ตามความจ าเป็น 

ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไป
ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้เป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดินหรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้อง
จ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อนตามล าดับ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะจะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์
ยานพาหนะเดิม 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือ
ข้อจ ากัดการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 26 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
รายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบรายจ่ายของผลผลิต
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หรือโครงการใด แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมี
อ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงาน
เดียวกันหรือน าเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมบทอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินรายการนั้น แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายไปเพ่ิม ให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น 

รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความว่า รายการที่ระบุไว้ในการจัดสรร
งบประมาณ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รวมรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกันให้
ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ และค าว่า “หน่วย” หมายความว่า หน่วยที่
สามารถนับได ้

 

ข้อ 27 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณนอกเหนือจากที่ก าหนไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

ข้อ 28 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้
อ านาจตามที่ได้รับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้าตามแบบรายงาน
ที่ส านักงบประมาณก าหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย 

ข้อ  28/1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนดตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ 

ข้อ 29 ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กรมบัญชีกลางตาม
วงเงินที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เพ่ือส่วนราชการต่าง ๆ ขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจ านวนที่ต้องจ่ายจริง ส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการดังต่อไปนี้ 

(1) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
(3) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
(4) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
(5) เงินสมทบลูกจ้างประจ า 
(6) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 

     (7)  ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

ทั้งนี้ รายการตาม (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนรายการตาม (3) 
ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจ าของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือ
โครงการใด ๆ ในงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการแล้วแต่กรณี    
  ข้อ 30 ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบ
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กลางรายการใด นอกจากรายการตามข้อ 29 ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยให้แสดง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่จะขอน าไปใช้ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ หรือรายการใดจะ
เบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด หรือแผนงานในเชิงบูรณาการใด รวมทั้งให้แสดงแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง
ดังกล่าวเป็นรายเดือนอย่างชัดเจน และให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ งบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง หรือแสดงรายละเอียดอ่ืนใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนดพ้อมกับระบุส านักเบิกที่จะเบิกจ่าย
  ข้อ 31 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่ขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบ
กลางตามข้อ 30 รับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 วรรคหนึ่งอย่างเคร่งครัดด้วย 

ข้อ 32 เมื่อส านักงบประมาณได้ให้ความตกลงในการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดแล้ว จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการนั้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ส านัก
เบิกท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามวรรคหนึ่ง ส านักงบประมาณจะจัดท าเป็น
หนังสือและจัดส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และให้ถือวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวเป็นวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

ข้อ 33 ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ให้น าความในลักษณะ 1 และลักษณะ 2 
หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 มาใช้บังคับกับการใช้รายจ่าย และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายงบกลางได้อนุโลม 

ข้อ 34 งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการ
จัดสรร และได้น าไปใช้จ่ายจนบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือ
จากการจัดซื้อจดัจ้าง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้วมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งคืน
คลัง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องน าไปใช้จ่ายในรายการอ่ืน ๆ ให้ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณก่อน 

ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผล ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มี
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดท ารายงาน ดังนี้ 
 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนด หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

(2)  รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเปูาหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งส านักงบประมาณ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  นอกเหนือจากส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ขอให้หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การ
มหาชนและรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ส านักงบประมาณก าหนดด้วย 
กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  ข้อ 36 ส านักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติการหรือไม่อาจปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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  นอกจากนี้ ส านักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี และจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง
ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย 
  ข้อ 37 บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้
ก่อนแล้วก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้คงใช้ปฏิบัติต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
  งบประมาณรายจ่ายรายการใดที่ได้ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 
 

  2.5.2  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558- 2560 

  (1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558            
  หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0717/74 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้แจ้ง
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2558 จึงก าหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเปูาหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของงบประมาณรายจ่าย จึงได้ก าหนดเปูาหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
ไตรมาสที ่ เป้าหมายการเบิกจ่าย

รายจ่ายภาพรวม  
สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(%) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ า 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
(%) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
(%) 

1 32 33 29 
2 55 55 55 
3 76 76 74 
4 96 98 87 

โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 9 กันยายน 2557 
  2. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องด าเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ 
   (2.1) รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการ
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ด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 
  ส าหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้จัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
   (2.2) รายจ่ายลงทุน  กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่
รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน กรณีสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ต้องพิจารณาให้มีความ
พร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตงาน (TOR) รูปแบบรายการ ประมาณราคา  สถานที่/พ้ืนที่
ก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
   (2.3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างให้พร้อม เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านการ
พิจารณาในวาระท่ี 2 ประมาณวันที่ 17 กันยายน 2557 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข้เพ่ิมเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยมีเงื่อนไขว่า จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงิน
เกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 และรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึง
ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ หรือจัดหาในลักษณะพิเศษ จะต้องเร่งรัดก่อ
หนี้ผูกพันโดยเร็ว 
  3. เมื่อส านักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เ ร่งด าเนินการโอน
จัดสรรงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวัน   นับแต่วันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
  4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิต และตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือส านักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ
ของแผนงาน/โครงการเป็นรายเดือน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาสต่อไป 
  5. เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตรวจสอบแล้วพบว่าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่สนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
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   5.1 กรณีที่ยังยืนยันการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เดิม ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นและแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้มีความพร้อมและเร่งรัดการด าเนินงาน 
   5.2 กรณีที่ไม่ด าเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจ าเป็น ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ ให้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพ่ือด าเนินรายการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้จริง
ภายใต้ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เดิมและต้องสนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 
  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

6. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ติดตามและก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยเคร่งครัด 

7. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะ ในส่วนของรายจ่ายประจ าที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
 

  (2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  
              หนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร 0704/ว 102 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 
ส านักงบประมาณก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 จึงได้ก าหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
รายไตรมาส ดังนี้ 
ไตรมาสที ่ เป้าหมายการเบิกจ่าย

รายจ่ายภาพรวม  
สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(%) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ า 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
(%) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
(%) 

1 30 33 19 
2 52 55 42 
3 73 76 63 
4 96 98 87 

  โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
            1. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558  โดยมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
      (1) รายจ่ายประจ า  ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส  โดยในส่วน
ของการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์  ภารกิจหน่วยงาน  จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเริ่ม
เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 
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      ส าหรับการฝึกอบรมประชุม สัมมนา  ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นหลัก  ทั้งนี้ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยเบิกจ่ายได้ในไตร
มาสที่ 1  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
      (2) รายจ่ายลงทุน  กรณีจัดหาครุภัณฑ์  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน  จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ  ผลการสืบราคา  และสถานที่/พ้ืนที่
รองรับครุภัณฑ์  รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน   
      กรณีสิ่งก่อสร้าง  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  ต้องพิจารณา
ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  แบบรูปรายการประมาณราคา  
สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง  รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
      (3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างได้  เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ 14 สิงหาคม 2558)  โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพัน
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว  ทั้งนี้  รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่
เกิน 2 ล้านบาท  ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1  รายการรายจ่ายลงทุนที่มี
วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป  จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  ยกเว้นรายการที่มี
วงเงินเกิน 500 ล้านบาท  ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2  และรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง  
รวมถึงครุภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ  จะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว 
     2.เมื่อส านักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนแล้ว  ขอให้เร่งด าเนินการโอน
จัดสรรงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคนั้นๆ  ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้โดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามวันท าการ  นับตั้งแต่
วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
     3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิต  และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข  โดยให้จัดส่ง   ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นรายเดือนและรายไตรมาส  เพ่ือส านักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการของแผนงาน/โครงการเป็นรายเดือน  และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป 
        4.  ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น  และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและ
ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย
เคร่งครัด 
     5. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการก่อ
หนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว 
    6.กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการกระตุ้นเศรษฐกิจ  เห็นสมควรให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไป
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ด าเนินการ  ยกเว้นรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท  โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  พิจารณาและ
ส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  (3) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนวทางด าเนินงาน
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 จึงก าหนดเปูาหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายไตรมาสดังนี้ 
ไตรมาสที ่ เป้าหมายการเบิกจ่าย

รายจ่ายภาพรวม  
สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(%) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ า 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
(%) 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
(%) 

1 30 33 19 
2 52 55 41 
3 73 76 63 
4 96 98 87 

  โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 1. รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการ
ด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นส าคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการด าเนินการตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2. รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน
จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จะต้องด าเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการ
ก าหนดจ านวนพ้ืนที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  รูปแบบ
รายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ 25 สิงหาคม 2559) โดยที่เงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสแรก และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก
ต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการ
ใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ขอให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ก าหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว      
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี 3  

วิธีการด าเนินงาน 
3.1 เนื้อหาสาระส าคัญและขั้นตอนการด าเนินการ  

เป็นการศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมอนามัยในส่วนการบริหาร
งบประมาณหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว คือ  การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล ซึ่งจะแยกการด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ  

3.1.1 การโอนจัดสรรงบประมาณ จะน าเสนอขั้นตอนการโอนจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่ วยงานภายในกรมอนามัย เ พ่ือน างบประมาณไปใช้ ในการบริหารงานของหน่ วยงาน                     
ซึ่งมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีการปฏิบัต ิ เอกสารที่เกีย่วข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 จัดท าเอกสารน าเข้า
ข้อมูล (ใบปะหน้า

โดยเรียกข้อมลูรหสังบประมาณ รหัสผลผลิต 
กิจกรรม ตามโครงสร้างงบประมาณที่ไดร้ับ

รหัสตามโครงสร้าง
งบประมาณจาก

0.5 วัน 
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ใบส าคัญ) จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแลว้น ามา
ตรวจสอบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับตาม
เอกสารงบประมาณในแต่และแผนงาน 
ผลผลติ และงบรายจ่าย ให้ถูกต้องตรงกัน 
และแจ้งเวียนใหส้ านัก/กอง/กลุ่ม และศูนย์
ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งเบิกในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 

กรมบัญชีกลาง 
ผลผลติ/กิจกรรม 

2 วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะจั ดท า
ต า ร า ง ส รุ ป ก า ร โ อ น
จัดสรรเงินงบประมาณ
ตามแผนงาน/ผลผลิต/
งบรายจ่าย 

เมื่อไดร้ับแจ้งกรอบการจดัสรรงบประมาณจาก
กองแผนงานแล้ว น าข้อมูลแต่ละแผนงานมา
วิเคราะห์ และสร้างตารางใน excell เพื่อ
กระทบยอดเงิน สอบทานงบประมาณในแตล่ะ
แผนงาน ให้ตรงกับเอกสารงบประมาณ  
(ขาวคาดแดง) 

- กรอบเงนิ
งบประมาณขาลงจาก
กองแผนงาน 
- งบประมาณตาม
เอกสารขาวคาดแดง 
 

1.5 วัน 

3 จัดท าร่างการโอนจัดสรร
งบประมาณตามโครงสร้าง
รหัสงบประมาณ 
รายการที่แต่ละ
หน่วยงาน ได้รับ 

หลังจากตรวจสอบงบประมาณทีไ่ด้รบัว่าตรง
ตามเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) จะน า
แผนปฏิบตัิการของหน่วยงานที่ได้รับจากกอง
แผนงาน มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดท า
ร่างรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสู่
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตาม
แผนงาน ผลผลติ และงบรายจ่าย ดังน้ี  

    1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ในส่วนของงบบุคลากร      
อันประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ 

- แผนงาน /ผลผลิต /
งบรายจ่าย 

3 วัน 

 
ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้ทุกหน่วยงาน 

ตั้งเบิกที่ส านักเบิกในส่วนกลาง ส าหรับงบ
ด าเนินงานในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร     
ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าบ้านค่าตอบแทน
แพทย์ฯ ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น ค่าจ้าง
เหมาแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง และ
เงินสมทบประกันสังคม ให้ตั้งเบิกที่ส านัก   
เบิกส่วนกลางเช่นกัน โดยในส่วนของงบ
ด าเนินงานที่โอนจัดสรรตามแผนงานจะไม่  
รวมเงินในส่วนนี้ เพราะให้ตั้งเบิกที่ส านักเบิก
ส่วนกลาง  

     2) งบด าเนินงานในแผนงานอื่นนอกเหนือจาก
รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ตามข้อ 3.1) 
จะจัดสรรให้ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบ 6 เดือนแรก  (ยกเว้นแผน
พื้นฐานด้านการพัฒนาศักยภาพคน  
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ได้รับการจัดสรร 100%) 
  3) งบลงทุน จะจัดสรรให้เต็มจ านวนตาม
ประเภทรายการ วงเงิน ที่ได้รับการจัดสรร 
โดยจะต้องตรวจสอบรหสังบประมาณ 
ประเภทของครุภัณฑ์ หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบนั้น ๆ ให้ถูกต้อง 
  4) งบเงินอุดหนุน จะจัดสรรให้รอ้ยละห้าสิบ
ของจ านวนวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้แต่ละ
แผนงาน (ยกเว้นโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศดา้นประชากรและ
การวางแผนครอบครัว จัดสรรให้ 100%) 
  5) งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศให้ตั้งเบิกท่ีส่วนกลาง 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย จะจัดสรรให้
หน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบ 
ประมาณตามแผนการใช้จ่ายรอบ 6 เดือนแรก 

 
ล าดับ กิจกรรม/ขัน้ตอน วิธีการปฏิบัต ิ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ด าเนินการ 
4 โอนเงินให้หน่วยงาน

ตามตารางสรุปร่างการ
โอนจัดสรรฯ 

เมื่อกระทบเงินงบประมาณทุกแผนงาน ทั้งใน
ส่วนของวงเงินในผลผลติ งบรายจา่ย ถูกต้อง
ตามงบประมาณที่ไดร้ับแล้วด าเนนิการโอน
จัดสรรงบประมาณ ในระบบ GFMIS ให้
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค     
ตามรหสัแผนงาน และรหัสศูนย์ตน้ทุน โดยใน
ขั้นตอนของการโอนเงินในระบบจะต้องถูกต้อง
ตามโครงสรา้งของงบประมาณ ท้ังแหล่ง    
ของเงิน รหัสงบประมาณ จ านวนเงิน รหัส  
ของพื้นที่ จ านวนเงิน 

รหัสงบประมาณ/
แหล่งของเงิน/ศูนย์
ต้นทุน/รหสัพื้นที ่

2 วัน 

5 แจ้งการโอนจัดสรรเป็น
หนังสือ/สแกนข้ึน      
บนเว็บไซตห์น่วยงาน     
กองคลัง 

ด าเนินการแจ้งการโอนจัดสรรเงินแต่ละ
แผนให้หน่วยงานทราบ หลังจากการโอน
งบประมาณภายใน 1 วัน บนเว็บไซต์ของ
กองคลัง หัวข้อ เงินงบประมาณ ปี 25...
พร้อมกับท าหนังสือแจ้งการโอนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานทราบอีกช่องทางหนึ่งดว้ย 

- เอกสารการโอนจาก
ระบบ GFMIS  
- หนังสือแจ้งการโอน
ให้หน่วยงาน 

1 วัน 

                           รวม  7 วัน 
6 กรณีปรับแผน/ขออนุมัติ

โอนเปลี่ยนแปลงฯ  
กรณีมีการปรับแผน จะด าเนนิการจัดท า
การอนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายการงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

- หนังสือขออนุมัติโอน
จากหน่วยงาน 

  

7 โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ/รายการ
งบประมาณในระบบ 

เมื่อได้รับอนุมัติการปรับแผน/โอน
เปลี่ยนแปลงแล้ว ด าเนนิการโอน

- หนังสือแจ้งรหัส
งบประมาณที่ขอโอน
ให้กับหน่วยงาน 
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GFMIS  เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS และแจ้ง 
สร้างรหัสงบประมาณ โอนงบประมาณและ 
แจ้งการโอนงบประมาณให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 

  ขั้นตอนที่ 1 – 5 เป็นระยะเวลาการด าเนินการโอนจัดสรรตามกรอบเวลาของระเบียบการ
โอนจัดสรรลงสู่หน่วยงานกลางและส่วนภูมิภาค (การโอนตามแผนการจัดสรร) ซึ่งมีกรอบระยะเวลาใน
การด าเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับการแจ้งการโอนจัดสรรขาลงจากกองแผนงาน 

ขั้นตอนที่ 6 – 7 เป็นขั้นตอนกรณีมีการโอนนอกแผน  

3.1.2 การบริหารงบประมาณ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ภายในกรมอนามัย จะท าการวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด โดยจะวิเคราะห์เป็นรายไตรมาส มีข้ันตอนดังนี้ 

1) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและระเบียบการบริหาร
งบประมาณ มาตรการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ และหนังสือเวียน 
ที่เกี่ยวข้อง 
   2) รวบรวมและจ าแนกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า และงบรายจ่ายลงทุนเป็นรายไตรมาสและเป็นรายปี 

3) วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสเทียบกับเปูาหมาย
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ส านักงบประมาณก าหนด 

3.2  แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรรจาก 
กองแผนงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจ าปีงบประมาณ 2558  - 2560 เทียบกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560 เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปต่อไป  
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บทท่ี 4 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เสนอผลงานขอแยกวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ        
4.1 การโอนจัดสรรงบประมาณ  
                    หนว่ย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

2558 1,194.8259 409.0866 123.5439 22.1131 26.4347 1,876.4044 
2559 1,242.7574 494.5724 205.6990 6.4360 30.1924 1,979.6572 
2560 1,208.6760 585.8359 170.9870 5.3500 23.4263 1,994.2302 

  จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 กรมอนามัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกป ีโดยพบว่าการโอนจัดสรรงบประมาณลงสู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด คือสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา 7 วัน ท าให้หน่วยงานมี
งบประมาณในการใช้จ่าย ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือด าเนินงาน/โครงการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
4.2 การบริหารงบประมาณ  
  จากการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2560 น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ผู้เสนอผลงานขอแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4  ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1  - 4 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 - 4 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 - 4 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมอนามัย ปีงบประมาณ 
2558 -2560 

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 – 4 ดังนี้ 
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ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่  1  - 4 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ตารางที่ 1 แสดงเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่4 

    ภาพรวม 32 55 76 96 
   รายจ่ายประจ า 33 55 76 98 
   รายจ่ายลงทุน 29 55 74 87 

 

ในการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 - 4  ของ
กรมอนามัยปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 

 
  จากตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย 
433.3872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.10 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 32) 
รายจ่ายประจ า เบิกจ่าย  413.2791 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.61 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 33) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย   20.1081 ล้านบาท ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 29)  

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2558  ไตรมาสที่ 2 

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,876,404,400.00   1,200,000.00    124,875,793.79            6.66 433,387,259.27     23.10           559,463,053.06 29.82    1,316,941,346.94  

รายจา่ยประจ า :    1,750,703,300.00     1,200,000.00        58,994,862.79             3.37 413,279,148.27       23.61            473,474,011.06 27.04     1,277,229,288.94    

  งบบคุลากร 1,194,825,900.00       -                  -                       -            287,703,132.29          24.08     287,703,132.29           24.08      907,122,767.71          

  งบด าเนนิงาน 506,929,400.00         1,200,000.00      54,734,603.79         10.80         124,019,779.66          24.46     179,954,383.45           35.50      326,975,016.55          

  งบเงนิอุดหนุน 22,113,300.00           -                  4,000,000.00           18.09         735,751.20                3.33      4,735,751.20               21.42      17,377,548.80            

  งบรายจ่ายอืน่ 26,834,700.00           -                  260,259.00             0.97           820,485.12                3.06      1,080,744.12               4.03        25,753,955.88            

รายจา่ยลงทนุ : 125,701,100.00      -                    65,880,931.00      52.41         20,108,111.00         16.00   85,989,042.00           68.41     39,712,058.00         

   งบลงทนุ 125,701,100.00         -                  65,880,931.00         52.41         20,108,111.00            16.00     85,989,042.00             68.41      39,712,058.00            

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
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  จากตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 914.6932 
ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 48.75 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 55) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 856.0020 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 48.91 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 
55) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 58.6912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.50 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 55)  

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ไตรมาสที่ 3 

 

   

จากตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 3  เบิกจ่าย 1,344.8552 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.67 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 76) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 1,249.8254 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.41 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อย

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,876,404,400.00   4,405,695.00    117,906,235.43            6.28 914,693,204.91     48.75       1,037,005,135.34 55.27    839,399,264.66     

รายจา่ยประจ า :    1,750,189,300.00     4,405,695.00        64,564,483.43             3.69 856,002,002.81       48.91            924,972,181.24 52.85     825,217,118.76       

  งบบคุลากร 1,194,825,900.00       -                  -                       -            575,148,245.27          48.14     575,148,245.27           48.14      619,677,654.73          

  งบด าเนนิงาน 505,865,400.00         1,875,000.00      62,475,584.43         12.35         261,804,312.07          51.75     326,154,896.50           64.47      179,710,503.50          

  งบเงนิอุดหนุน 22,113,300.00           1,200,000.00      96,200.00               0.44           13,493,210.79            61.02     14,789,410.79             66.88      7,323,889.21             

  งบรายจ่ายอืน่ 27,384,700.00           1,330,695.00      1,992,699.00           7.28           5,556,234.68             20.29     8,879,628.68               32.43      18,505,071.32            

รายจา่ยลงทนุ : 126,215,100.00      -                    53,341,752.00      42.26         58,691,202.10         46.50   112,032,954.10        88.76     14,182,145.90         

   งบลงทนุ 126,215,100.00         -                  53,341,752.00         42.26         58,691,202.10            46.50     112,032,954.10           88.76      14,182,145.90            

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,876,404,400.00   5,305,695.00       92,376,814.55            4.92 1,344,855,227.72  71.67       1,442,537,737.27 76.88    433,866,662.73     

รายจา่ยประจ า :    1,750,189,300.00     5,305,695.00        62,544,868.55             3.57 1,249,825,492.97    71.41         1,317,676,056.52 75.29     432,513,243.48       

  งบบคุลากร 1,194,825,900.00       -                  -                       -            865,084,131.83          72.40     865,084,131.83           72.40      329,741,768.17          

  งบด าเนนิงาน 505,865,400.00         2,775,000.00      61,634,460.55         12.18         359,717,997.66          71.11     424,127,458.21           83.84      81,737,941.79            

  งบเงนิอุดหนุน 22,113,300.00           1,200,000.00      -                       -            14,597,481.56            66.01     15,797,481.56             71.44      6,315,818.44             

  งบรายจ่ายอืน่ 27,384,700.00           1,330,695.00      910,408.00             3.32           10,425,881.92            38.07     12,666,984.92             46.26      14,717,715.08            

รายจา่ยลงทนุ : 126,215,100.00      -                    29,831,946.00      23.64         95,029,734.75         75.29   124,861,680.75        98.93     1,353,419.25           

   งบลงทนุ 126,215,100.00         -                  29,831,946.00         23.64         95,029,734.75            75.29     124,861,680.75           98.93      1,353,419.25             

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
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ละ 76) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 95.0297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.29 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาล
ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 74)  
ตารางที่ 5 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2558  ไตรมาสที่ 4 

 
  จากตารางที่ 5 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 4  เบิกจ่าย 1,856.9455 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมสูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 96) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 1,730.7965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.89 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อย
ละ 98) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 126.1494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาล
ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 87)  
ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่  1 - 4 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
ตารางที่ 6 แสดงเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่4 

    ภาพรวม 30 52 73 96 
   รายจ่ายประจ า 33 55 76 98 
   รายจ่ายลงทุน 19 40 61 87 

ในการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 - 4  ของ
กรมอนามัย ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 7 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,876,404,400.00   6,736,895.00       14,376,466.15            0.77 1,856,945,983.73  98.96       1,878,059,344.88 100.09  1,654,944.88-          

รายจา่ยประจ า :    1,750,189,300.00     6,736,895.00        14,376,386.15             0.82 1,730,796,532.97    98.89         1,751,909,814.12 100.10   1,720,514.12-           

  งบบคุลากร 1,194,825,900.00       -                  -                       -            1,197,630,215.82        100.23   1,197,630,215.82         100.23    2,804,315.82-             

  งบด าเนนิงาน 510,365,400.00         2,875,000.00      6,873,786.20           1.35           500,481,719.31          98.06     510,230,505.51           99.97      134,894.49                

  งบเงนิอุดหนุน 22,113,300.00           1,200,000.00      4,987,500.00           22.55         15,493,948.56            70.07     21,681,448.56             98.05      431,851.44                

  งบรายจ่ายอืน่ 22,884,700.00           2,661,895.00      2,515,099.95           10.99         17,190,649.28            75.12     22,367,644.23             97.74      517,055.77                

รายจา่ยลงทนุ : 126,215,100.00      -                    80.00                      0.00           126,149,450.76       99.95   126,149,530.76        99.95     65,569.24                 

   งบลงทนุ 126,215,100.00         -                  80.00                    0.00           126,149,450.76          99.95     126,149,530.76           99.95      65,569.24                 

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
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  จากตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย 419.9716 
ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 21.21 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 30) รายจ่ายประจ า 
เบิกจ่าย 393.5916 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.19 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 
33) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 26.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.82 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 19)  

ตารางท่ี 8 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2559  ไตรมาสที่ 2

 
                จากตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 924.2462 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.69 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 52) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 837.0746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.19 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 
55) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 87.1715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.38 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 40) 

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,979,657,200.00                        -      138,231,770.89            6.98 419,971,685.19     21.21           558,203,456.08 28.20    1,421,453,743.92  

รายจา่ยประจ า :    1,773,958,200.00                        -          52,971,681.89             2.99 393,591,635.19       22.19            446,563,317.08 25.17     1,327,394,882.92    

  งบบคุลากร 1,242,757,400.00       -                  -                       -            298,525,588.00          24.02     298,525,588.00           24.02      944,231,812.00          

  งบด าเนนิงาน 494,572,400.00         -                  52,164,197.89         10.55         92,900,341.67            18.78     145,064,539.56           29.33      349,507,860.44          

  งบเงนิอุดหนุน 6,436,000.00            -                  -                       -            736,000.00                11.44     736,000.00                 11.44      5,700,000.00             

  งบรายจ่ายอืน่ 30,192,400.00           -                  807,484.00             2.67           1,429,705.52             4.74      2,237,189.52               7.41        27,955,210.48            

รายจา่ยลงทนุ : 205,699,000.00      -                    85,260,089.00      41.45         26,380,050.00         12.82   111,640,139.00        54.27     94,058,861.00         

   งบลงทนุ 205,699,000.00         -                  85,260,089.00         41.45         26,380,050.00            12.82     111,640,139.00           54.27      94,058,861.00            

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
งบรายจา่ย

 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,979,657,200.00   2,351,600.00    172,624,100.02            8.72 924,246,212.27     46.69       1,099,221,912.29 55.53    880,435,287.71     

รายจา่ยประจ า :    1,773,958,200.00     2,351,600.00      110,616,387.02             6.24 837,074,659.58       47.19            950,042,646.60 53.55     823,915,553.40       

  งบบคุลากร 1,242,757,400.00       -                  -                       -            595,320,991.65          47.90     595,320,991.65           47.90      647,436,408.35          

  งบด าเนนิงาน 494,572,400.00         2,351,600.00      110,167,467.02        22.28         233,781,904.17          47.27     346,300,971.19           70.02      148,271,428.81          

  งบเงนิอุดหนุน 6,436,000.00            -                  -                       -            735,986.88                11.44     735,986.88                 11.44      5,700,013.12             

  งบรายจ่ายอืน่ 30,192,400.00           -                  448,920.00             1.49           7,235,776.88             23.97     7,684,696.88               25.45      22,507,703.12            

รายจา่ยลงทนุ : 205,699,000.00      -                    62,007,713.00      30.14         87,171,552.69         42.38   149,179,265.69        72.52     56,519,734.31         

   งบลงทนุ 205,699,000.00         -                  62,007,713.00         30.14         87,171,552.69            42.38     149,179,265.69           72.52      56,519,734.31            

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
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ตารางที่ 9 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2559  ไตรมาสที่ 3 

 
จากตารางที่ 9  ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย  1,401.0466 ล้านบาท      

คิดเป็นร้อยละ 71.19 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 73) รายจ่ายประจ าเบิกจ่าย 
1,291.3763  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.14 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 76) 
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย109.6702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.59 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 61) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 10 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ 2559   ไตรมาสที่ 4 

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม  1,968,120,100.00   3,241,000.00    129,550,467.50            6.58 1,401,046,676.33  71.19       1,533,838,143.83 77.93    434,281,956.17     

รายจา่ยประจ า :    1,790,060,834.00     3,241,000.00        61,161,484.50             3.42 1,291,376,393.64    72.14         1,355,778,878.14 75.74     434,281,955.86       

  งบบคุลากร 1,242,757,400.00       -                  -                       -            891,182,352.20          71.71     891,182,352.20           71.71      351,575,047.80          

  งบด าเนนิงาน 510,675,034.00         2,491,600.00      58,903,444.70         11.53         380,994,480.01          74.61     442,389,524.71           86.63      68,285,509.29            

  งบเงนิอุดหนุน 6,436,000.00            -                  -                       -            935,886.88                14.54     935,886.88                 14.54      5,500,113.12             

  งบรายจ่ายอืน่ 30,192,400.00           749,400.00        2,258,039.80           7.48           18,263,674.55            60.49     21,271,114.35             70.45      8,921,285.65             

รายจา่ยลงทนุ : 178,059,266.00      -                    68,388,983.00      38.41         109,670,282.69       61.59   178,059,265.69        100.00   0.31                           

   งบลงทนุ 178,059,266.00         -                  68,388,983.00         38.41         109,670,282.69          61.59     178,059,265.69           100.00    0.31                         

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
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  จากตารางที่ 10 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 4 เบิกจ่าย 1,866.9625 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 94.86 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 96) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 1,730.2951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.67  ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อย
ละ 98) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 136.6673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.71 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาล
ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 87) 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่  1 - 4 
เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ตารางที่ 11 แสดงเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่4 

    ภาพรวม 30 52 73 96 
   รายจ่ายประจ า 33 55 76 98 
   รายจ่ายลงทุน 19 42 63 88 

ในการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  2560 ไตรมาสที่ 1 - 4      
ของกรมอนามัย ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 12 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2560  ไตรมาสที่ 1 

 เงนิกนัเหลือ่มปี เงนิกนัเหลือ่มปี

 (ไมม่หีนีผ้กูพนั) (มหีนีผ้กูพนั)

รายจา่ยภาพรวม  1,968,120,100.00   11,249,757.00       42,052,708.00            2.14 1,866,962,501.78  94.86       1,922,802,566.78 97.70    45,317,533.22        

รายจา่ยประจ า :    1,789,956,834.31     11,093,880.00              731,175.00             0.04 1,730,295,181.71    96.67         1,744,657,836.71 97.47     45,298,997.60         

  งบบคุลากร 1,242,757,400.00       -                    -                       -            1,198,222,373.55        96.42     1,198,222,373.55         96.42      44,535,026.45            

  งบด าเนนิงาน 512,372,034.31         3,557,829.00        731,175.00             0.14           504,784,873.02          98.52     511,611,477.02           99.85      760,557.29                

  งบเงนิอุดหนุน 6,436,000.00            5,500,100.00        -                       -            935,886.88                14.54     6,435,986.88               100.00    13.12                       

  งบรายจ่ายอืน่ 28,391,400.00           2,035,951.00        -                       -            26,352,048.26            92.82     28,387,999.26             99.99      3,400.74                   

รายจา่ยลงทนุ : 178,163,265.69      155,877.00        41,321,533.00      23.19         136,667,320.07       76.71   178,144,730.07        99.99     18,535.62                 

   งบลงทนุ 178,163,265.69         155,877.00          41,321,533.00         23.19         136,667,320.07          76.71     178,144,730.07           99.99      18,535.62                 

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
งบรายจา่ย

 งบประมาณปี 2558
 รอ้ยละ

เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ
 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ
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  จากตารางที่ 12 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย 479.2703 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.03 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 30) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 429.1393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.48 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 
33) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 50.1309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.07 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 19)  
ตารางที่ 13 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ไตรมาสที่ 2 

 
   
 

จากตารางที่ 13 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 998.9904 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.09 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 52) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 860.2003 คิดเป็นร้อยละ 47.05 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 55) 

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม     1,994,230,200.00                            -         156,695,204.00            7.86 479,270,308.19        24.03           635,965,512.19 31.89    1,358,264,687.81   

รายจา่ยประจ า :       1,827,499,544.18                            -             42,466,502.00             2.32 429,139,394.52          23.48            471,605,896.52 25.81     1,355,893,647.66     

  งบบคุลากร 1,208,676,000.00         -                      -                          -            286,928,663.72            23.74     286,928,663.72           23.74      921,747,336.28            

  งบด าเนนิงาน 589,972,244.18           -                      41,557,738.00            7.04           136,922,411.57            23.21     178,480,149.57           30.25      411,492,094.61            

  งบเงนิอุดหนุน 5,305,000.00               -                      -                          -            805,000.00                  15.17     805,000.00                 15.17      4,500,000.00               

  งบรายจ่ายอืน่ 23,546,300.00             -                      908,764.00                3.86           4,483,319.23                19.04     5,392,083.23               22.90      18,154,216.77             

รายจา่ยลงทนุ : 166,730,655.82        -                        114,228,702.00       68.51         50,130,913.67            30.07   164,359,615.67        98.58     2,371,040.15             

   งบลงทนุ 166,730,655.82           -                      114,228,702.00          68.51         50,130,913.67              30.07     164,359,615.67           98.58      2,371,040.15               

งบรายจา่ย
 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม     1,994,230,200.00       1,796,000.00          63,196,623.00            3.17 998,990,499.08        50.09       1,063,983,122.08 53.35    930,247,077.92       

รายจา่ยประจ า :       1,828,255,326.00         1,796,000.00           36,297,308.00             1.99 860,200,341.36          47.05            898,293,649.36 49.13     929,961,676.64         

  งบบคุลากร 1,208,676,000.00         -                      -                          -            587,820,659.00            48.63     587,820,659.00           48.63      620,855,341.00            

  งบด าเนนิงาน 590,228,026.00           1,796,000.00         35,080,558.00            5.94           262,639,383.48            44.50     299,515,941.48           50.75      290,712,084.52            

  งบเงนิอุดหนุน 5,305,000.00               -                      -                          -            804,970.90                  15.17     804,970.90                 15.17      4,500,029.10               

  งบรายจ่ายอืน่ 24,046,300.00             -                      1,216,750.00              5.06           8,935,327.98                37.16     10,152,077.98             42.22      13,894,222.02             

รายจา่ยลงทนุ : 165,974,874.00        -                        26,899,315.00         16.21         138,790,157.72          83.62   165,689,472.72        99.83     285,401.28                

   งบลงทนุ 165,974,874.00           -                      26,899,315.00            16.21         138,790,157.72            83.62     165,689,472.72           99.83      285,401.28                 

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
งบรายจา่ย

 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ
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รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 138.7901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.62 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 42) 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ไตรมาสที่ 3 

 
  จากตารางที่ 14 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 3 เบิกจ่าย 1,449.2656 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.67 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวมต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 73) รายจ่ายประจ า
เบิกจ่าย 1,294.2154 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.98 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมาย   
ร้อยละ 76) รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 155.0502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.79 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาล
ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 63) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 15 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ 2560  ไตรมาสที่ 4 

 ส ารองให้

หนว่ยงานอืน่

 เบกิแทน

รายจา่ยภาพรวม     1,994,230,200.00       1,896,000.00          48,480,518.00            2.43 1,449,265,656.39    72.67       1,499,642,174.39 75.20    494,588,025.61       

รายจา่ยประจ า :       1,823,457,474.00         1,896,000.00           37,664,478.00             2.07 1,294,215,406.67      70.98         1,333,775,884.67 73.15     489,681,589.33         

  งบบคุลากร 1,208,676,000.00         -                      -                          -            886,033,393.38            73.31     886,033,393.38           73.31      322,642,606.62            

  งบด าเนนิงาน 585,930,174.00           1,896,000.00         36,729,628.00            6.27           393,196,434.75            67.11     431,822,062.75           73.70      154,108,111.25            

  งบเงนิอุดหนุน 5,305,000.00               -                      -                          -            804,970.90                  15.17     804,970.90                 15.17      4,500,029.10               

  งบรายจ่ายอืน่ 23,546,300.00             -                      934,850.00                3.97           14,180,607.64              60.22     15,115,457.64             64.19      8,430,842.36               

รายจา่ยลงทนุ : 170,772,726.00        -                        10,816,040.00         6.33           155,050,249.72          90.79   165,866,289.72        97.13     4,906,436.28             

   งบลงทนุ 170,772,726.00           -                      10,816,040.00            6.33           155,050,249.72            90.79     165,866,289.72           97.13      4,906,436.28               

รอ้ยละ
 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
งบรายจา่ย

 งบประมาณปี 2558 ใบส ัง่ซือ้ / สญัญา

(PO)

 รอ้ยละ
เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
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 จากตารางที่ 15 ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในไตรมาสที่ 4 จ านวน 1,934.7323 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.02 เปรียบเทียบกับเปูาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวมสูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 96) รายจ่ายประจ าเบิกจ่าย 
1,769.1841 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.08 ต่ ากว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 98) 
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 165.5482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.38 สูงกว่าเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(เปูาหมายร้อยละ 87) 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมอนามัย ปีงบประมาณ            
2558 - 2560 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการเบิกจ่ายและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
2558 – 2560 เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

 
   จากข้อมูลตามตารางที่ 16 และการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น
พบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 – 2560 วิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1 – 2  กรมอนามัยไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากรายจ่ายภาพรวม 

 เงนิกนัเหลือ่มปี เงนิกนัเหลือ่มปี

 (ไมม่หีนีผ้กูพนั) (มหีนีผ้กูพนั)

รายจา่ยภาพรวม     1,994,230,200.00       5,740,000.00          14,968,668.80            0.75 1,934,732,351.61    97.02       1,957,097,020.41 98.14    37,133,179.59         

รายจา่ยประจ า :       1,822,461,456.00         5,740,000.00              9,020,178.80             0.49 1,769,184,108.19      97.08         1,785,600,286.99 97.98     36,861,169.01           

  งบบคุลากร 1,208,676,000.00         -                      -                          -            1,181,601,605.28          97.76     1,181,601,605.28         97.76      27,074,394.72             

  งบด าเนนิงาน 584,134,156.00           -                      8,870,178.80              1.52           565,823,549.88            96.87     577,589,728.68           98.88      6,544,427.32               

  งบเงนิอุดหนุน 6,105,000.00               4,500,000.00         -                          -            1,604,970.90                26.29     6,104,970.90               100.00    29.10                        

  งบรายจ่ายอืน่ 23,546,300.00             1,240,000.00         150,000.00                0.64           20,153,982.13              85.59     20,303,982.13             86.23      3,242,317.87               

รายจา่ยลงทนุ : 171,768,744.00        -                        5,948,490.00            3.46           165,548,243.42          96.38   171,496,733.42        99.84     272,010.58                

   งบลงทนุ 171,768,744.00           -                      5,948,490.00              3.46           165,548,243.42            96.38     171,496,733.42           99.84      272,010.58                 

 รวมเบกิแทน + PO +

เบกิจา่ยจรงิ
รอ้ยละ

 คงเหลอื

(คดิจาก100%)
งบรายจา่ย

 งบประมาณปี 2558
 รอ้ยละ

เบกิจา่ยจรงิ รอ้ยละ

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล

ภาพรวม 32 23.10 30 21.21 30 24.03 55 48.75 52 46.69 52 50.59 76 71.67 73 71.19 73 72.67 96 98.96 96 94.86 96 97.02

รายจ่ายประจ า 33 23.61 33 22.19 33 23.48 55 48.91 55 47.19 55 47.05 76 71.41 76 72.14 76 70.98 98 98.89 98 96.67 98 97.68

รายจ่ายลงทนุ 29 16.00 19 12.82 19 30.07 55 46.50 42 42.38 42 83.62 74 75.29 63 61.59 63 90.79 87 99.95 87 76.71 88 96.38

ประมาณการ

ไตรมาสที ่3

2558 2559 2560

ไตรมาสที ่4

2558 2559 25602558 2559 2560

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

2558 2559 2560
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ประกอบด้วยรายจ่ายประจ าใน 4 งบรายจ่าย คือ งบบุคลากร  งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 
และงบลงทุน เนื่องมาจาก 
   งบบุคลากร มีการตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์และนโยบายของส านักงบประมาณ 
คือมีการตั้งกรอบตามอัตราครองต าแหน่ง และอัตราว่างด้วย แต่การเบิกจ่ายงบประมาณเบิกเฉพาะ
ต าแหน่งที่มีคนบรรจุ 
   งบด าเนินงาน มีการท าสัญญาผูกพันและจ่ายเงินเป็นงวดงาน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าเช่า
เชื่อมโยงเครือข่าย ค่าดูแลระบบสารสนเทศ ฯลฯ 
   งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรมอนามัย ส าหรับนักเรียนทุนกรมอนามัย 
การเบิกจ่ายเงินจะเบิกจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาทุน และเบิกจ่ายตามภาคการศึกษาของแต่ละราย 
   งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาวิจัย ทั้ง 2 รายการจะเบิกจ่ายตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องตามมาตรการแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ 
   งบลงทุน รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีระยะเวลาการ
ด าเนินการตามขั้นตอน และวิธีการจัดหาตามระเบียบ ซึ่งมีตัวแปรเรื่องของวงเงินและระยะเวลาการก่อ
หนี้ โดยเฉพาะวิธีจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ไตรมาสที่ 3  พบว่ารายจ่ายในภาพรวมและรายจ่ายประจ าส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเปูาหมาย ทั้งนี้มาจาก ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามสัญญา (บริหาร
สัญญา)โดยเฉพาะงบลงทุน และงบที่มีวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูง เช่น งบงบประมาณรายการ
ก่อสร้าง และรายการวัสดุอาหาร (นมผงส าหรับทารกที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี) รวมถึงงาน/โครงการ      
ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ (โครงการที่ได้รับให้ด าเนินการตามนโยบาย) โดยใช้เงิน
เหลือจ่าย ซึ่งถือเป็นรายการนอกแผนที่หน่วยงานต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือไม่ไห้ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
   ไตรมาสที่ 4  ผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน สามารถ
ด าเนินการได้ตามเปูาหมายของมาตรการฯ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการใช้จ่ายให้แล้ว
เสร็จของงาน/โครงการ พบว่าทุกหน่วยงานสามารถใช้จ่ายได้ ท าให้ภาพการใช้จ่ายงบประมาณกระจุก
ตัวในไตรมาส 4  ในด้านของประสิทธิผล คือเปูาหมายสามารถท าได้ตามมาตรการ แต่ในด้าน
ประสิทธิภาพในแง่ของการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน จึงต้องบริหาร
แผนในระยะไตรมาสที่ 1 – 3 ให้เป็นไปตามมาตรการฯ ด้วย เพ่ือให้ภาพรวมของหน่วยงานกรมอนามัย
ในทุกไตรมาสเบิกจ่ายได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

     บทท่ี 5 
                บทสรุป ปญัหาและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมอนามัย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่หน่วยงานในกรม
อนามัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้รับจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง ตรงตามแผนงานที่ได้รับ
แจ้งจากกองแผนงาน และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กรมอนามัย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในกรณีที่ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
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ของกรมอนามัย  ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของมาตรการฯ ที่ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ได้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลดิบจากรายงาน  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย เป็นรายไตร
มาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เปรียบเทียบกับเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560  ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ว่าในส่วนของการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ลงสู่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดคือสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา 7 วัน ท าให้
หน่วยงานมีงบประมาณในการใช้จ่าย ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือด าเนินงาน/โครงการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
ส่วนของการบริหารงบประมาณพบว่า ในไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุน สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายของส านักงบประมาณ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาที่
ต้องด าเนินการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จของงาน/โครงการ พบว่าทุกหน่วยงานสามารถใช้จ่ายได้ ท าให้ภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณกระจุกตัวในไตรมาส 4  ในด้านของประสิทธิผล คือเปูาหมายสามารถท าได้ตาม
มาตรการ แต่ในด้านประสิทธิภาพในแง่ของการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผน จึงต้องบริหารแผนในระยะไตรมาสที่ 1 – 3 ให้เป็นไปตามมาตรการฯ ด้วย เพ่ือให้ภาพรวมของ
หน่วยงานกรมอนามัยในทุกไตรมาสเบิกจ่ายได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการ    
1. การได้รับงบประมาณที่มีหลายแผนงาน ต้องมีการวิเคราะห์ จ าแนกข้อมูลใน

แบบฟอร์มตารางข้อมูลทบทวนตัวเลขงบประมาณท่ีจะจัดสรร เพ่ือให้ตัวเลขของการโอนถูกต้อง ทั้งรหัส
งบประมาณ แหล่งเงิน งบรายจ่าย จ านวนเงินโอน และศูนย์ต้นทุนผู้รับโอน โดยต้องท าให้แล้วเสร็จใน
เวลาที่ก าหนด เนื่องจากต้องโอนจัดสรรไปยังส านักเบิก ในส่วนภูมิภาคโดยเร็ว แต่อย่างช้าต้องไม่เกินเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับโอนจัดสรรจากส านักงบประมาณ 
  2. การบริหารงบประมาณ ต้องด าเนินการตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายก าหนด        
ทุกหน่วยงานต้องการให้ผลการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่วิธีในการด าเนินการต้องด าเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องท าตามระยะเวลาและขั้นตอนของแต่ละวิธีที่ด าเนินการ
จัดหา โดยบริหารสัญญาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 
  3. รัฐบาลก าหนดใช้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้หน่วยงาน
ต้องเร่งการใช้จ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการฯ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องรับทราบและศึกษา 
รวมทั้งวางแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ด้วย 
  4. ในการบริหารงบประมาณ เป็นไปได้ยากท่ีจะท าให้ทุกหน่วยงาน/ศูนย์อนามัยมีผล
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเปูาหมาย ถึงแม้จะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในที่ประชุมกรมอนามัยทุกเดือน   
5.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  จากบทวิเคราะห์และบทสรุปข้างต้น จึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 แนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายงบบุคลากร 

     1.  ควรมีการจัดท าแผนและเร่งบรรจุต าแหน่งว่าง เนื่องจากมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณใน    
ทุกไตรมาส 

2. กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ ควรมีการท างานร่วมกันในการค านวณ
งบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในงบบุคลากรด้วยกรอบงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  แนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 
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  1. หน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและสอดรับ   
กับเปูาหมายที่ส านักงบประมาณก าหนดในแต่ละไตรมาสและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

2. มีการวางแผนในการด าเนินงาน/โครงการ บุคลากรที่มีการวางแผนการท างานจะมี
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าบุคลากรที่ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงาน  ดังนั้น 
หน่วยงานควรจะเคร่งครัดในเรื่องการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรมีการวางแผนการท างาน
และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการท างานที่ก าหนดไว้ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

3. หน่วยงานควรจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง ด้วยการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม
หรือสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม และให้มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรรุ่น
ต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และ
ระเบียบพัสดุ 
 4. การจัดสรรงบกลางกรมอนามัย (งบบริหารโครงการ) กรมอนามัยควรจัดสรรให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณโดยไมต่้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

5. การเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาที่ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  รวมทั้งมีแผนการด าเนินงาน
สอดคล้องกับมาตราการฯ 

 
 
 

แนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายงบลงทุน 
   1.เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบให้

แจ้งรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานทราบโดยเร็วเพ่ือเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. หน่วยงานต้องมีความพร้อมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงาน (TOR)  

ผลการสืบราคา สถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงศึกษาขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องศึกษา ฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   4. เมื่อหน่วยงานได้จัดซื้อจัดจ้างรายการในงบลงทุนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอกรมพิจารณา    

การใช้เงินลงทุนเหลือจ่าย โดยการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือด าเนินโครงการที่ส าคัญ
ต่อไป 
   แนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน 
    กรมอนามัยได้รับงบเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 2 โครงการ คือ เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาข้าราชการกรมอนามัย และเงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้าน
ประชากรและการวางแผนครอบครัว  ซึ่งไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายส าหรับผู้รับทุนได้ เนื่องจากต้อง
จ่ายตามภาคการศึกษาส่วนโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ มีการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก            
ทุกปีงบประมาณ 
  แนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน 
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   หลังได้รับแจ้งยกเลิกการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ควรแจ้งกองคลัง
ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ปรับแผนการด าเนินงานไปใช้ในโครงการอื่นที่ส าคัญต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

     1. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 
    2. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถ
เบิกจ่ายได้สูงสุดและต่ าสุดของกรมอนามัย 
         3. ควรศึกษาผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานอ่ืนโดยน ามาเปรียบเทียบกับผลการใช้จ่าย
งบประมาณของกรมอนามัย เพ่ือน าจุดเข็งน ามาปรับใช้กับหน่วยงานในกรมอนามัย 
 

------------------------------------------- 
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บรรณานุกรม 

“ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”. ส านักงบประมาณ 
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.bb.go.th/management/Law_Rule/index.html, 
12 ตุลาคม 2560 

“มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560”. ส านักงบประมาณ. 
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.bb.go.th. 25 กันยายน 2560 

โสรัจ สุขถาวร “มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาการบริหาร
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ (ปี พ.ศ. 2556-2558)” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : 
:http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt7/IS/7022.pdf. 15 
กันยายน 2560 

“การเบิกจ่ายงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2559”. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/2453.pdf 

ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์“การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ส านักงานเขตบางบอน”
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : 
http://www.grad.nu.ac.th/web_plan/doc_research/budget.pdf    20 ตุลาคม 2560 

สุวรรณา บุญญาวณิชผล “การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ของส านักงานเขตบางขุน
เทียน” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://203.155.220.238/csc/attachments/article/180/5412_0203_044.pdf  3 ธันวาคม 
2560 

“การบริหารงบประมาณ”  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : www.plan.rbru.ac.th/download/know.pdg             
3 ธันวาคม 2560 

“วงจรงบประมาณ”  (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.imd.co.th/knowledges.php?id=8                
3 ธันวาคม 2560 

“รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2545 ( ตุลาคม 2544 - มีนาคม 2545)”  ส านักงบประมาณ  (ออนไลน์) 
เข้าถึงได้จาก
http://www.bb.go.th/bb/evaluation/rep_eval/rep_open45_2/page_tr1.htm#4 

ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน์. 2538. “การจัดท า อนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ” 
บพิธการพิมพ์ : กรุงเทพฯ 

  “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ”. มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
www.plan.rbru.ac.th/download/know.pdf. 20 กันยายน 2560 

http://www.bb.go.th/
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/2453.pdf
http://www.grad.nu.ac.th/web_plan/doc_research/budget.pdf
http://www.plan.rbru.ac.th/download/know.pdg
http://www.imd.co.th/knowledges.php?id=8
http://www.plan.rbru.ac.th/download/know.pdf
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ภาคผนวก 

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
5. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
6. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
7. ตารางแสดงสถานการณ์เบิกจ่ายกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 – 4 
8. ตารางแสดงสถานการณ์เบิกจ่ายกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 – 4  
9. ตารางแสดงสถานการณ์เบิกจ่ายกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 – 4 
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~ I01Il'lD..'J'um,i'J'l1J1l1W~'lJ!)..'Jth:;'l51'l5U

~n~~1lJ

~If'
.': "t'~.

. .-

1
·.-·,
,

'?

22.1133
\

7.2997

19.5350 ~
19.5350/

1,467.0660

374.8034

19.5350

19.5350

370.1266 123.5439

123.9600



(N'Un''iwo;a''inL'"q'flAfU~fl'i'iJJ''l6n''i'Il'iifYwo;a,'ifU''
h1W'i~'i,"iituRi i"1JlI'i~JJ' fU'i' U~,ut.l'i~.q,iJ"tJt.I'i~JJ'm

Q.I' Q.I'
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, "VlU,)~: alUtJ1'11

LUftW'lU

r.lfir.lftel,lf114m1

191.3514

22.3138

191.3514

1,979.65721,242.7574

191.3514

494.5724 205.6990 6.4360 30.1924

ff\lLm~1J1l1ViU~ln1"iYlatl~1i,)\l

:tl~~·LVl3Jl~a3.WJnml3J1tJ

2. UN'IW114: illl4rm 1111111111I1n,.,

~~;~Ufi~~q~UrIl1lt\4n1f1;!

2.7370 2.7370

~at.Jft~fi 1 : ff\lLm3Ja,xua1.!u

m~aTl\lna 'lnmiltl\lnum~'l~Yl 't11
Lif3JLL~\lLLa~Sjl.h:ffi'l1fi1l1Vi

2.7370 2.7370

1,709.80071,242.7574 247.0297 205.6990 6.4360 7.8786

~at.JaiM 1 : W~U1LLa~~mm,.~

ff\l~3J'f'lJ1l1ViUa~£lUl3J~~\lLn~atl~

LVl3Jl::a'-ln~1fU 1m'lULa::1l1fi.. ,
Lmtl'lJltJ

1.242.7574 247.02ff1 205.6990 6.4360 7.8786 1,709.8007

53.45434.Ur.I~: 1J;,miGlmftll:Ull:

i4U~ilaall

53.4543

~a~ailfi 1 : W~U1Ua~m"'611U

m.n3JE.I~\lU')~atl'-lLLa~tJ~LLl.J1Jl,j~tU.lm'j
od ..I

LVitl~1I1Vi'Y1LVI',J1~a3J

53.4543 53.4543

22.313822.3138

~a~ailfi 1 : nm~~ U1iln'j'j'-l611U

ff\lLm3J'f'IJ1l1ViLLa~tlUli1fJ~\lLL'l~atl'-l

L~£l'jtl\lWm'jSj'f'IJ1l1Vi~'IJtl\l1.h::1f11fU'r1n

ml~J1!J

22.3138



(rJ'"fl''iW~''if\.l'~'nFlf\.l~n'i'iJJ,5n''i;i!I,J1fYC1
i!l1l,nIiiUfYrYIiiUM'i'll,Iii)

. cl
Lilfli1''i''UU'i~lI'rn QUU1II ~

"1Jl.I'i~JJ'm'5'u-oi,u
tI'i~-oi,tI"lJtJ'i~:u'mW.f!I. Iact'oo

ta:u1ii mo, G)fn(I!J), mfn(fn)
. ."

o LLNUl(FlA'n~Il'A~!i- LLNU~'U..qU!i'U-LLNU",uq\1fiFl'i151~

e LLNU~~N'n,~i1"Li1~1Jn,~#j'4'uLlA~ri'Q.lU'

@ LlNU1.d1N'n'~ri'QJu,FlnUIl''WFlU51'1J-d")''iu .

e LLNU~~N'n'~;J{'''Fl")'1JL;J1Jilll'FlL~il~il'''flJi''Fl1J~iI''il,q

e LLNU1d~N'n'~lJ~""~'4'51n'~"U~LLA~i"LL")GlAil1J

o LLNU~~N'n,~iJD"nu· tJ~'lJiJ~'1Jn'~\1'Gl~G'ULA~tJ~~'WflGiiiIlJj'DtJ



J . ..
~1nl\4a~w\4

, ..I

" ~N\4~'\4 11a1 ~1J1JAiI'm ~1J~'L\4\4~'\4 ~1Ji'I~"\4 ~1J"U~'Uil\4• • • •
1 "LL~Utjfl~ln'Tl1f17j 1,272,522,600 1,208,676,000 63,846,600 - - -

2 LL~U,nwfl~jlumum,."r~J1'~lLL~~Lm).J~i1~~nWnYiflU 338,725,800 - 157,730,100 170,987,000 3,305,000 6.703.700

3 LL~~-l'U~"'1if11~qJ.fn,,.,,rfRJU'~'U~'1i1'mfl'llLL~~fl~Lm3.lfl'llrnYiLlR-l1f1 18,627,200 - 18,627,200 . - - -.
4 LL~U\I'rnlm'~-lLm3.lm'1~tlLL~~fRJU' 16,722,600 - - - - 16.722,600

5 LL~U\!'tu.lm,."rfRJ~'~ntlll'Yiflum).Jod1-l1'tI 194,537,500 - 194,537,500 - - -

6 LL~U\!'tu.lm,~fl-lm').JL~).JtlrnflL~tl'tl-lofu«"fl3.lt;/~"m~
~

117,922,800 115.922,800 2,000,000- - -
7 LLWU\!'rnlm~1J~1'~Ylm''lltl~LL~~~-lLL1Y1'cftl).J 34,128,700 - 34,128,700 - - -
8 LLWU\!'mlmrutl-lnUt1"1JtI"').JmTrj~iI1lLL~~1.h~tl9i~'iftl1J 1,043,000 - 1,043,000 - - -

11a1,;~i\4 1,994,230,200 1,208,676,000 585,835,900 170,987,000 5,305,000 23,426,300

.1:



o •.•
VU'!.l!lltlt~ ~1'U1tJbI1VI'U1

(;l11Jvi~ru~-rm~1Fn1lJ~'lULLvi~'I!19i1v1'Vl~1~ru1L~'U'I!vUlJ1(;l~fl1'H~lJtl':i~~'VI5[)1V'1

fl1':i1i~'tJ~utl~~lJ,ru~'fJ~'fJtl~~,hij.:Jutl~~lJ'ru V'I.I"1.l!lltlt~ l'U~~11tl~~'I!lJL~vltJvil!l n'UtJ1tJtJ•

a1,r fl~Utl':i~lJ1ru"l.lvL1mJLL~~lJlm fl1'j L~lJtl~~~'VI5[)1'Vln-rsl ~~, tJ~Utl~~1J1ru

~lfJ\ilfJtl':i~~'U~Utl'j~lJ'ru VLI"1.l!lltlt~ vi1v1'-rUFnllJL~'U'I!VULL~1 LyjvCl8tlijU9iLL"~~1LU'Ufl11

1'U~1tJviL~fJ1')v~'jlcm~L8fJ(;ltl'j1fl!l(;lllJ~~vl~~lJlv1'1tJ

~.:JL~CJtJlJlL~v1tl~(;l'VI11ULL,,~i~h111ru1~'LUtJfl1~~v1tl

('UI£J~lJfii'fl~h9i-r(;l'U~~~)

~rlltJ1CJfl1'ja1'Ufl~utl1~lJlru
"

a1,rfltl':i~U1tJc.m

1'V1~. ° l!ll!lblt (9)b~C9),° l!ll!lblt (9)bbo, ° l!lblt (9)bcftJ

° l!ll!lblt (9)b~, ° l!lle>blt (9)b~~, ° l!lblt (9)O(;f)G:

1'VI1~1'j0 l!ll!llribl1~~~bI1



~. 1'(;)mh::a~~. ,

«(9)) Li4m ~.:J-r~01)1.u~1CJ.:JUtJ):::lJ1ru"lJv.:J~114)1'l101)-r~1~1~n~ LL~:::m.bv~114~14"lJv~-r~..• ...
1~LtJ1.J1tJVl1lJLL~l401)tJiju'1i,n1.JLL~:::LL~l401) 1-ff~1CJ~UtJ):::lJ1ru LL~:::hJ LnVlO1'J1.u~1tJ-ruU'J:::lJ1rum:::~nv11

114·lh~tJ~ltJij.~u\h:::lJ1 tu (lmlJ1~ G::)

(l!J) L~vt~~114)1'l101) -r~i~1~n~ Ll~::;ml1tJ~114~U"lIv~-r~~1lJ1)ml~LLe..JuLL(l::;d.:J-rVl..• ...
01)' bVl~f.JlJl'l11lJVi~vlJ )1lJ()~~ VI~1 ~Ul'l11lJr;;1 ~ t1l t ~~ 1lJ1) (l~1 LUU .:J1UVl1lJLLe..Jl4tJiju~ ~114LLCl::LL~l4

mst .u~1tJ~uth:::lJlru 1~Lb~1b~~~.01tJ1utJ~'UtJ),::;lJlru VU1. l!Jctcr~

(m) Li4v~ VIVlllJ LLCl::;)1 CJ~114~Clf'I1 )'tJij U~.:J114LLCl:::f'I1)l-ff ~ 1EI.:JUtJ),:::lJ 1 ru tJ)':: ~ It!

~UtJ):::lJlru Vi,f'!. t!:>crer~ (l14f11Vi)'1lJ) 1~-r~U1Cl Li4vtJ)':::nvUn1'Hi1'Vlal4hti-rutl)'~~~mtJ~mJLLtJ~.:J... ,
),ltJ01)'1l1L~lJ1::~lJVlllJ~mU01),ru

(G::) L~v1lJ'1~ij01) LvUL tJ~tJULLtJCl~~utJ),:::lnrul tlt -tll U01)~1L ilU~11.J~ijCJYlLif'!1~Vl{LL~::,
lVl(ltJ'J:::~.:Jf1bLVln~h.:J1tJ~lm~lJ,

(er) Li4ml1~ClO1'JtJi)"m~lULL~:::01'Jt.u~1tJ~UtJ'J:::lJlru tJ),:::~ltJ.:Juth:::lJ1(1.J Vi.f'!. t!:>crcr~

111t idJuivlJCltJ'J:::nvUf'l1)'Yi~1)'rul~Vlvi1~UtJ'J:::lJlru'J1tJ..JltJtJ'J::~ltJ~uth:::lJlru 'V'I.Pl. l!Jctcr~ tnv1tl
"

1£1.L,h~1J1CJf'I1'iL umhCJ~'Uth::1J1tu'J1t.Piht.JtI'J::~1tJ-1'Uth::1J1tu 'W.f1. kler<t'G

Li4v11101)1 i~It1f11l'l-r~ IV1mu'V'l1:::)1CJ~1CJ~.:JYl1.J~1lJ1'H1LuuiJ~~ tI~'I1u~Ul4 1";LnVl01)'" . ,
"tImtJv11"l1v~LPl'J~~n~ 1YltJt U tJ t!:>crcr~ ~~ rl1VlU VILih~lJ1 CJf'I1'JLijn..J1CJ~UtJ),:::lJ1ru11t1~1t1tJ)':::~ It!..•
~UtJ),:::lJlru 'V'I.Pl.t!:>crcr~ )lCJ~1tJCl.:JYluhJU'vCJn11~vm'l::: ~Irl '1lv~~UtJ),:::lJltu),ICJ~lCJCl.:JVl1.JLL~:::, .
LihVllJ1 ums Lij n~lCJ.:J'Utl'J::1J1rul tJf11Vi'JllJ bJU' v tJn11~v tJae ~b '1lV~.:JutJ )'::lJ1 tu'Jl CJ~ 1 tJ.,
~,crlrlcr,OOO ~IUU1Yl

co. u tJ1V11-1n1'J~1 tilu.:l 1tJ (;)11J1J1(;\)'nl'H ~lJtl 'J::aVl5.fl 1'Wn1'Jl,j..J1CJ.:i'Uth::1Jl ru'i1CJ..Jlt.J

't.h::~1tJ~'Utl'J::1J1ru 'W.fl. kl<t'<t'G

«(9) 1~~1tJ'S1'l101) -r~1~T'v1n~ LLm~ml1 tJ~1'U~U"lIV~-r~ ~Vlvil LLe..JUf'I1'Jtli),j~~I1.JLLCl:::

LL~U01'Sl-ff~lmutl'J::lJlru ~~1~~I'11n~uth::lJlruVl-;;}1)'tu1f11tJt1.J1U~ ~ n1.JmtJ1.Jt!:>crctlrl

(l!J) n1'l~Vlvi1 LL~Uf'I1)'tl i)U'1i.:J1ULLCl:::LLe..J'Uf'I1),1i~1tJ~UtJ ):::lJ1 ru~:::~v~vi'1L UUf'I1), f11f.J1~

VI~mnrus;ilLCl:::L~V'U1"IJ~~if
(t!:>.(9) 'S1tJ~l tltl'S::;~ 1 1~l'l11lJr;;1 ~ t1l nu f'I1 ),~Vl"" 1bLe..J'Uf'I1 'Jtlij u~~11.JLLCl::LLe..J1.J

01)' 1.u~1tJ~'Utl1:::lJlru 1~~vVll'l~v~nU Lih~lJltJ f'I1'SLijn~1f.J~utb::;lJ1ru'SltJ 1Vl)lJ1~ LVltJ1'U~1U'1lV.:J

O1),~1 LilU~11.JmlJf11'Jn~f.JV1\5f'11Mli 111)n~~ti1 tJ~1'U ~:::~ v~L~~-rVlt";L~lJ~l Lill4·:n 14LI,~::L~lJLijmhCJ,
~utJ)::lJ1tuf11tJ 1141Vl'SlJl~~ (9)
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~1'VI-rtJnTSnn au 'anJ i::OUlJ41lJlJ'\.n1~ filii~n~tl's ~lCJ"l1-uvith~"1!l'lfU\l ~1(;)-rtJ,
bb(l::n1iiJ~TU~1lJ'IJ EJ~U'J::"1!lOU'Ubu'UV1~n ~~d1~~Vl Ll~'Un1'jU5U~~1'UUCI~ unurrrs 1-li,)1 tJ~tJU'j~lJ1~J

lVlfJLun~lCllmu lVl'JlJla~ (i) hjuEJCJnil~vCJ(l:: tto 'lJeJ~1~b~U~tJ'tJ'J~lJlruvtt~-rtJ~Vla'j'J

(ID.ID) 'jlCl,)lCJ(l.:J'Vl'Umru~VlV11Fl'jJlru" ~TU'jl"1!n1i ~~lalV1n\l bbCl~V1t.11Cl~1'U~U. , ...
'" t.I <CIf V ~ 11.I ••.• ~ <f et ~ ..., cv •.

'IJv~ ifj \I~ I'lv~lJFl11lJViivlJ bmn nua ruan'l:fru:: LQ'Vi1~ CJ(l msau il Fll ue earm, 'Vl/Vi'U'Vliv~itJFli f) ru'fl.. ,
~ 0 ~::; od! q.::1..J 1.1 f ..., "

i1lJmn1'JVl1lUU n 1i 1'l1lJ 'IJ'UI'leJ'U'IJV ~ n~J\t'lJl m" iv i:::l u tJtJ'VlLn CJ1'IJv~ V CJ1~Q n I'lv~ fl 'JtJ ('11'U

n i ru~~ri v a f 1~ ~1'U il"l1 n1i -r~1 al'Hfh LL(l~V1t.11fJ~1'U~'U'lJv~-rfj ~ a~Vi\ll irul1 ~iJfll1lJVi~alJ
'" '", I t.I •

LnfJl ntJ-iJvnlV1'UVlbL(l~'lJvtJLOU(JJ'lJv~~lLJ(TOR) LLtJtJ'Jtl'Jlf.Jnl'J Ui:::lJlruilfll a()1'UVi/Yl'UVirim1~1~
\I

4 0 4 ~ ~ Q dc:J .., I V v
i1lJ m fniVll L'U'Un1il'lllJ"l.J'U(JJa'U'IJa~fl~'HlJ1fJ'H'mi:: LtJClUVlLfl(Jl'IJeJ~vCJ1~~n(JJv~asu mu

(l!:l.m) 1~ ~1'Uil'IJn1i -rfj1alV1fl\l LLm~'Ht.l1fJ.:Jl'U~'U"l.Ja.:J-r\)LI'l~tJlJn1i~Vlcffv~Vl41~'" ...
1~'Vif vlJ L~a~l.:JVi),::il'1lU qJqJ'11~tJtl'J~lJlruil fJ,)1fJtli::~ ltJ~tJtl i:::lJl ru Vi.f'l. IDttttc;; ch'Un1 iVi\ll )'rul

h.l11),::~ l!:l tl'J:::lJlru1'U~ (i)1ri n'UfJlfJU l!:lttttlri t~~1LJil"l1n1i -r~lalV1nv ll(l:::'Ht.l1fJ~lLJ~'U'lJa~~fj... ...
~llilum:::tJ1Ufl1i~Vltv~Vl~1~l'lllJi:::L ;jfJtJ~1~n'UlfJn~\)lJ'Ul'l~ilvl1 fJn1i~aVl 'W.f'l. IDttmtt Ll(l:::~lLti1'IJ... .
L~lJL~:WLL(l:::i:::L;jCltJ~1~flU1 f.Jfl-rfjlJU1'l~11(;)1Clfl1i~aVl (;)1fJ15n1 i'Vll.:J~h~n'Vliau fl~ 'Vtf'l.l!:ltt~'" lVl tJii... ,
L~vU1'IJ'J1v~riv'H;fCJn~u l(;)fivim~v lvl-rtJfl1),~Vlaii~tJtli::lJ1ru"il1n~1~n~tJtli:::lJlruLL~1 ~~d\I:::!Ji'a~

\I

riv'H;f~n~'U1 r1LL~'Ha~vf)lCJIu1I'li:Wla~ (i) ClflL1UilCJn1i~ii1~L~uLn'U ttoo ~lUtJ1'Vl t ~ria'H;fc.JnYru
\I v

mh.:Jilf)l CJ1'U1(;1ilJla~ l!:l ua :::il urns m Jl ru"YiJJ1.:JL~'Ua~ 'j1lJ(i~ fli Jlru,,~iiFlru« fl~ru:::ViLf'l~'H~v
, \J , ,

~Vl'H1vlnvil'ltli:::l'Vlf'l 'H~v~Vl'Hl1'U~n'l:fru:::ViLf'l~ \I:::!JleNL~~-rVlrivV1if~flYr'UlVltlL ~1
"

. (m) L~mhun~uui:::lJlrul-HLJ'1lVtJLL~'Un1itl~mi~l'Ubb" :::LLc.JLJn1i1-li,)lCl.:JtJUi:::lJ1ru LL(l:::

~Vla)i~tJtli::::WlruLL~1 h1~1'Uil'1lfl1i -rfjl al'Hn\l LL(l~'H'I.11Cl~1'U~'U'lJa~-rfjd~~lL UUn1'Jlvu~Vla))
'" '"

~tJtli::::WlruYi~lL u'Urn it 'UL'1J1'l~'UYi~~'H1Vl1tlEl~~lUflL ijfl~1'UiJiJf)lFl,r'U '1 m:WlLc.J'Un1iU5U~ ~lULL(l~

LLc.JUn1i1-li,) lCJ~tJtli:::lJlruYi n 1'H'UVl111VlClL~1 a~ 1~"ti'1hJdi'UL~ Vl1'U ~tJvr ,mvi1LJ~lvl-rtJn1i~Vla'J)

~tJtli:::lJlru

(~) t~~lU),l'IJn1'J -r~1a1Vln\l LL(l:::'Ht.l1Cl'l1'U~'U'lJv~-r~'JlfJ'll'Uc.Ja n 1itl5lT~~lLJ LL(l:::

n1i 1"ti'~lCl'ltJtli::::Wlrul'lllJI'i'1~lVlc.J(lc.Ja(JJLL(l:::l'lllJ~'UI'lEJ'Un1)'u5tJ'11.:Jl'U'W~a:W~~i:::'4i:lqj'Hl ~tl a ii Fl

bL":::LL'Ul'Vll ~u m'IJ 1VlCl1~ ~ VlGf"c.Ja n 1iU n lT~" 1'ULLG'l:::ms1-ff,)lCl~tJl.h:::lJlru(;)1(Ji:::tJ'U~ha fl'VlivU fl~

f) lFlf~L U'Uil Clb~v'U ua :::i1Cl11'lilJla L~v~lUfl"tJ'lh::::Wlruv::: 1vl~Vll'lllJFl11lJnl1'HUln1i~lL UUfl1 i...
'IJa~LLc.J'U~l'U/LFli~rrrs LUU),l Clb~vU LL(l:::),ltJi1lJi1 CJ~l'Uc.Ja m )'U5U~"1 uuae n1)'1-rr,)1tJ'ltJU),:::lJl ru

La'l.mvivflru:::-r\)lJ'Ul'l~LU'Ui1 Cll(JJilJ1aviv 1U

"'(tt) L~ai'UaVll(JJi:Wla~ ID 'lJa~tlnJUi:::lJ1ru Vi.f'l. IDtt<t~ 'H1n~1'Ui1'IJfl1i -rfjlal'Hn\l, ...
LLm;'Ht.llCl~l'u~'U'lJv~f~ l'li1\1avtJ LL~lVitJi1c.J~nlitl5mi~1'ULL"~ ms 1-if,) 1(J~tJUi~lJlru hhu'U1Ul'lllJ

LLc.J'Un1itl5u~~1'ULL(l::: LLc.J'Un1i1-rr~lCl~tJtli:::lJlruYi~1~ fl~tJU'l~lJ1ruL -H'U'lJv'ULL~l 1~ ~1'U il"llflli

-r~1~ 1'Hfl\I LLG'l:::'Ht.l1Cl'I1'U~'U'lJv~f~ Vi\llirul 'Vl'U'VllLJLLt.J'Um itl5u~~lu LL(l:::LLc.J'Ums 1-if,)1 fJ-3tJU-S:::lJ1tu
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L~EJl.l
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1i~lEJ-.1tJtJ'i:llJ lruL tJU~lm~tlULLC'l :;,)1 EJllJl,)lJ"l~ ~-.1h'~lUf1-.lUtJ') ~lJl ru~~l,) nru~U't!tJUnl EJLU
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".. oJ 40/ d ""' .J '" "," oJ:f_ ""'''.....!:''\
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n1'i~lLii\Jm~mll~\J~tJu'UtJ~n~"'lllEJY1~m:;LUEJ\.J~L~fJliitJoltlEhol~nv1tJ"-.1mtJo1\Jfmu~~~.Ji~1-.l
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"lItJ111~1\J'il'IJn1,)i'ijli11",n~ L\C'l:;l-",U1EJ-.lllJ~'Uril"''UVlLLti''-31~~1\JLLa~Lufl~ltJ,)ltJm'i~-.lritJ~fl'1...
uL~ml~L"'lll:;~lJti'Un1'iU!)tM~l'U~~ol

(\!J) LijtJ~lun'lUU'i:;lJl!\JL ~tJ'lJvuueJuOl'itJ5~-.l1\Jum: ~ieJ\Jn1'l1-u~lfJ'IUU'i:lll1 (lJ

LLC'l:;\lVl"',)'ioltJU'i~lllru1~~1\J'S1'IJn1~~~l~lV1ii\l LL"::"'UlfJ~1'U5\JlL~1'lJvl~L~-.l~lLii\Jn1'i ltJlJ\lVl"''i'i
" ....

-3utb~lllru~~hL iiUOl'i 1\JL'lJ91~'U~~~"'1V11uv"~lunLun~llJ1Jijinflt1'U 'l VlllJU~'Ufl1~U5lliioll\Jua::

LLeJUnl'il-ff~lt1"UU'i~lJlru~ ril"''U~1i1~fJL~1 mh~-fflbiLfiul'U~ M ~alFllJ l!><t<tciL~€Jll-1Y1UlfJolllJ1'Ui4'tJ~ ,
" .

vil-l~o1"'lVlii'ltJU,)~lJlru1\Jm"it.l~tM-.lllJl~fJL~1 ~-.l~luf1-.1tJlh::lJlru\l:dl1JiitJ ntJmllU ,\!:gfml-l'llU'l,)lJ~"

ms ttl\J~Vla,)~03ut.l~:llJlru~-.lflGil1)lV"l\J~tJf)ru:;-r~1JtJ9l~L~tJYl)lU~tJ 1\.1
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(et) 1..x~1t1·n'llm') -rtil(11l-1n~ LL~:::'v1U1tJ\ll\J~\J~ljL~\Jntll1\DnLl-1~vlJud~-r1'l.. .
n1')rivl-1i1LL~:::Lun~lm~\Jn\J11\um l-1~tllJmVl£.!L~1

(b) mruljfl11lJ~lL U\Jd\l~1t1LLn:::(1vVlfl~tl\l nU\JLtJUlfJ-r\iUln ni~LLntJrul-11 bl.n:::.. "
n1~n~:::~uLPl~1!f]ii~ ~tl\l\JltJn-r~lJ\J\il~l-1~tl-r]lJUVl~ v1nlnU~LL~n1~tlBmi'n'lJrn~'llv\l~1\J~1'l1n'")<;i

-r\11(11~n~ LLn:::vttj1tJ\ll\J~\J(11lJ1,)CllJtlUl-1lJltJ1..xri1\J~I'l1m') -rtil(11l-1n~ LLn:::l-1\htJ\ll\J~\J~~I·H'.J1.. . ..•
VlUVllt1LLc.Jtln1')\JBllii\llt1 LLn:::lLCJtIms 1-&'~ltJ\lU\J'):::lJ1ru Lln:::~\l1lX~IUf)\lUtl~:::lJl ruW~l snru ~'U~ nu

m~tl-ru LLc.Jtln1')UBllii\llt1LLn:::Uc.JtIm ')1.u~ltJ\lUtl~ :::1.11rumlJ')::: LUm.J~l~m'lltl\l uinl\J

~\lmlUl~m.JlJll ~tll tl,)\ilW~l~rul 1-11m ~tI'lltlU 'lltllvi1 \J~\ilv\JW11..xul~(1\Jtlflru:::-r'llJ\J\il~, ...
l~vW~I~rul1lXrnllJl~\J'l1vuuitll tl
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ih'iihJ'bi
\-nhu,nu5u 'lU:i.J.ail! :If\lf\l' 'i"JJJih'iil.Jl~U+

.Ju'i,u,hu .JU'IiI"liU lilnu1IIu (PO) 'iilUiI::: liln'hu"lli.J 'iilUiI::: PO+liln'hu"l~.J 'iilUiI::: A.Jl\Iiiil

UHU.J1U: "ihllfun1"1"1~L1"~1AlIil11-ntJU ¥liillU1A'UiI1Ii1,.nut'llllil:::;I.JI;AlIn1~!itJlliI::WiiIIU1

~U~Ail1n,. 1,194,825,900 - - - 287,703,132.29 24.08 287,703,132.29 24.08 907,122,767.71

~uGi1Iilu,nu 506,929,400 1,200,000 54,734,603.79 10.80 124,019,779.66 24.46 179,954,383.45 35.50 326,975,016.55

~Uil.J)1U 125,701,100 - 65,880,931.00 52.41 20,108,111.00 16.00 85,989,042.00 68.41 39,712,058.00

~UlaUilA"\jU 22,113,300 - 4,000,000.00 18.09 735,751.20 3.33 4,735:751.20 21.42 17,377,548.80

~u,.,tJ'htJ6u 26,834,700 - 260,259.00 0.97 820,485.12 3.06 1,080,744.12 4.03 25,753,955.88

nu 1,876,404,400 1,200,000 124,875,793.79 6.66 433,387,259.27 23.10 559,463,053.06 29.82 1,316,941,346.94
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.,",ilO1u::m"SLiln~'u (1iilIJOI••,n"S::1Ju GFMIS IU 31 ii.A, 2558)

;h"Sil.:lt\f
tuJ.:I~il/.ryry, ·"S·nJlh"Sil.:lL~U+

.:IU"S1U~'U .:Iu'\&ii'u \41hu.:l,u~unjn
(PO)

iil U01:: Liln~'u ••~.:I iilUOl::
PO+Liln~'u ••~.:I

iilUOI:: A.:IL\diil
LL'\IIU

IlNU.:I'U: "SiI.:If1ln'''IL,h;lLl''l::'nAlJiI'L~UU WQJU,A',ulI'Ii''1f1lll!l IlD::;I.:IliI'llJn,~'4'uIlD::WQJU'

~UUAD'n'l 1194825 900.00 - - - 575 148 245.27 48.14 575 148 245.27 48.14 619 677 654.73

~u,;i'll1u~,u 505 865 400.00 1875000.00 62 475 584.43 12.35 261 804 312.07 51.75 326 154 896.50 64.47 179 710 503.50

~UD~'1U 126 215 100.00 - 53 341 752.00 42.26 58 691 202.10 46.50 112 032 954.10 88.76 14 182 145.90

~uI3uilA"UU 22 113 300.00 1200000.00 96200.00 0.44 13 493 210.79 61.02 14789410.79 66.88 7323889.21

~U"S1U'i1utlu 27 384 700.00 1330695.00 1992699.00 7.28 5556234.68 20.29 8879628.68 32.43 18 505 071.32

'I1IJli'~ju 1,876 404 400.00 4405695.00 117 906 235.43 6.28 914 693 204.91 48.75 1 037 005 135.34 55.27 839 399 264.66



n'nJilU'ul'u

;s'nJ;smu~m''ililn,j,u hfaJJiI'nM::1.Iu GFMIS1\130 Il.u. 2558}
;hUNt\f

t1Jj~.ail/;ff\lfl" 'S'uJih'So~13u+PO+~1J~u,j,u ~u'Af1J \4\hu~,uj{u {auil~ -{ilUiI~ 1I1n.hu••i~ {ilU". -{ilU". "~I\4:Sil
ulnll)1u (PO) u']n.hu •••~

IlNU~'U : 'Sa,,{un''SI,r,.t.I~~'FlJJa'liluu ~QlU,si'U;S'I5''SI\I;S~ llil.;/"I;s'i1Jn'rl~ullil~QlU'

~1J1JFliI'n'S 1194825900 - - - - 865 084 131.83 72.40 865 084 131.83 72.40 329 741 768.17

~1J5hl\lu",u 505165400 2775000 0.55 61 634 460.55 12.20 359 717 997.66 71.21 424 127 458.21 83.96 81 037 941.79

"UiI,,\1U 126215100 - - 29 831 946.00 23.64 95 029 734.75 75.29 124 861 680.75 98.93 1353419.25

,'IuI3ua",\4uu 22.113300 1200000 5.43 - - 14 597 481.56 66.01 15 797 481.56 71.44 6315818.44

,'Iu~u,j,ufiu 28084700 1330695 4.74 910408.00 3.24 10 425 881.92 37.12 12 666 984.92 45.10 15417 715.08

'S,)JJ\f"iu 1876404400 5 305 695 0.28 92 376 814.55 4.92 1344 855227.72 71.67 1442537737.27 76.88 433 866 662.73



"ut.h::s.nrniJ VU!. 2558

.h'iil,,'l\i
",ti'lIN'UfiU filUN::

u1nul1u

'lU;f".nil/o1f\1f\P
(PO)/g'bodyo

'i'lUih'iil"L~U+PO+
u1n':hu':Ili"

1,197,630,215.82 100.00 1,197630 215.82 100.00 - 2804315.821,194,825,900

99.97 134,894.496 873 786.20 1.35 500481,719.31 98.06 510 230,505.51510,365400 2 875,000 0.56

126,149,450.76 99.95 126,149,530.76 99.95 65 569.2480.00 0.00126,215,100

98.05 431851.441,200000 5.43 4,987,500.00 22.55 15,493,948.56 70.07 21,681,448.5622,113300
o ..J

"u"nu';nUilU 17,190,649.28 75.12 22,367,644.23 97.74 517,055.7722884,700 2,661895 11.63 2,515,099.95 10.99

100.09 1,149,370.941 856,945983.73 98.96 1,878,059344.881,876404,400 6,736,895 0.36 14,376,466.15 0.77

\",h[J~lUlJ1Vl
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"lJ"nu'hu "lJ'\Gi~lJsn1J W"ru. tlJ;t".on/ iryf\p 'fnUAl: ll']n<hu<I~" 'filUA:: '$11JPO+Il']n"'u~~" 'filUAl: A"L\41i1l(PO)

uuu•.•••: .iri' ••ua •••."n4'''",.. ••.AnnA''••Da••1h,oiI' •• 11l;wrt'•••••.•\l\k-wn,...,~~••ua::ll'S••• I'lIlD'll;nrt"mA'f! 1 ••......,.."l\IItl..,..NI11I/~ ••••1(••n,.."u:rua: •• u.,...r"" 1 ••••• ~"n,..,(uu ••..•.••.Ann

..:IUl..IAOI'n~ 1242757400 - - 298 525 588.00 24.02 298 525 588.00 24.02 944,231,812.00

..:Iushluu..:I'u 494572400 52 164,197.89 10.55 92 900 341.67 18.78 145 064 539.56 29.33 349 507,860.44

..:IUOl"YlU 205699000 85 260 089.00 41.45 26 380 050.00 12.82 111640139.00 54.27 94 058 861.00

..:IlJI3unSl\4uu 6436000 - - 736000.00 11.44 736000.00 11.44 5700000.00

..:IlJ~u"hu6u 30192400 807484.00 2.67 1429705.52 4.74 2237189.52 7.41 27 955 210.48

ornnf"au 1,979 657 200 138 231,770.89 6.98 419 971.685.19 21.21 5S8 203 456.08 28.20 1.421;453.743.92



~U""'fu,,,u "~U. Ih~Il~13u'" 'u'~.;flllif\/f\/' ~~u\lln"Mu + PO +~u"'IJ~'U ,,'hu~,u~ullln -{null;
(PO)

-{DUll; Illn';,u~~~ -{null;
Illn",u~1~

-{null; A~I"'D
"MU

IlHUf"lII: 11••.•.AIU'::HIfn«un~ ••II""..nri'iA I DD~t\'utlnutk"wtn1l1~."u,,,,,",",,,~u'~!! / Mni";'U"""'l"U\III" /u1I41-I4'An"l"nlumll;ii.u.•••••ou / "~, ••1urrn'l4'UUII~on

~UUAII1n"i 1242757400 - 0.00 - 0.00 595 320 991.65 47.90 595 320 991.65 47.90 647 436 408.35

~u,hlllu~,u 494572400 2351600 0.48 110167467.02 22.28 233 781 904.17 47.27 346 300 971.19 70.02 148 271 428.81

~UII~"U 205699000 - 0.00 62 007 713.00 30.14 87 171 552.69 42.38 149 179 265.69 72.52 56 519 734.31

"UI3UQA14UU 6436000 - 0.00 - 0.00 735986.88 11.44 735986.88 11.44 5700013.12

"ufiu';,uilu 30192.400 - 0.00 448 920.00 1.49 7235776.88 23.97 7684696.88 25.45 22 507 703.12

..,mf"au 1.979657200 2.351600 0.48 172.624 100.02 8.72 924 246 212.27 46.69 1 099 221 912.29 55.53 880A35287.71
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i1~tJi1mu::m"iliin"hu ('liilSAA"I,n"i::uuGFMIS ru 30 li.u. 2559)

••• , •• of •••••••• "n.. lI,..a •• a••t" ..-wlilnLl>l" + PO +,uJ''nu1hu ",hu.,,,:f,,liIn ~"ua: t"i • .;i,,/a'lll\rl (PO) ~aua: IiIn'hu ••', ~"ua:
.On'hu ••',

~"ua: ••••"h
">I,,

LlHII"U : .~.-r"LIa:;•••fno\'um11f"""Au ••aD....nri'l. I D".tflllklulk-wn'>11\ •••••LIa::\k:;wqlilJl""utumM! I " •••••,..,...'.,.,N" •.I~Am •••u:;ua"';,,,,,,"DU I d•••••••n,.,~uLla"" •••••'
~

~uU••II'M 1 242.757400 - 0.00 - 0.00 891182 352.20 71.71 891 182 352.20 71.71 351575047.80

~u.hL11u~,u 510675034 2.491600 0.49 58 903 444.70 11.53 380 994 480.01 74.61 442 389 524.71 86.63 68 285 509.60

~Uil~"U 178059266 - 0.00 68 388 983.00 38.41 109670 282.69 61.59 178 059 265.69 100 -
~uI3uiI""UU 6436000 - 0.00 - 0.00 935886.88 14.54 935886.88 14.54 5500113.12

.u-nu",u~u 30192.400 749400 2.48 2258039.80 7.48 18 263 674.55 60.49 21 271114.35 70.45 8921285.65

-nsnf.I" 1968120100 3 241;000 2.97 129550.467.50 658 1.401046676.33 (71.19 'f:1533.838143.83 77.93 434 281 956.17

/
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<Itlnu1i,u ....t\oi'fu \;)ul\"U\"dDIJIl
~DUA:

\;)ul\"u\"dDlJll ~DUA: \Un~u~ •• ~DUA: """unllml + PO + -!i)UA:: A"l"~D('Wibn1) (umfl:fnwu) \Un"'u~ ••

I\NUnu '\~"""""A"".rnll'un-m4''''''''''_ADA1hf'll1to I [JD.I\"~".",,~nk-~tun1A1'! I ~1U.''''''''~''/~n'·''"J''''AZ''I1.,...rDU I ••.•'••••n1'l'l•.UI1AzriAJln

~UUAQ'M 1242.757AOO - 0.00 - 0.00 1198 222·373.55 96.42 1198 222 373.55 96.42 44 535 026.45

~u"'L11u.,u 512.372 034.31 3 557829 0.69 731175.00 0.14 504 784 873.02 98.52 511 611477.02 99.85 760557.29

~UQ~"U 178163265.69 155877 0.09 41 321 533.00 23.19 136 667 320.07 76.71 178 144 730.07 100 18535.62

~UI~UDA"UU 6 436 000 5500100 85.46 - 0.00 935886.88 14.54 6435986.88 100 13.12

~u~,u",ullu 28 391AOO 2035951 7.17 - - 26 352 048.26 92.82 28 387 999.26 99.99 3400.74

'rnI"j"lu 1968120UO 11249757 93.41 42.052.708.00 2.14 1 866 962.501.78 94.86 1 922.802 566.78 97.70 45 317 533.22

L =
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iI'llIilmu:;m"iLiln.hu ('IIilS:!iI"I,n"irutJ GFMIS fU 30 1i.F!. 2559)

4U'S1U",,'U nnk::sn",tJ 2560 .tnfI••~ •••~~ {~~a:(.tn1 'ui •.;j~I I",,,,, fD~a: l1ln'·hu1ll~" {nuA:: 'fllmlmnt" + PO + {nu ••::
",,,,,,,A'n

(••.••.2559) , ••l'U(A ••• ) (PO) liln1llhu1ll1" (A••~'nl00%)

IUIU.nU: 1.qmiffl.afKlUU~.r"l\U'l11n11U1I(1l1lIl:l'fNIIrtUII(Wl'''Ifi.rtn 2. III1U.nU'ilU!~u.tIun~lIl\OlIiI:LIrtu.fNRnWl'wAu 3. l.(Aa,mmAf! 4. U11U'n'l1n'l1iWllrtun'11~UllIl:lf ••U~ 5. 1,I11U1n'l1n'l1
flUlnKnllll".AuA,mh.rtu 6. 1,I11U'n'l1.fNA1'IUUUlilmAI.•••il1il~tlil~lIurflf~iI'q 7. 1,I11U'n"n1Ml1mlln~nJD=lla:.~1l1I1ifiIU 8•.I,IJIU~nm:JiI~tfullnull'.nun11l1~'lIlla:lb:1'lI1M!JilU

" U·~.0·

'I1UUAa1n1 1208676000 604338000 50.00 - - 286928 663.72 23.74 286928663.72 23.74 921 747 336.28

"tJ,hLOU'lf"'l;U 589 972 244.18 375918944 63.72 41557738 7.04 136 922.411.57 23.21 178 480 149.40 30.25 411 492.094.78

.ua•••u 166 730 655.82 166 730 655.82 100 114228 702 68.51 50 130 913.67 30.07 164 359 615.82 98.58 2371040.00

.UI~U~""uu 5 305 000 2.652500 50.00 - - 805000.00 15.17 805000.00 15.17 4500 000.00

.lWI~'h~~u 23546300 11833100 50.25 908764 3.86 4483319.23 19.04 5 392.083.23 22.90 18 154 216.77

~·nnt.lu 1,994230200 1161.473200 58.24 156695204 7.86 479 270 308.19 24.03 635 965 512.17 31.89 1 358 264 687.83
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i1~t..Ii1mu::m'SLiln~'tJ ('1iil2,!iI"nn'S::tJu GFMIS N 3111.A. 2560)

~utJ1::)J"1N,\Mu."W
W11.I.

I",U , •• l~u1a"
"",ul~ut"mhu",,,~,,

nlnu'Mu

tu, •.aa, i!\llll"'
(PO)

1~uIOn ••••u + PO +
•.Qn"u.~"

".I"b
(1I.~'nl00%)

~UUAD'n1 1208676000 - - - 587 820 659.00 48.63 587 820 659.00 48.63 620 855 341.00

.:I\I.hI11\l~"l\l 590228026 1796000 35080558 5.94 262.639 383.48 44.50 299 515 941.88 50.75 290 712 084.40

.:I\la.:l"'\I 165974874 - 26899315 16.21 138790157.72 83.62 165 689 472.72 99.83 285401.00

.:1\113\111""\1\1 5305000 - - - 804970.90 15.17 804970.90 15.17 4500029.10

.:IU1"\u'hufiu 24046 300 - 1216750 5.06 8935327.98 37.16 10152077.98 42.22 13 894 222.02

nu,f"iu 1 994.230 200 1796000 63196623 3.17 998990A99.08 50.09 1 063 983 122A8 53.35 930247077.52
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it~t1itmu::m"ililn'hll (-uil1,jA"I,n"i::JJuGFMISrn 30 r..ll. 2560)
~ulk::>nN,.i~u.nu ",.,u,~ut"

~
~U'nu'hu w1'u. \nhu~~ullu {eua. tuli.~a 11",'11"' dln~~u~'h {DUD: 'nu,Onll"u + PO + {aUD. A.,"liD

---.-- ,;b.--tDA-,blau--- ,unll"U - -(~O)_ -_.- - .-Ul",hulI'._ (AAqJolO.Q!'!o)_

UrnhnU : l.q~lSflf1.Af~lUu11i1U.i15"111lU111UQ::lltl~I"1I~lIsn"lil~1n- 2. UU\I~1U-AU51UIi1U01114'IUU1IlQ::li6lllltl~ffnllfl1"flU°3. tlflA1Mfnfli'! 4. \l1!1l'0110l'iWli6lln1~~lIllA::14'lUu1
S. 1J'!Il'n11n1~lUultfnaflJ"flu"1J111'NtfJ 6. \l1!1l1fl11I'1tl~Frl')~~_~ilmflllla1a~\i.lIr4flJlIji!"inq 7. \I11U.1n'1nlMM1,'tfln1111o::IlA::a"Il'lflliaJl
8. 1,I1!1l'Olrlla,""utJnlJtlnllfl11y\1I'fI!lA~~f\Ajllla1J fi¥!· kF ~

~UUAi"n~ 1208676000 - 0.00 - - 886 033 393.38 73.31 886 033 393.38 73.31 322 642 606.6:

.UO;'IOU.'U 585930174 1896000 0.32 36729268 6.27 393 196434.75 67.11 431 821.702.70 73.70 154 108 471.51

.U;'."'U 170772.726 - 0.00 10816040 6.33 155 050 249.72 90.79 165 866 289.72 97.13 4906436.01

.Ul3uIIA\4UU 5305000 - 0.00 - - 804 970.90 15.17 804970.90 15.17 4500029.11

.u'nw',ullu 23546300 - 0.00 934850 3.97 14180607.64 60.22 15 115 457.64 64.19 8430842.31

~ ..•'" 1994230200 1.896.000 0.10 48480158 2.43 1.449 265 656.39 72.67 1 499 641.814.34 75.20 494 588 385.64



n'UJilu1!l"u
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0I~t.!OIf11u::n1'illln"1u (,rilJ;\il'l1n'i::tJu GFMIS ru 29 n.u, 2560)

u..,..
.nrnu~u """'. "nua:: "'Ul~ 'fiIua::

"..u,~u ofoua: Uln'll(~. <{DUIII:: 'S"'WIOnUmJ + l3ulfuDuif+
<DUIII::

At,udtl
,4./aft 13u1ou (uuu'\>hh<d) (uutdl><d) 1~t1'U~ +lOn"u~. (11."",100%)

UIlU~~U: 1.qmlflll.MIW'Ifi'~1UI~!i'l1Ilt~ua:llrnUlbU("Jl11'1Iihlln 2. 1UI\N'IUiu~~unmflUU'\lliI:~ablllfl4«nWn1'lAU 3. \j.a':;'~1Il~f;!4. I(lIll'n'l1n11I1~UlbJn1rl~bIlilZlfIUU'\
S.I(lIll,n'l1nmfillll1tfnlU\'Uf.ua11nh~1'D 6. 1,j1nnR1fllf'l~A)'UUlllilJmIl1l~1iI~fuiMUIf.~~,q 7. 1(l1ll'n1fn1ru!\1~~"1l1f1lu:llil:i~u).1f~1I
8. I(lIlt~n-mlil4t1'utlntnJf)1In'ml~~IUl;Ur.wIl«1I'tfilU ~"'=:~z ,

'"
.,tltJAA,n1 1208676000 60.61 - 60.61 0.00 - 1 181 601 605.28 97.76 1181 601 605.28 97.76 27 074 394.72
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