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บทท่ี 1  
บทนํา 

1.1 ความสําคัญและความเปนมา 

กระบวนการบริหารงบประมาณเปนข้ันตอนการนํางบประมาณไปใชจายหรือกอหนี้

ผูกพัน โดยเริ่มเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณผานความเห็นชอบและ

ประกาศเปนกฎหมายใชบังคับแลว สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูใชงบประมาณ 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ  ตองวางแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับเปาหมาย 

การใหบริการ ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายท่ีระบุไวในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงการบริหารงบประมาณเก่ียวของกับการจัดสรร

งบประมาณรายจาย  การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการกันเงินเหลื่อมป 

โดยมีหลักการสําคัญ คือ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาลและเปาหมายการเบิกจายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดไวตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

หรือมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําป ซ่ึงสํานักงบประมาณ ไดกําหนดให   

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ

เปนรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือใหสามารถติดตาม ความกาวหนาของการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหผลการใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานเขาสู

ระบบเศรษฐกิจของประเทศตามเปาหมายท่ีกําหนด รัฐบาลจึงไดกําหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชจายงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือเปนการกระตุนและเปนแนวทางในการปฏิบัติใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐเรงรัด กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ

ขางตน โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายตามมาตรการฯ ในภาพรวม ท่ีเปนการเบิกจายงบประมาณ

สะสมท้ังป ตองมีการเบิกจายงบประมาณไมนอยกวารอยละ 96 ของงบประมาณไดรับท้ังหมด เบิกจาย

ในงบรายจายประจําไมนอยกวารอยละ 98  และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87  ของงบท่ีไดรับ   

ในงบรายจายลงทุน ซ่ึงกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณไวเปนรายไตรมาส เพ่ือใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย งบประมาณท่ีชัดเจน

และสอดคลองกับเปาหมายการใชจายตามมาตรการฯ ดังกลาว 

เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ และกองแผนงานแจงกรอบการ

จัดสรรงบประมาณของหนวยงานในสังกัดใหกองคลังทราบ จึงเปนการเริ่มข้ันตอนการปฏิบัติงานโดย

วิเคราะหตัวเงินงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต เพ่ือจัดสรรใหหนวยงานในสังกัดตามสัดสวน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในรอบ 6 เดือนแรกตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีตกลงกับสํานัก

งบประมาณ เม่ือหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ จะตองบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผน

ดําเนินงาน/โครงการ ซ่ึงตองสอดคลองตามเปาหมายมาตรการฯ ท่ีกําหนด  
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ผูเสนอผลงานเห็นวาท่ีผานมาในระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560)      

เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว ในสวนของการบริหารงบประมาณ ซ่ึงเปนข้ันตอนการกํากับ 

ติดตามผลการใชจายงบประมาณของกรมอนามัย พบวา ณ สิ้นปงบประมาณสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดตามเปาหมายของมาตรการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายท่ีรัฐบาลกําหนด แตในราย

ไตรมาส  1 -3 ไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกําหนด ผูเสนอผลงานจึงไดวิเคราะหเพ่ือ

หาสาเหตุหรืออุปสรรคใด ท่ีทําใหไมสามารถเบิกจายไดในไตรมาส 1-3 เพ่ือหาแนวทางแกไขไมใหมีการ

เบิกจายกระจุกตัวแคในชวงปลายปงบประมาณ แตใหมีการกํากับ ติดตามผลงาน/โครงการใหแลวเสร็จตาม   

ท่ีไดวางแผนไว  การบริหารงบประมาณตั้งแตตนป ซ่ึงจะมีผลทําใหกรมอนามัยมีผลการเบิกจายท่ีมี

ประสิทธิภาพตอไป  

1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติในการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหแก

หนวยงานในปตอไป 

2. เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณ โดยศึกษาวิเคราะหผลการเบิกจาย

งบประมาณกรมอนามัยกับเปาหมายการเบิกจายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ท่ีมีผลตอการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย 

 3. เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของ         

กรมอนามัย เพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการเบิกจายงบประมาณท่ีเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยยังคงความคุมคา โปรงใส และถูกตองตามระเบียบราชการท่ีเก่ียวของ 

1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

1.  การศึกษาจะมุ ง เนนในประเด็นการบริหารงบประมาณขาลง  (หลั งจาก

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ประกาศบังคับใชเปนกฎหมายแลว) การจัดสรร

งบประมาณการบริหารงบประมาณ และการติดตามการใชจายงบประมาณของกรมอนามัย โดยจะ

แสดงผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของกรมอนามัย ไดแก งบรายจายประจํา  (ซ่ึงประกอบดวย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอ่ืน)  และงบรายจายลงทุน รวมท้ังปญหา

อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงบประมาณตามแนวทางท่ีมาตรการฯ กําหนด 

 2. ศึกษาการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

 3. ในสวนของวิธีการศึกษา จะดําเนินการวิเคราะหการโอนจัดสรรงบประมาณ และ        

การบริหารงบประมาณของกรมอนามัย โดยจะวิเคราะหระยะเวลาท่ีใชในการโอนจัดสรรงบประมาณ

และวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัยเปรียบเทียบกับเปาหมายเบิกจายตามแนวทางของ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณในแตละปงบประมาณ (พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2560) 

รวมท้ังประมวลผลสถิติการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย ซ่ึงเปนหลักฐานเชิงประจักษจากขอมูล

ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง  
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1.4 การนําไปใชประโยชน 

 1. ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหเพ่ือโอนจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณตอไป 

 2. เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย 

โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเปนท้ังจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ และจุดออนหรือขอจํากัดในการบริหารและ 

การเบิกจายงบประมาณใหบังเกิดผลการเบิกจายสูงสุด โดยยังคงความคุมคา โปรงใส และถูกตอง 

ตามระเบียบราชการท่ีเก่ียวของ 

 3. นําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย เพ่ือการ 

ปรับแผนการบริหารงบประมาณและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดมากท่ีสุด ตามเปาหมายของ

มาตรการฯ แมวาท่ีผานมาในบางปงบประมาณผลการเบิกจายในภาพรวมของกรมอนามัย   ยังไมเปนไป

ตามเปาหมายของมาตรการฯ ท่ีกําหนด 

 4. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 

 5. สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 
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บทที่ 2  

ความรูทางวิชาการ 
 

  ในการศึกษาการบริหารงบประมาณรายจายประจําปของกรมอนามัย ผูเสนอผลงาน  

ไดนําความรูแนวคิดเก่ียวกับประมาณ ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ กระบวนการบริหาร

งบประมาณ บทบาทของผูบริหารระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ และมาตรการ        

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

2.1 ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 

2.1.1 ความเปนมาของงบประมาณ 

  การจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันไดเริ่มมีข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

ประมาณ  คริสศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงเปนสมัยท่ีสภาผูแทนราษฎรไดประสบความสําเร็จในการสงวน

อํานาจท่ีจะอนุมัติรายไดและรายจายของรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันมี

ความสัมพันธกับวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนําแบบอยางมาจัดทํางบประมาณข้ึนในหลาย

ประเทศ สําหรับประทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลไดเริ่มทําข้ึนกอนและตอมาไดขยาย

ขอบเขตไปถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

2.1.2 ความหมายของงบประมาณ 

  ความหมายของงบประมาณจะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให

ความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซ่ึงมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชนนักเศรษฐศาสตร 

มองงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารมอง

งบประมาณในลักษณะกระบวนการหรืการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ

เปาหมายของแผนงานท่ีวางไว นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงใหรัฐสภาใชอํานาจ

ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล ความหมายดั้งเดิมงบประมาณ หรือ Budget ในความหมาย

ภาษาอังกฤษแตเดิม หมายถึง กระเปาหนังสือใบใหญท่ีเสนาบดีคลังใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ท่ีแสดงถึง

ความตองการของประเทศ และทรัพยากรท่ีมีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget   

ก็คอย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเปาเปนเอกสารตางท่ีท่ีบรรจุในกระเปานั้น สรุปความหมายของงบประมาณ 

หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่งรวมถึง

การกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการ

สนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคประกอบดวยการทํางาน 3 ข้ันตอน คือ 1) การ

จัดเตรียม 2) การอนุมัติ 3) การบริหาร 
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2.1.3 ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ 

  งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงานสามารถนํา

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชน

งบประมาณมีดังนี้ 

  1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินท่ีมีอยูโดยใหมี

การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปน

ของหนวยงานลดลง 

  2. ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจาย

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม   

โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการท่ีจําเปน 

โครงการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 

  3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพเนื่องจาก

ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ

ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการใชและการจัดสรร

งบประมาณในแตละดานและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพ่ือท่ีจะ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุด และการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 

  4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเปนธรรม งบประมาณ

สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรมไปสูจุดท่ีมีความจําเปนและท่ัวถึงท่ีจะทําให

หนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   5. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ

เปนท่ีรวมท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีจะดําเนินการในแตละปพรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น 

หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตาง ๆ ท่ีจะนําไปเผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

  2.1.4 ลักษณะของงบประมาณท่ีดี 

          งบประมาณท่ีดีและเปนประโยชนตอหนวยงาน ควรจะตองมีลักษณะดังนี้ 

            1. เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณท้ังหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะใช

จายและพิจารณาจากศูนยหรือแหลงรวมเดียวกันท้ังหมด ท้ังนี้ เพ่ือจะไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบการ

ใชจายแตละรายการหรือทุกงบประมาณวารายการใดมีความสําคัญจําเปนมากนอยกวากัน หากรายการ

ใดมีความสําคัญและจําเปนมากก็ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายมาก ท้ังนี้ เพ่ือความยุติธรรม

ในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกงบประมาณ ควรมีสิทธิเทา ๆ กันในการเสนอเขารับการพิจารณาในการ

จัดสรรงบประมาณพรอมกัน เพ่ือจะไดมีการประสานงานเขาดวยกัน ปองกันมิใหมีการทํางานซํ้าซอน 

อันจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้น จึงไมควรแยกการพิจารณางบประมาณไวในหลายๆ จุด หรือ
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หลายครั้ง ซ่ึงจะกอใหเกิดการพิจารณาท่ีตางกันและไมยุติธรรม แตอยางไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมี

ความจําเปนท่ีจะตองแยกตั้งเงินไวตางหากเปนงบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เชน งบกลาง งบ

ราชการลับ ซ่ึงถามีจํานวนไมมากเกินไปก็มักจะไมเปนภัย ท้ังยังชวยใหเกิดความสะดวกบางอยางดวย 

แตถาการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียตอการบริหารงบประมาณ เพราะจะทําใหเกิดการโอกาส

แยกเงินมาใชจายไดงายข้ึนและยังทําใหการบริหารงบประมาณเปนแบบไมมีแผนและเปาหมายท่ีชัดเจน 

             2. มีลักษณะของการพัฒนาเปนหลักงบประมาณท่ีดีควรจะดําเนินการจัดสรรโดยยึด

หลักการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ท้ังนี้ เนื่องจากมีงบประมาณจํากัดจึงควรมีการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาท่ีดีวาดานไหนควรจะมากอนหลักตามสถานการณและ

ความจําเปน 

             3. การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน การจัดสรรงบประมาณใน

แผนงานตองมีความเหมาะสมใหงานนั้น ๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรืออีก

นัยหนึ่ง คือ การกําหนดเปาหมายหรือผลท่ีจะไดรับตองสองคลองกับงบประมาณและความเปนไปได 

             4. มีลีกษณะท่ีสามารถตรวจสอบได หรือเปนเครื่องมือท่ีจะใชตรวจสอบการ

บริหารงานของหนวยงานได การจัดงบประมาณในแผนงานตางควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ 

อยางพอเพียงและเกิดผลเปนรูปธรรม 

             5. มีระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลา

เหมาะสมตามสถานการณ ไมสั้นไมยากเกินไป โดยท่ัวไปจะใชระยะเวลาประมาณ ๑ ป การเริ่มตนใช

งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละงบประมาณ 

             6. มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด ในการทํางบประมาณควรพยายามใหการใช

จายเงินตามประเภทของงบประมาณตาง ๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยพยายามไมใหมีการใชจายเกิน

ความจําเปน ฟุมเฟอย หรือเปนการใชจายท่ีสูญเปลา ไมเกิดประโยชนคุมคา 

             7. มีลักษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสําคัญแต

ละงบประมาณไดดี ไมคลุมเครือ งายตอการพิจารณาวิเคราะหและเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติดวย 

    8. มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณท่ีดีจะตองเปนงบประมาณท่ีมีความ

ถูกตองในรายละเอียดท้ังในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตางๆ หากงบประมาณมี

ขอบกพรองในดานความถูกตอง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผล

เสียหายข้ึนได และตอไปงบประมาณอาจไมไดรับความเชื่อถือ 

             9. จะตองเปดเผยได งบประมาณท่ีดีจะตองมีลักษณะท่ีสามารถจะเปดเผยแก

สาธารณะ หรือผูท่ีเก่ียวของทราบได ไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์ 

และโปรงในในการบริหารหนวยงาน 

            10. มีความยืดหยุน งบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุนไดตามความจําเปน หากจัดวาง

งบประมาณไวอยางเครงครัดจนขยับไมได อาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เพราะ
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ลักษณะของการทํางบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคตซ่ึงอาจมีปจจัยอ่ืนมากระทบ ทําให

การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตาม ถามีความยืดหยุนมากก็อาจจะเกิดปญหาการใช

งบประมาณท่ีไมมีประสิทธิภาพได 

            11. มีความเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณท่ีดีตองสามารถตรวจสอบได เพ่ือ

ปองกันการทุจริต ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเชื่อถือได ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค 

   2.1.5 ขอจํากัดของงบประมาณ 

   เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึงความตองการของหนวยงานในอนาคต

ในการใชจายเงินเพ่ือการดําเนินงานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและรายจาย ท่ี

ไดมาและจายไปในอนาคต ดังนั้น งบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนั้น การ

ดําเนินงานในเรื่องงบประมาณ อาจตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะทําใหการจัดสรร

งบประมาณไมเปนตามแผนท่ีวางไว การบริหารของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้น มีความสําคัญและ

เปนตัวการท่ีมากําหนดการบริหารงบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผูบริหารและ

องคกรท่ีเก่ียวของมีความรอบรู เขาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและการบริหาร

งบประมาณเพ่ือไปสูเปาหมาย วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอสวนรวม ใน

การบริหารงบประมาณมีองคกรและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณและการบริหาร

งบประมาณองคกรและบุคลากรท่ีเก่ียวของมีบทบาทดังนี้ 

2.2 บทบาทผูท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ 

   2.2.1 บทบาทของผูบริหาร 

     1. ผูบริหารตองตระหนัก และเห็นความสําคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือสําคัญท่ี

ใชในการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารจะตองจัดองคกรและวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงบประมาณท่ี

เปนอยูและใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนหนวย

ขอมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององคกร 

3. ผูบริหารจะตองจัดเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนในการบริหารงานงบประมาณไว

ครบถวนเพ่ือใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว 

2.2.2 บทบาทของบุคลากร 

       1. ผูท่ีเก่ียวของกับงบประมาณตองรูจักเขาใจบทบาทและอํานาจหนาท่ีของตนเองเปน

อยางดีและมีเหตุผล 

2. ผูท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ ตองจัดระบบบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวม 
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   2.2.3 บทบาทขององคกร  

1.  จัดระบบงานและองคกรใหมีสายการบังคับบัญชาในองคกรท่ีแนนอนพรอมท้ังมอบ

อํานาจและความรับผิดชอบใหไวเพ่ือใหงานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดใหมีการประสานงานกันในหนวยงานขององคกร ในการบริหารงบประมาณโดย

เฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน 

3. จัดใหมีองคกรกลางเปนศูนยรวมขอมูลงบประมาณขององคกรเพ่ือใชประโยชนใน

การวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกันในดานขอมูลท่ีใช 

2.3 กระบวนการงบประมาณ กําหนดไว 4 ข้ันตอน คือ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การจัดทํางบประมาณ รัฐบาลจะกําหนดนโยบายงบประมาณรายจาย

ประจาํปใหสวนราชการใชเปนนโยบาย ในการจัดทําคําของบประมาณสงใหสํานักงบประมาณจัดทําราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นําเขาสูกระบวน การ

อนุมัติงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร  

  ข้ันตอนท่ี 2 การอนุมัติงบประมาณ เปนข้ันตอนท่ีรัฐสภา(กรรมาธิการและวุฒิสภา) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตามวาระท่ี 1-3  

  ข้ันตอนท่ี 3 การบริหารงบประมาณ  เปนข้ันตอนท่ีสวนราชการจะตองนํางบประมาณ

รายจายประจําปไปใชจาย โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป    

พรอมท้ังการกํากับ ติดตาม การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปภายใตผลผลิตท่ีสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข และตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตอสํานักงบประมาณ 

  ข้ันตอนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล  เปนข้ันตอนท่ีรัฐบาลตองติดตามผลการใชจาย

งบประมาณของทุกหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ทุกสวนราชการจะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณตอสํานักงบประมาณตามแบบรายงาน สํานักงบประมาณท่ีกําหนดเปนรายไตรมาส 

(รายงาน สงป.) และใหมีผลการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
 

2.4 หลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณ  

          รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก  

  1. รายจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน หมายถึง รายจาย      

ซ่ึงกําหนดไวสําหรับแตละสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 

ประเภทงบรายจาย ไดแก 

   1.1 งบบุคลากร : รายจายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เชน เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทนพนักงานราชการ  
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   1.2 งบดําเนินงาน : รายจายเพ่ือการบริหารและดําเนินงาน เชน คาตอบแทน  

ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  

   1.3 งบลงทุน : รายจายเพ่ือการลงทุน เชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง และ

คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่อง  

   1.4 งบเงินอุดหนุน : รายจายเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคการเอกชน และนิติบุคคลตาง ๆ  ซ่ึงจําแนกรายจายเปนงบบุคลากร  

งบดําเนินงาน และงบลงทุน  

   1.5 งบรายจายอ่ืน : รายจายท่ีไมเขาลักษณะงบรายจายใด หรือสํานักงบประมาณ

กําหนดใหจายจากงบรายจายนี้ ซ่ึงจําแนกรายจายเปน งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน 

   2) รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

โดยท่ัวไปใชจาย ตามรายการดังนี้ เชน เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง 

และพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ  เงินสํารอง เงินสมทบ 

เงินชดเชยขาราชการ เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน คาใชจายในการดําเนินการรักษาความม่ันคง

ของประเทศ เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ คาใชจายในการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนตน 
 

2.5 ระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ 

  2.5.1 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน (ฉบับท่ี 5)   พ.ศ. 2554 

  โดยเปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับระบบและวิธีการ

จัดการงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา รวมท้ังมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหหนวยงาน

ปฏบิัติสามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนคลองตัวสูง ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตามแผน และแผนงานในเชิงบูรณาการท่ีกําหนดไว โดยมีการจัดทําคาใชจายตอหนวย แผนการ

ปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

เพ่ือใหการใชจายงบประมาณรายจายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบ

และเปดเผยตอสาธารณะได 

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

  “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความวา การจัดสรรงบประมาณรายจายตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน ท้ังนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวด

หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด       
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   “เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ท่ีรัฐบาลตองการ

จะใหเกิดตอประชาชนและประเทศ         

   “แผนงาน” หมายความวา  แผนงานท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมใน

ระหวางปงบประมาณ         

    “แผนงานเชิงบูรณาการ” หมายความวา แผนงานในเชิงบูรณาการท่ีกําหนด

ไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ     

   “ ผลผลิต” หมายความวา โครงการท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหม

ในระหวางป   “โครงการ” หมายความวา โครงการท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ี

กําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ   

  “งบรายจาย” หมายความวา กลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตาม

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ       

  “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความวา แผนการปฏิบัติงานของสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในรอบปงบประมาณ  “แผนการใชจายงบประมาณ” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียด

การใชจายงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินงานตามแผนการ

ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ   

  “สํานักเบิกสวนกลาง” หมายความวา กรมบัญชีกลาง    

  “สํานักเบิกสวนภูมิภาค” หมายความวา สํานักงานคลังจังหวัด   

  “การโอนงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับ

การจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน 

หรือการโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงานเดียวกัน   

  “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” หมายความวา การเปลี่ยนแปลง

รายการหรือจํานวนเงินของรายการท่ีกําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ

เดียวกัน           

  “การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนจัดสรรงบประมาณ

รายจายจากสํานักเบิกสวนกลางไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคใด หรือจากสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดไปยัง

สํานักเบิกสวนภูมิภาคอ่ืน โดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  

  “รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ” หมายความวา รายการงบประมาณรายจาย

ท่ีกําหนดใหตองจายเงินงบประมาณรายจายเกินหนึ่งปงบประมาณข้ึนไปขณะท่ีไดกอหนี้ผูกพัน   
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 “ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ” หมายความวา ระบบการจัดทําและรับสงขอมูลการจัดการ

งบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือระบบอิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  ขอ 5 การใชงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองใช

จายตามรายการงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีระบุในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีไดรับ

การจัดสรรจากงบประมาณรายจายงบกลาง รวมถึงท่ีระบุในแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีกําหนดไวในแผนงานและหรือแผนงานในเชิง

บูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจาย ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในลักษณะ 2 หมวด 5 

  ขอ 6 ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความ

พรอมของกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนตอการดําเนินการตามแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิต 

โครงการ หรือรายการตามท่ีกําหนดไวในขอ 17 เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดทําผลผลิต โครงการหรือ

รายการไดทันทีท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

  ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณ

รายจายท่ีไดรับมอบอํานาจตามระเบียบนี้อยางเครงครัด 

  ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หัวหนาสวนราชการจะมอบ

อํานาจเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจายของสวนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมิใชการโอน

จัดสรรงบประมาณรายจายระหวางจังหวัด ใหกับผูวาราชการจังหวัดตามท่ีเห็นสมควรก็ได ท้ังนี้ การ

มอบอํานาจดังกลาวใหทําเปนหนังสือและสงสําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวใหสํานักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมอบอํานาจ 

  ขอ 7 รายจายตามงบประมาณรายการใด จะกําหนดใหเบิกจายในประเภทงบรายจาย

ใด ใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจคํานวณคาใชจายตามงบรายจายในวรรค

หนึ่งของแตละผลผลิตหรือโครงการ เพ่ือใชในการจัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิตหรือโครงการสําหรับ

การจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป 

  ขอ 8 สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร

งบประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกจากระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมและจําเปน รวมท้ังกําหนด

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับการบริหารราชการแบบ    
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บูรณาการของคณะผูแทนไทยในตางประเทศ การบริหารงบประมาณท่ีจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐลักษณะพิเศษไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

  เพ่ือประโยชนในการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย สํานักงบประมาณอาจ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไมตองยื่นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายรายการใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

  ขอ 9 การใหความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแลวแตกรณี ในการจัดทํา

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใชจายรายจายจากงบประมาณรายจาย การโอนการจัดสรร

งบประมาณรายจาย การโอนงบประมาณรายจาย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย การ

จัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง การใชรายจายงบกลาง และการรายงานผล หรือกิจการอ่ืนใด        

ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรงบประมาณ ใหจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

  การจัดทําและรับสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันท่ีไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ในระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยางถูกตองครบถวนแลวเปนวันท่ีไดรับความเห็นชอบวันไดรับอนุญาต 

ไดรับอนุญาต ไดรายงานผล หรือไดจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี เวนแตหนวยงานท่ียังไมได   

เชื่อมตอระบบอิเล็กทรอนิกสกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ใหใชสําเนาเอกสารกระดาษท่ีจัดพิมพไว

เปนหลักฐาน หรือดวยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทําและ

รับสงขอมูลโดยถูกตองแลวเปนสําเนาเอกสารเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 

  ในกรณีท่ีระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานได ใหใชสําเนาเอกสาร

กระดาษท่ีจัดพิมพไวเปนหลักฐานอางอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกสได ท้ังนี้ กรณีท่ีจะถือวาระบบ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานไดนั้น จะตองไดรับแจงยืนยันเปนหนังสือจากสํานัก

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกสดวย 

  ขอ 10 การปฏิบัตินอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหา

เก่ียวกับการตีความในระเบียบนี้ ใหขอความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

  ขอ 11 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวาสิบ

หาวัน ตามหลักเกณฑและวิธการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเปน

งบประมาณรายจายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีรวมอยูในแผนงานใน

เชิงบูรณาการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกัน เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินงานและใชจายงบประมาณรายจายรวมกันไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน

ดังกลาว 
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  ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 28 หากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความ

จําเปนตองมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณในวรรคหนึ่ง ซ่ึงมีผลทําให

เปาหมาย ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีสํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบแลว ใหจัดสง

แผนดังกลาวใหสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบกอน และในกรณีท่ีตองมีการโอนและหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามขอ 27 ดวย ก็ใหดําเนินการขอทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณพรอมกัน 

  ขอ 12 การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ 11 วรรคหนึ่ง 

ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําตามผลผลิตหรือโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการ

กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจายท่ีระบุไวในเอกสาร

ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

แลวแตกรณี 

  ขอ 13 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําระบบขอมูลการดําเนินงานตามผลผลิต

หรือโครงการ พรอมกับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวหรือท่ีไดตกลง

กับสํานักงบประมาณ เพ่ือใชในรายงานผลตามขอ 35 

  ขอ 14 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจให

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเต็มตามจํานวนวงเงินงบประมาณ

รายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจายในแตละ

แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทรายจาย และรายการในงบรายจายไวท่ีสํานักเบิกสวนกลาง เวน

แตงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค จะระบุสํานักเบิก

ไวท่ีสํานักเบิกสวนภูมิภาคตามท่ีตั้งของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

  การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ ง ให มีผลนับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายเพ่ิมเติมประกาศบังคับใชแลว และให

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดภายหลังจากวันท่ีประกาศใชพระราชบัญญัติ

ดังกลาว แตใหมีผลตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณหรือวันท่ีกําหนดเปนวันเริ่มตนการบังคับใชกฎหมาย

แลวแตกรณี ยกเวนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการกอหนี้

ผูกพันขามปงบประมาณกอน 

  ขอ 15 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ในการจายหรือกอหนี้ผูกพัน และขอ

เบิกจายงบประมาณรายจาย 

  ขอ 16 ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามขอ 14 แตหาก     
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ไมจัดสงแผนดังกลาวภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณีกําหนดใหเปนวันท่ีเริ่มตนบังคับใช สํานัก

งบประมาณจะรายงานการไมสงแผนดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี 

  ขอ 17 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การสํารวจ ออกแบบรูป

รายการกอสรางโดยละเอียด การกําหนดจํานวนเนื้อท่ีของท่ีดิน สถานท่ีตั้ง และราคา ตลอดจนการ

ดําเนินการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลใหการจัดหา

ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางเปนไปตามความจําเปน เหมาะสม อยางโปรงใส คุมคาและประหยัด 

รวมท้ังเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และมาตรฐานของทาง

ราชการอยางเครงครัด  

  ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจแกไขรายละเอียดของรายการ

งบประมาณรายจายท่ีระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี ไดในสวนท่ีไมกระทบตอการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในสาระสําคัญ

ของรายการดังกลาว 

  ขอ 18 ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดิน หรือสิ่งกอสรางในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบ

รายจายอ่ืนแลวแตกรณี ท่ีมิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณ

แลวโดยไมเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจาย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอสาระสําคัญ

ของรายการท่ีไดรับจัดสรร ใหกระทําไดโดยไมตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

  สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือกําหนดขอบเขตหรือ

ขอจํากัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน 

  ขอ 19 การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณท่ีมีโครงการเงินกูจากตางประเทศ

รวมอยูดวย และมีกรณีตองใชเงินกูจากตางประเทศสมบทกับเงินบาท ใหระบุจํานวนเงินของแตละงบ

รายจายท่ีขอใชเงินทดรองราชการ และระบุสํานักเบิกไวท่ีสํานักเบิกสวนกลาง 

  ขอ 20 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย

ของแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการในงบ

รายจาย ท่ีตองดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและคาจางประจํายัง

สํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไวโดยไม

ชักชา แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่ง 

จะตองพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยใหจัดทําและรับสง

ขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ตามแบบรายงานท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
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  ขอ 21 การใชรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจายในแตละงบรายจายของแตละผลผลิตหรือโครงการภายใตแผนงาน หรือ

แผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

        1) งบบุคลากร ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ท่ีสํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายงบ

รายจายนี้ และใหถัวจายกันได 

    2) งบดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ท่ีกําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้และ

ใหถัวจายกันได เวนแตรายจายประเภทคาสาธารณูปโภคใหนําไปใชจายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจาย

นี้ได หากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ 

     3) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ท่ีกําหนดวาเปนรายจายงบนี้ตามรายการและ

วงเงินท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 

ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณดวย 

              4) งบเงินอุดหนุน ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ท่ีกําหนดวาเปนรายจายนี้ ดังนี้ 

 ก. ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ใหใชจายตามรายการและจํานวนเงินท่ีกําหนดในการ

จัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรอืการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายตามรายการ จํานวนเงินและรายละเอียด

อ่ืนใดท่ีกําหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 

ท้ังนี้ใหนําความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใชโดยอนุโลม       

 5) งบรายจายอ่ืน ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ท่ีกําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้และ

ใหเบิกตามรายการและจํานวนเงินท่ีกําหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ท้ังนี้ ใหนําความใน (1) (2) และ (3) มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 22 ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 15 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจาย

คาใชจายในลักษณะคาใชจายบุคลากร ลักษณะคาใชจายดําเนินงานเฉพาะในสวนท่ีจําเปนตองจายตาม

ขอผูกพันสัญญาหรือขอผูกพันท่ีจะตองจายตามกฎหมาย และรายจายการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

จากกรมบัญชีกลางใหไดกอนไดรับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

ขอ 23 ในกรณีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจาย ใหดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ เพ่ิมคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงาน

ตามแผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมไดโดยคํานึงถึง

ประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส รวมท้ังตองสอดคลองกับเปาหมายการ

ใหบริการกระทรวง และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติดวย 
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  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมทําให

เปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือแผนงานใน

เชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระ

เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

ขอ 24 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน

ยกเวนงบบุคลากร เพ่ือจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายท่ีจะระบุในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือ

เพ่ิมเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง หรือ

เปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการ

กําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ รายการคาท่ีดิน หรือเปนคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการตางประเทศท่ีไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณตามขอ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีท่ีเปนการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือ

สิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือกําหนดขอบเขตหรือ

ขอจํากัดการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได

ตามความจําเปน 

ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจายภายใตแผนงานเดียวกันท่ีเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลวไป

ใชจายเปนรายจายใด ๆ ได แตมิใหนําไปใชเปนรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาท่ีดินหรือ

รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจายหรือสมทบเปนคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการตางประเทศท่ีไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ในกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจายท่ีจําเปนตอง

จายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 

จะตองมีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะจะตองเปนการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ

ยานพาหนะเดิม 

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือกําหนดขอบเขตหรือ

ขอจํากัดการใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดตามความจําเปน 
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ขอ 26 ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

รายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีมิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิต

หรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมี

อํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตาง ๆ ภายใตแผนงาน

เดียวกันหรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมวงเงินรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางนั้นไดไมเกินรอยละสิบ

ของวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

กรณีรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีไมอาจจัดหาไดนั้น เปนรายการท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมบทอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมไดไมเกิน

รอยละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณ

รายจายไปเพ่ิม ใหเพ่ิมไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินในสวนท่ีเปนงบประมาณรายจายรายการนั้น 

รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา รายการท่ีระบุไวในการจัดสรร

งบประมาณ เวนแตในกรณีท่ีไดรวมรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกันให

ถือวาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ และคําวา “หนวย” หมายความวา หนวยท่ี

สามารถนับได 
 

ขอ 27 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณนอกเหนือจากท่ีกําหนไวในระเบียบนี้ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

ขอ 28 เม่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดใช

อํานาจตามท่ีไดรับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ตามระเบียบนี้แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบรายงาน

ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจาย 

ขอ  28/1 การบริหารงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัดใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กําหนดตาม

ขอเสนอแนะของสํานกังบประมาณ 

ขอ 29 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางใหกรมบัญชีกลางตาม

วงเงินท่ีระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม เพ่ือสวนราชการตาง ๆ ขอเบิกจายกับกรมบัญชีกลางไดตามจํานวนท่ีตองจายจริง สําหรับ

งบประมาณรายจายงบกลาง รายการดังตอไปนี้ 

(1) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

(2) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ 

(3) เงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิขาราชการ 

(4) เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ 
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(5) เงินสมทบลูกจางประจํา 

(6) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ 

     (7)  คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

ท้ังนี้ รายการตาม (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ใหเบิกจายโดยตรง สวนรายการตาม (3) 

ใหโอนไปตั้งจายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจําของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือ

โครงการใด ๆ ในงบประมาณรายจายของสวนราชการแลวแตกรณี    

  ขอ 30 สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายงบ

กลางรายการใด นอกจากรายการตามขอ 29 ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดยใหแสดง

รายละเอียดงบประมาณรายจายงบกลางท่ีจะขอนําไปใชในแผนงาน ผลผลิต โครงการ หรือรายการใดจะ

เบิกจายในงบรายจายใด หรือแผนงานในเชิงบูรณาการใด รวมท้ังใหแสดงแผนการใชจายเงินงบกลาง

ดังกลาวเปนรายเดือนอยางชัดเจน และใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอใชงบประมาณรายจายงบ

กลาง หรือแสดงรายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดพอมกับระบุสํานักเบิกท่ีจะเบิกจาย

  ขอ 31 ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจท่ีขอใชงบประมาณรายจายงบ

กลางตามขอ 30 รับผิดชอบดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ 6 วรรคหนึ่งอยางเครงครัดดวย 

ขอ 32 เม่ือสํานักงบประมาณไดใหความตกลงในการใชงบประมาณรายจายงบกลาง

รายการใดแลว จะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการนั้นใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีสํานัก

เบิกท่ีขอรบัการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางตามวรรคหนึ่ง สํานักงบประมาณจะจัดทําเปน

หนังสือและจัดสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และใหถือวันท่ีไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวเปนวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง 

ขอ 33 ยกเวนในกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 34 ใหนําความในลักษณะ 1 และลักษณะ 2 

หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 มาใชบังคับกับการใชรายจาย และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจายงบกลางไดอนุโลม 

ขอ 34 งบประมาณรายจายงบกลางรายการใดท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการ

จัดสรร และไดนําไปใชจายจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือ

จากการจัดซ้ือจัดจาง ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางแลวมีเงินเหลือจายใหนําสงคืน

คลัง เวนแตในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองนําไปใชจายในรายการอ่ืน ๆ ใหขอทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณกอน 

ขอ 35 เพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผล ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมี

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้ 

 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จตามท่ีกําหนด หรือตามท่ีไดตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและ
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แผนการใชจายงบประมาณ พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด และจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเม่ือสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาส 

ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส 

(2)  รายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสงสํานักงบประมาณ

ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

  นอกเหนือจากสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ขอใหหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ

มหาชนและรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดดวย 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงรายงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรให

หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจําเปนตอผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

  ขอ 36 สํานักงบประมาณจะรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี ในกรณีท่ีสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจไมปฏิบัติการหรือไมอาจปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใชจาย

งบประมาณ 

  นอกจากนี้ สํานักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามและการประเมินผลการ

ดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี และจะใชผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง

ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไปดวย 

  ขอ 37 บรรดาหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณท่ีไดกําหนดไว

กอนแลวกอนประกาศใชระเบียบนี้ ใหคงใชปฏิบัติตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะได

ปรับปรุงแกไขแลว 

  งบประมาณรายจายรายการใดท่ีไดดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และอยูในระหวาง

ดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบท่ีใชอยูเดิมจนกวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 

  2.5.2  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2558- 2560 

  (1) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558            
  หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุดท่ี นร 0717/74 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2557 ไดแจง

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือใหการ

ใชจายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจายลงทุน สามารถเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ไทยในป 2558 จึงกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 ของงบประมาณรายจายลงทุน และเปาหมายการเบิกจาย
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งบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 ของงบประมาณรายจาย จึงไดกําหนดเปาหมายการ

เบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี เปาหมายการเบิกจาย

รายจายภาพรวม  

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายประจํา 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายลงทุน 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

1 32 33 29 

2 55 55 55 

3 76 76 74 

4 96 98 87 

โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดทําแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาภายในวันท่ี 9 กันยายน 2557 

  2. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณจะตองดําเนินการ

ภายใตหลักเกณฑเง่ือนไข ดังนี้ 

   (2.1) รายจายประจํา ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณ ใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยในสวนของการ

ดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจาย

งบประมาณภายในไตรมาสท่ี 1 

  สําหรับการฝกอบรมประชุมสัมมนา ใหคํานึงถึงประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับและการ

มีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก ท้ังนี้ ใหจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดย

เบิกจายไดในไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 

   (2.2) รายจายลงทุน  กรณีจัดหาครุภัณฑ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ จะตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานท่ี/พ้ืนท่ี

รองรับครุภัณฑ รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง

ครบถวน กรณีสิ่งกอสราง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตองพิจารณาใหมีความ

พรอมเก่ียวกับขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) รูปแบบรายการ ประมาณราคา  สถานท่ี/พ้ืนท่ี

กอสราง รวมถึงการดําเนินการข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน 

   (2.3) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐเตรียมการจัดซ้ือ

จัดจางใหพรอม เม่ือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานการ

พิจารณาในวาระท่ี 2 ประมาณวันท่ี 17 กันยายน 2557 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ 
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หนวยงานอ่ืนของรัฐ ดําเนินกระบวนการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดยมีเง่ือนไขวา จะกอหนี้ผูกพันไดก็ตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

สํานักงบประมาณแลว ท้ังนี้ จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ยกเวนรายการท่ีมีวงเงิน

เกิน 500 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพันอยางชาภายในไตรมาสท่ี 2 และรายการครุภัณฑท่ีมีวงเงินสูง รวมถึง

ครุภัณฑท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศ หรือจัดหาในลักษณะพิเศษ จะตองเรงรัดกอ

หนี้ผูกพันโดยเร็ว 

  3. เม่ือสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

และจัดสรรงบประมาณแลว ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ เรงดําเนินการโอน

จัดสรรงบประมาณท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไวโดยเร็ว อยางชาไมเกินเจ็ดวัน   นับแตวันท่ีไดรับ

การจดัสรรงบประมาณ 

  4. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐรายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใชจายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิต และตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรค 

และแนวทางแกไข โดยใหจัดสงผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐเปนรายเดือนและรายไตรมาส เพ่ือสํานักงบประมาณจะไดติดตามความกาวหนาการดําเนินการ

ของแผนงาน/โครงการเปนรายเดือน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ

เสนอคณะรัฐมนตรีเปนรายไตรมาสตอไป 

  5. เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตรวจสอบแลวพบวาผลการปฏิบตัิงานและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบแลว ใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณท่ีสนองตอบตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

เสนอตอรัฐมนตรีเจาสังกัดและสงสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

   5.1 กรณีท่ียังยืนยันการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวเดิม ใหชี้แจงเหตุผล

ความจําเปนและแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใหมีความพรอมและเรงรัดการดําเนินงาน 

   5.2 กรณีท่ีไมดําเนินการตอ เนื่องจากหมดความจําเปน ไมเปนประโยชนตอ

ทางราชการ ใหเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพ่ือดําเนินรายการท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดจริง

ภายใตยุทธศาสตรและวัตถุประสงคเดิมและตองสนองตอบตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และนโยบายเรงดวนรัฐบาล 

  ท้ังนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558 

6. ใหหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสากิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ และผูวาราชการจังหวัด 
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ติดตามและกํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณโดยเครงครัด 

7. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 

เรงรัดการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป โดยเฉพาะ ในสวนของรายจายประจําท่ีกอหนี้ผูกพันแลว 
 

  (2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559  

              หนังสือสํานักงบประมาณดวนท่ีสุดท่ี นร 0704/ว 102 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2558 

สํานักงบประมาณกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใหการใชจายภาครัฐเปนปจจัยสนับสนุนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายในภาพรวมไมนอยกวา 

รอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 จึงไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณเปน

รายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี เปาหมายการเบิกจาย

รายจายภาพรวม  

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายประจํา 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายลงทุน 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

1 30 33 19 

2 52 55 42 

3 73 76 63 

4 96 98 87 

  โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี ้

            1. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ   สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาภายในวันท่ี 4 กันยายน 2558  โดยมี

หลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

      (1) รายจายประจํา  ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส  โดยในสวน

ของการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร  ภารกิจหนวยงาน  จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่ม

เบิกจายงบประมาณตั้งแตไตรมาสท่ี 1 

      สําหรับการฝกอบรมประชุม สัมมนา  ใหคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะ

ไดรับเปนหลัก  ท้ังนี้ใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  โดยเบิกจายไดในไตร

มาสท่ี 1  ไมนอยกวารอยละ 50  ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
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      (2) รายจายลงทุน  กรณีจัดหาครุภัณฑ  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอ่ืน  จะตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ  ผลการสืบราคา  และสถานท่ี/พ้ืนท่ี

รองรับครุภัณฑ  รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง

ครบถวน   

      กรณีสิ่งกอสราง  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน  ตองพิจารณา

ใหมีความพรอมเก่ียวกับขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  แบบรูปรายการประมาณราคา  

สถานท่ี/พ้ืนท่ีกอสราง  รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของอยาง

ถูกตองครบถวน 

      (3) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน  เริ่มกระบวนการจัดซ้ือจัด

จางได  เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559  พิจารณาแลวเสร็จ (วันท่ี 14 สิงหาคม 2558)  โดยมีเง่ือนไขวาจะกอหนี้ผูกพัน

ไดก็ตอเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว  ท้ังนี้  รายการรายจายลงทุนท่ีมีวงเงินไม

เกิน 2 ลานบาท  ใหกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณในไตรมาสท่ี 1  รายการรายจายลงทุนท่ีมี

วงเงินตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป  จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1  ยกเวนรายการท่ีมี

วงเงินเกิน 500 ลานบาท  ใหกอหนี้ผูกพันอยางชาภายในไตรมาสท่ี 2  และรายการครุภัณฑท่ีมีวงเงินสูง  

รวมถึงครุภัณฑท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศ  จะตองเรงรัดกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว 

     2.เม่ือสํานักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  

และจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนแลว  ขอใหเรงดําเนินการโอน

จัดสรรงบประมาณท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้นๆ  ตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไวโดยเร็ว  อยางชาไมเกินสามวันทําการ  นับตั้งแต

วันท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

     3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ

ใชจายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิต  และตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรค  

และแนวทางแกไข  โดยใหจัดสง   ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐเปนรายเดือนและรายไตรมาส  เพ่ือสํานักงบประมาณจะไดติดตามความกาวหนา

การดําเนินการของแผนงาน/โครงการเปนรายเดือน  และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ

ใชจายงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนรายเดือนและรายไตรมาสตอไป 

        4.  ใหหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน  และผูวาราชการจังหวัดติดตามและ

กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโดย

เครงครัด 

     5. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ท่ีมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปเรงรัดการกอ

หนี้และเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยเร็ว 
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    6.กรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน  มีความจําเปนเรงดวนตอง

ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและการกระตุนเศรษฐกิจ  เห็นสมควรใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณไป

ดําเนินการ  ยกเวนรายการรายจายลงทุนท่ีมีวงเงินไมเกิน ๒ ลานบาท  โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน  พิจารณาและ

สงใหสํานักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

  (3) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนวทางดําเนินงาน

ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการใชจายภาครัฐ

เปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจาย

รายจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 จึงกําหนดเปาหมาย

การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสท่ี เปาหมายการเบิกจาย

รายจายภาพรวม  

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายประจํา 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

เปาหมายการเบิกจาย

รายจายลงทุน 

สะสม ณ ส้ินไตรมาส 

(%) 

1 30 33 19 

2 52 55 41 

3 73 76 63 

4 96 98 87 

  โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 1. รายจายประจํา ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ ใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยในสวนของการ

ดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจาย

งบประมาณไดตั้งแตไตรมาสท่ี 1 

 สําหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา ใหคํานึงถึงประโยชนท่ีทาง

ราชการจะไดรับและระยะเวลาท่ีเหมาะสมเปนสําคัญ รวมท้ังสอดคลองกับการดําเนินการตามนัยมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ ท้ังนี้ ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณให
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สามารถเบิกจายงบประมาณไดในไตรมาสท่ี 1 ใหมากท่ีสุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

2. รายจายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน

จะตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานท่ี/พ้ืนท่ีรองรับครุภัณฑ รวมถึงการ

ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน กรณีท่ีดินและ

สิ่งกอสราง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จะตองดําเนินการใหมีความพรอมเก่ียวกับการ

กําหนดจํานวนพ้ืนท่ี สถานท่ีต้ัง และราคาของท่ีดิน ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  รูปแบบ

รายการ ประมาณราคา สถานท่ี/พ้ืนท่ีกอสราง รวมถึงการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน 

3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เริ่มกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไดเม่ือ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 พิจารณาแลวเสร็จ (วันท่ี 25 สิงหาคม 2559) โดยท่ีเง่ือนไขวาจะกอหนี้ผูกพันไดก็ตอเม่ือไดรับ

อนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณแลว ท้ังนี้ รายจายลงทุนปเดียว จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลว

เสร็จภายในไตรมาสแรก และหากเปนรายการท่ีมีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ใหเบิกจายตาม

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในไตรมาสท่ี 1 ยกเวนรายการท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก

ตางประเทศ รายจายลงทุนท่ีมีวงเงินตอรายการเกิน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทุนผูกพันรายการ

ใหม จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 

 ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไดตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ขอใหสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน กําหนดแบงงวดงานและเบิกจายรายการสิ่งกอสรางปเดียว      

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

บทท่ี 3  
วิธีการดําเนินงาน 

3.1 เนื้อหาสาระสําคัญและข้ันตอนการดําเนินการ  

เปนการศึกษาการบริหารงบประมาณรายจายประจําปของกรมอนามัยในสวนการบริหาร
งบประมาณหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ประกาศบังคับใชเปนกฎหมายแลว คือ  การ

จัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล ซ่ึงจะแยกการดําเนินการเปน 2 สวน คือ  

3.1.1 การโอนจัดสรรงบประมาณ จะนําเสนอข้ันตอนการโอนจัดสรรงบประมาณใหแก

หน วยงานภายในกรมอนามัย เ พ่ือนํ า งบประมาณไปใช ในการบริหารงานของหน วยงาน                     
ซ่ึงมีวิธีดําเนินการ ดังนี ้

 

ลําดับ กิจกรรม/ข้ันตอน วิธีการปฏิบัต ิ เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

1 จัดทําเอกสารนําเขา

ขอมูล (ใบปะหนา

ใบสําคัญ) 

โดยเรียกขอมลูรหสังบประมาณ รหัสผลผลิต 
กิจกรรม ตามโครงสรางงบประมาณท่ีไดรับ
จากเว็บไซตของกรมบัญชีกลางแลวนํามา
ตรวจสอบกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับตาม
เอกสารงบประมาณในแตและแผนงาน 
ผลผลติ และงบรายจาย ใหถูกตองตรงกัน 
และแจงเวียนใหสํานัก/กอง/กลุม และศูนย
ทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลตั้งเบิกในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

รหัสตามโครงสราง

งบประมาณจาก

กรมบัญชีกลาง 

ผลผลติ/กิจกรรม 

0.5 วัน 

2 วิ เ ค ร า ะห แ ล ะจั ด ทํ า

ต า ร า ง ส รุ ป ก า ร โ อ น

จัดสรรเงินงบประมาณ

ตามแผนงาน/ผลผลิต/

งบรายจาย 

เมื่อไดรับแจงกรอบการจดัสรรงบประมาณจาก

กองแผนงานแลว นําขอมูลแตละแผนงานมา

วิเคราะห และสรางตารางใน excell เพ่ือ

กระทบยอดเงิน สอบทานงบประมาณในแตละ

แผนงาน ใหตรงกับเอกสารงบประมาณ  

(ขาวคาดแดง) 

- กรอบเงิน

งบประมาณขาลงจาก

กองแผนงาน 

- งบประมาณตาม

เอกสารขาวคาดแดง 

 

1.5 วัน 

3 จัดทํารางการโอนจัดสรร

งบประมาณตามโครงสราง

รหัสงบประมาณ 

รายการท่ีแตละ

หนวยงาน ไดรับ 

หลังจากตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรบัวาตรง

ตามเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) จะนํา

แผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีไดรับจากกอง

แผนงาน มาวิเคราะห ตรวจสอบ และจัดทํา

รางรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสู

หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ตาม

แผนงาน ผลผลติ และงบรายจาย ดังน้ี  

    1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการคาใชจาย

บุคลากรภาครัฐ ในสวนของงบบุคลากร      

อันประกอบดวยเงินเดือน คาจางประจํา และ 

- แผนงาน /ผลผลิต /

งบรายจาย 

3 วัน 
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ลําดับ กิจกรรม/ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ เอกสารท่ีเก่ียวของ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

  คาตอบแทนพนักงานราชการ ใหทุกหนวยงาน 

ตั้งเบิกท่ีสํานักเบิกในสวนกลาง สําหรับงบ

ดําเนินงานในสวนของคาใชจายบุคลากร     

ซึ่งประกอบดวย คาเชาบานคาตอบแทน

แพทยฯ คาตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน คาจาง

เหมาแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และ

เงินสมทบประกันสังคม ใหตั้งเบิกท่ีสํานัก   

เบิกสวนกลางเชนกัน โดยในสวนของงบ

ดําเนินงานท่ีโอนจัดสรรตามแผนงานจะไม  

รวมเงินในสวนน้ี เพราะใหตั้งเบิกท่ีสํานักเบิก

สวนกลาง  

     2) งบดําเนินงานในแผนงานอ่ืนนอกเหนือจาก

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (ตามขอ 3.1) 

จะจัดสรรใหตามวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรจาก

สํานักงบประมาณตามแผนการใชจาย

งบประมาณในรอบ 6 เดือนแรก  (ยกเวนแผน

พ้ืนฐานดานการพัฒนาศักยภาพคน  

ไดรับการจัดสรร 100%) 

  3) งบลงทุน จะจัดสรรใหเต็มจํานวนตาม

ประเภทรายการ วงเงิน ท่ีไดรับการจัดสรร 

โดยจะตองตรวจสอบรหสังบประมาณ 

ประเภทของครุภัณฑ หนวยงานท่ีไดรับ

จัดสรรงบน้ัน ๆ ใหถูกตอง 

  4) งบเงินอุดหนุน จะจัดสรรใหรอยละหาสิบ

ของจํานวนวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไวแตละ

แผนงาน (ยกเวนโครงการความรวมมือทาง

วิชาการระหวางประเทศดานประชากรและ

การวางแผนครอบครัว จัดสรรให 100%) 

  5) งบรายจายอ่ืน คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการตางประเทศใหตั้งเบิกท่ีสวนกลาง 

สวนคาใชจายในการศึกษาวิจัย จะจัดสรรให

หนวยงานตามท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงบ 

ประมาณตามแผนการใชจายรอบ 6 เดือนแรก 
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ลําดับ กิจกรรม/ขัน้ตอน วิธีการปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวของ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

4 โอนเงินใหหนวยงาน

ตามตารางสรุปรางการ

โอนจัดสรรฯ 

เมื่อกระทบเงินงบประมาณทุกแผนงาน ท้ังใน

สวนของวงเงินในผลผลติ งบรายจาย ถูกตอง

ตามงบประมาณท่ีไดรับแลวดําเนินการโอน

จัดสรรงบประมาณ ในระบบ GFMIS ให

หนวยงานในสวนกลางและสวนภมูิภาค     

ตามรหสัแผนงาน และรหัสศูนยตนทุน โดยใน

ข้ันตอนของการโอนเงินในระบบจะตองถูกตอง

ตามโครงสรางของงบประมาณ ท้ังแหลง    

ของเงิน รหัสงบประมาณ จํานวนเงิน รหัส  

ของพ้ืนท่ี จํานวนเงิน 

รหัสงบประมาณ/

แหลงของเงิน/ศูนย

ตนทุน/รหสัพ้ืนท่ี 

2 วัน 

5 แจงการโอนจัดสรรเปน

หนังสือ/สแกนข้ึน      

บนเว็บไซตหนวยงาน     

กองคลัง 

ดําเนินการแจงการโอนจัดสรรเงินแตละ

แผนใหหนวยงานทราบ หลังจากการโอน

งบประมาณภายใน 1 วัน บนเว็บไซตของ

กองคลัง หัวขอ เงินงบประมาณ ป 25...

พรอมกับทําหนังสือแจงการโอนงบประมาณ

ใหกับหนวยงานทราบอีกชองทางหนึ่งดวย 

- เอกสารการโอนจาก

ระบบ GFMIS  

- หนังสือแจงการโอน

ใหหนวยงาน 

1 วัน 

                           รวม  7 วัน 

6 กรณีปรบัแผน/ขออนุมัติ

โอนเปลี่ยนแปลงฯ  

กรณีมีการปรับแผน จะดําเนนิการจัดทํา

การอนุมัติขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายการงบประมาณตอหัวหนาสวนราชการ 

- หนังสือขออนุมัติโอน

จากหนวยงาน 

  

7 โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ/รายการ

งบประมาณในระบบ 

GFMIS  

เมื่อไดรับอนุมัติการปรับแผน/โอน

เปลี่ยนแปลงแลว ดําเนนิการโอน

เปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS และแจง 

สรางรหัสงบประมาณ โอนงบประมาณและ 

แจงการโอนงบประมาณใหหนวยงานที่

เก่ียวของทราบ 

- หนังสือแจงรหัส

งบประมาณท่ีขอโอน

ใหกับหนวยงาน 

  

  ข้ันตอนท่ี 1 – 5 เปนระยะเวลาการดําเนินการโอนจัดสรรตามกรอบเวลาของระเบียบการ

โอนจัดสรรลงสูหนวยงานกลางและสวนภูมิภาค (การโอนตามแผนการจัดสรร) ซ่ึงมีกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินการภายใน 7 วัน นับแตไดรับการแจงการโอนจัดสรรขาลงจากกองแผนงาน 

ข้ันตอนท่ี 6 – 7 เปนข้ันตอนกรณีมีการโอนนอกแผน  
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3.1.2 การบริหารงบประมาณ เปนการประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน

ภายในกรมอนามัย จะทําการวิเคราะหการใชเงินงบประมาณกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณท่ีสํานักงบประมาณกําหนด โดยจะวิเคราะหเปนรายไตรมาส มีข้ันตอนดังนี้ 

1) รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับงบประมาณและระเบียบการบริหาร

งบประมาณ มาตรการการใชจายเงินงบประมาณ การกอหนี้ผูกพันงบประมาณ และหนังสือเวียน 

ท่ีเก่ียวของ 

   2) รวบรวมและจําแนกผลการเบิกจายงบประมาณ งบรายจายภาพรวม 

รายจายประจํา และงบรายจายลงทุนเปนรายไตรมาสและเปนรายป 

3) วิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาสเทียบกับเปาหมาย

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําปท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

3.2  แหลงขอมูล 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลการไดรับจัดสรรงบประมาณจาก

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558 – 2560 ท่ีไดรับแจงกรอบการจัดสรรจาก 

กองแผนงาน ผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ประจําปงบประมาณ 2558  - 2560 เทียบกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2560 เพ่ือนําไปสูขอสรุปตอไป  
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บทท่ี 4 

          ผลการวิเคราะหขอมูล 

  ในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ผูเสนอผลงานขอแยกวิเคราะหใน 2 ประเด็น คือ        

4.1 การโอนจัดสรรงบประมาณ  

                    หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน 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 

  จากการศึกษาพบวาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 กรมอนามัยไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกป โดยพบวาการโอนจัดสรรงบประมาณลงสูสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด คือสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 7 วัน ทําใหหนวยงานมี

งบประมาณในการใชจาย กอหนี้ผูกพัน เพ่ือดําเนินงาน/โครงการไดตั้งแตตนปงบประมาณ 

4.2 การบริหารงบประมาณ  

  จากการศึกษาผลการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 

2560 นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

ผูเสนอผลงานขอแสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 4  ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558 ไตรมาสท่ี 1 - 4 

เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 ไตรมาสท่ี 1 - 4 

เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2560 ไตรมาสท่ี 1 - 4 

เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป  

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมกรมอนามัย ปงบประมาณ 

2558 -2560 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 – 4 ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558 ไตรมาสท่ี 1 - 4 

เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

ตารางท่ี 1 แสดงเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

    ภาพรวม 32 55 76 96 

   รายจายประจํา 33 55 76 98 

   รายจายลงทุน 29 55 74 87 
 

ในการศึกษาผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558 ไตรมาสท่ี 1 - 4  ของ

กรมอนามัยปรากฏผลดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ 2558 ไตรมาสท่ี 1 

 
  จากตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายภาพรวมของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 1 เบิกจาย 

433.3872 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.10 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 32) 

รายจายประจํา เบิกจาย  413.2791 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.61 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 33) รายจายลงทุน เบิกจาย   20.1081 ลานบาท ตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 29)  

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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  

รายจ่ายประจํา :    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    

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

  งบดําเนินงาน 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          

  งบเงินอุดหนุน 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            

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

รายจ่ายลงทุน : 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         

   งบลงทุน 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            

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO) ร้อยละ  คงเหลือ

(คิดจาก100%)
 ร้อยละ

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +
เบิกจ่ายจริง
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2558  ไตรมาสท่ี 2 

 
  จากตารางท่ี 3 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย 914.6932 

ลานบาท   คิดเปนรอยละ 48.75 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 55) รายจายประจํา

เบิกจาย 856.0020 ลานบาทคิดเปนรอยละ 48.91 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 

55) รายจายลงทุนเบิกจาย 58.6912 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.50 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 55)  

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2558 ไตรมาสท่ี 3 

 

   

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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     

รายจ่ายประจํา :    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       

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

  งบดําเนินงาน 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          

  งบเงินอุดหนุน 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             

  งบรายจ่ายอื�น 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            

รายจ่ายลงทุน : 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         

   งบลงทุน 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            

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO)

 ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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     

รายจ่ายประจํา :    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       

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

  งบดําเนินงาน 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            

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

  งบรายจ่ายอื�น 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            

รายจ่ายลงทุน : 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           

   งบลงทุน 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             

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO)

 ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)
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จากตารางท่ี 4 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 3  เบิกจาย 1,344.8552 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.67 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 76) รายจายประจํา

เบิกจาย 1,249.8254 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.41 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอย

ละ 76) รายจายลงทุนเบิกจาย 95.0297 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.29 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนด (เปาหมายรอยละ 74)  

ตารางท่ี 5 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2558  ไตรมาสท่ี 4 

 
  จากตารางท่ี 5 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 4  เบิกจาย 1,856.9455 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.96 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมสูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 96) รายจายประจํา

เบิกจาย 1,730.7965 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.89 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอย

ละ 98) รายจายลงทุนเบิกจาย 126.1494 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.95 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนด (เปาหมายรอยละ 87)  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 ไตรมาสท่ี 1 - 4 

เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

ตารางท่ี 6 แสดงเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

    ภาพรวม 30 52 73 96 

   รายจายประจํา 33 55 76 98 

   รายจายลงทุน 19 40 61 87 

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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-          

รายจ่ายประจํา :    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-           

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

  งบดําเนินงาน 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                

  งบเงินอุดหนุน 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                

  งบรายจ่ายอื�น 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                

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

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

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO)

 ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)
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ในการศึกษาผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 ไตรมาสท่ี 1 - 4  ของ

กรมอนามัย ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ 2559 ไตรมาสท่ี 1 

 
  จากตารางท่ี 7 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 1 เบิกจาย 419.9716 

ลานบาท   คิดเปนรอยละ 21.21 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 30) รายจายประจํา 

เบิกจาย 393.5916 ลานบาทคิดเปนรอยละ 22.19 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 

33) รายจายลงทุนเบิกจาย 26.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.82 ตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 19)  

ตารางท่ี 8 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2559  ไตรมาสท่ี 2

 

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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  

รายจ่ายประจํา :    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    

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

  งบดําเนินงาน 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          

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

  งบรายจ่ายอื�น 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            

รายจ่ายลงทุน : 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         

   งบลงทุน 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            

 คงเหลือ
(คิดจาก100%)งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา

(PO)
 ร้อยละ

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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     

รายจ่ายประจํา :    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       

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

  งบดําเนินงาน 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          

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

  งบรายจ่ายอื�น 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            

รายจ่ายลงทุน : 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         

   งบลงทุน 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            

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO)

 ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)
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                จากตารางท่ี 8 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย 924.2462 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.69 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 52) รายจายประจํา

เบิกจาย 837.0746 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.19 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 

55) รายจายลงทุนเบิกจาย 87.1715 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.38 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 40) 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2559  ไตรมาสท่ี 3 

 
จากตารางท่ี 9  ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 3 เบิกจาย  1,401.0466 ลานบาท      

คิดเปนรอยละ 71.19 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

รายจายภาพรวมตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 73) รายจายประจําเบิกจาย 

1,291.3763  ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.14 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 76) 

รายจายลงทุนเบิกจาย109.6702 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.59 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 61) 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการเบิกจายและรอยละของผลการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ 2559   ไตรมาสท่ี 4 

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม  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     

รายจ่ายประจํา :    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       

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

  งบดําเนินงาน 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            

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

  งบรายจ่ายอื�น 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             

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

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

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO)

 ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)
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  จากตารางท่ี 10 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 4 เบิกจาย 1,866.9625 

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 94.86 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 96) รายจายประจํา

เบิกจาย 1,730.2951 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.67  ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอย

ละ 98) รายจายลงทุนเบิกจาย 136.6673 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.71 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนด (เปาหมายรอยละ 87) 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2560 ไตรมาสท่ี 1 - 4 

เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

ตารางท่ี 11 แสดงเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

    ภาพรวม 30 52 73 96 

   รายจายประจํา 33 55 76 98 

   รายจายลงทุน 19 42 63 88 

ในการศึกษาผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ  2560 ไตรมาสท่ี 1 - 4      

ของกรมอนามัย ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

 

 เงินกันเหลื�อมปี เงินกันเหลื�อมปี

 (ไม่มีหนี�ผูกพัน) (มีหนี�ผูกพัน)

รายจ่ายภาพรวม  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        

รายจ่ายประจํา :    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         

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

  งบดําเนินงาน 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                

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

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

รายจ่ายลงทุน : 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                 

   งบลงทุน 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                 

 คงเหลือ
(คิดจาก100%)งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558  ร้อยละ

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2560  ไตรมาสท่ี 1 

 
  จากตารางท่ี 12 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 1 เบิกจาย 479.2703 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.03 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 30) รายจายประจํา

เบิกจาย 429.1393 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.48 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 

33) รายจายลงทุนเบิกจาย 50.1309 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.07 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 19)  

ตารางท่ี 13 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2560 ไตรมาสท่ี 2 

 
   

 

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม     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   

รายจ่ายประจํา :       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     

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

  งบดําเนินงาน 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            

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

  งบรายจ่ายอื�น 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             

รายจ่ายลงทุน : 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             

   งบลงทุน 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               

งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา
(PO)

 ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม     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       

รายจ่ายประจํา :       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         

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

  งบดําเนินงาน 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            

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

  งบรายจ่ายอื�น 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             

รายจ่ายลงทุน : 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                

   งบลงทุน 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                 

 คงเหลือ
(คิดจาก100%)งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา

(PO)
 ร้อยละ

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ
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จากตารางท่ี 13 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 2 เบิกจาย 998.9904 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.09 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 52) รายจายประจํา

เบิกจาย 860.2003 คิดเปนรอยละ 47.05 ตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 55) 

รายจายลงทุนเบิกจาย 138.7901 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.62 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 42) 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2560 ไตรมาสท่ี 3 

 
  จากตารางท่ี 14 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 3 เบิกจาย 1,449.2656 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.67 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ รายจายภาพรวมต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 73) รายจายประจํา

เบิกจาย 1,294.2154 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.98 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมาย   

รอยละ 76) รายจายลงทุนเบิกจาย 155.0502 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.79 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนด (เปาหมายรอยละ 63) 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการเบิกจายและรอยละของผลการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ 2560  ไตรมาสท่ี 4 

 สํารองให้
หน่วยงานอื�น

 เบิกแทน

รายจ่ายภาพรวม     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       

รายจ่ายประจํา :       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         

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

  งบดําเนินงาน 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            

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

  งบรายจ่ายอื�น 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               

รายจ่ายลงทุน : 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             

   งบลงทุน 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               

ร้อยละ  คงเหลือ
(คิดจาก100%)งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558 ใบสั�งซื�อ / สัญญา

(PO)
 ร้อยละ

เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  รวมเบิกแทน + PO +
เบิกจ่ายจริง
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 จากตารางท่ี 15 ผลการเบิกจายของกรมอนามัยในไตรมาสท่ี 4 จํานวน 1,934.7323 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 97.02 เปรียบเทียบกับเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

รายจายภาพรวมสูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 96) รายจายประจําเบิกจาย 

1,769.1841 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.08 ตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (เปาหมายรอยละ 98) 

รายจายลงทุนเบิกจาย 165.5482 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.38 สูงกวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

(เปาหมายรอยละ 87) 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมกรมอนามัย ปงบประมาณ            

2558 - 2560 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการเบิกจายและรอยละการเบิกจายงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

2558 – 2560 เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

 
   จากขอมูลตามตารางท่ี 16 และการเปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณขางตน

พบวาผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2558 – 2560 วิเคราะหผลไดดังนี้ 

 เงินกันเหลื�อมปี เงินกันเหลื�อมปี

 (ไม่มีหนี�ผูกพัน) (มีหนี�ผูกพัน)

รายจ่ายภาพรวม     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         

รายจ่ายประจํา :       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           

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

  งบดําเนินงาน 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               

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

  งบรายจ่ายอื�น 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               

รายจ่ายลงทุน : 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                

   งบลงทุน 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                 

 รวมเบิกแทน + PO +
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ  คงเหลือ

(คิดจาก100%)งบรายจ่าย  งบประมาณปี 2558  ร้อยละ
เบิกจ่ายจริง ร้อยละ

เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา ผล เปา 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

รายจายประจํา 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

รายจายลงทุน 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

ไตรมาสที่ 3

2558 2559 2560

ไตรมาสที่ 4

2558 2559 25602558 2559 2560

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

2558 2559 2560
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   ไตรมาสท่ี 1 – 2  กรมอนามัยไมสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดตามแผน

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป เนื่องจากรายจายภาพรวม 

ประกอบดวยรายจายประจําใน 4 งบรายจาย คือ งบบุคลากร  งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน 

และงบลงทุน อาจเนื่องมาจากสาเหตุบางประการ ดังนี้ 

   งบบุคลากร   

   1. มีการตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑและนโยบายของสํานักงบประมาณ คือมีการต้ัง

กรอบตามอัตราครองตําแหนง และอัตราวางดวย แตการเบิกจายงบประมาณเบิกเฉพาะตําแหนงท่ีมีคน

บรรจุ            

   2. การดําเนินการเก่ียวกับการเรียกบรรจุตําแหนงวาง และการเลื่อนระดับมีความลาชา 

   งบดําเนินงาน          

   1. หนวยงานไมไดมีการวางแผนการเบิกจายงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการ

เบิกจายของกรมอนามัย  

   2. ไมสามารถจัดประชุมสัมมนาในไตรมาสแรกได 50% ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเง่ือนไข 

และกลุมเปาหมาย เชน ตองมีการประกวดผลงานและมอบรางวัล 

   3. มีการทําสัญญาผูกพันและจายเงินเปนงวดงาน เชน คาเชารถ คาเชาเชื่อมโยง

เครือขาย คาดูแลระบบสารสนเทศ ฯลฯ 

   4. การไดรับจัดสรรเงินใน 6 เดือนแรกเพียง 50% ทําใหไมสามารถกอหนี้ผูกพันบาง

รายการได และทําใหหนวยงานมีงบประมาณไมเพียงพอ ทําใหตองยืมเงินหนวยงานอ่ืน 

   5. ไมมีการกําหนดแนวทางการโอนเงินและรับเงินระหวางหนวยงาน 

   6. หนวยงานขาดการวางแผนการใชงบประมาณ หนวยงานไมมีการเกลี่ยเงิน 

   งบเงินอุดหนุน  

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการกรมอนามัย สําหรับนักเรียนทุนกรมอนามัย 

การเบิกจายเงิน จะเบิกจายตามขอผูกพันสัญญาทุน และเบิกจายตามภาคการศึกษาของแตละราย 

   2. ไมสามารถหาผูรับทุนได เนื่องจากไมมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ 

   งบรายจายอ่ืน 

  1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว และคาใชจายในการ

ศึกษาวิจัย ท้ัง 2 รายการจะเบิกจายตามแผนงานท่ีวางไว ซ่ึงไมสอดคลองตามมาตรการแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพฯ 

  2. หนวยงานใหความสําคัญกับงบดําเนินงานมากกวางบวิจัยท่ีไดรับจึงไมมีเวลา

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 

  3. นักวิจัยไมไดสรางเครื่องมือในการออกแบบขอมูลการวิจัยไว จะมาสรางเครื่องมือ

เม่ือไดรับงบประมาณแลว ซ่ึงตองใชเวลาประมาณ ๓ เดือน ทําใหการวิจัยลาชา 
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   งบลงทุน  

1. ไมมีการเตรียมการและวางแผนการเบิกจายงบลงทุนหลังจากทราบรายการท่ีไดรับ

อนุมัติแลว 

2. รายจายลงทุนสวนใหญอยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีมีระยะเวลาการดําเนินการ

ตามข้ันตอน และวิธีการจัดหาตามระเบียบ ซ่ึงมีตัวแปรเรื่องของวงเงินและระยะเวลาการกอหนี้ 

โดยเฉพาะวิธีจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   ไตรมาสท่ี 3  พบวารายจายในภาพรวมและรายจายประจําสวนใหญไมสามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมาย ท้ังนี้มาจาก ไตรมาสท่ี 3 อยูระหวางการดําเนินงานตามสัญญา (บริหาร

สัญญา)โดยเฉพาะงบลงทุน และงบท่ีมีวงเงินงบประมาณคอนขางสูง เชน งบงบประมาณรายการ

กอสราง และรายการวัสดุอาหาร (นมผงสําหรับทารกท่ีมารดาติดเชื้อเอชไอวี) รวมถึงงาน/โครงการ      

ท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินงานระหวางปงบประมาณ (โครงการท่ีไดรับใหดําเนินการตามนโยบาย) โดยใชเงิน

เหลือจาย ซ่ึงถือเปนรายการนอกแผนท่ีหนวยงานตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ เพ่ือไมไหสงผลกระทบ

ตอการใชจายเงินงบประมาณภาพรวม 

   ไตรมาสท่ี 4  ผลการเบิกจายภาพรวม รายจายประจํา และรายจายลงทุน สามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายของมาตรการฯ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีตองดําเนินการใชจายใหแลว

เสร็จของงาน/โครงการ พบวาทุกหนวยงานสามารถใชจายได ทําใหภาพการใชจายงบประมาณกระจุก

ตัวในไตรมาส 4  ในดานของประสิทธิผล คือเปาหมายสามารถทําไดตามมาตรการ แตในดาน

ประสิทธิภาพในแงของการบริหารงบประมาณไมสอดคลองตามเวลาท่ีกําหนดไวในแผน จึงตองบริหาร

แผนในระยะไตรมาสท่ี 1 – 3 ใหเปนไปตามมาตรการฯ ดวย เพ่ือใหภาพรวมของหนวยงานกรมอนามัย

ในทุกไตรมาสเบิกจายไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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     บทท่ี 5 

                บทสรุป ปญหาและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานในกรม

อนามัยท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหรับจัดสรรงบประมาณท่ีถูกตอง ตรงตามแผนงานท่ีไดรับ

แจงจากกองแผนงาน และพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของ

กรมอนามัย และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ในกรณีท่ีผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

ของกรมอนามัย  ไมเปนไปตามเปาหมายของมาตรการฯ ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้

ไดรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนขอมูลดิบจากรายงาน  ผลการเบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย เปนรายไตร

มาส ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณตาม

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560  ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดวาในสวนของการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ลงสูสวนกลางและสวน

ภูมิภาคเปนไปตามระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนดคือสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา 7 วัน ทําให

หนวยงานมีงบประมาณในการใชจาย กอหนี้ผูกพัน เพ่ือดําเนินงาน/โครงการไดต้ังแตตนปงบประมาณ 

สวนของการบริหารงบประมาณพบวา ในไตรมาสท่ี 4 ผลการเบิกจายภาพรวม รายจายประจํา และ

รายจายลงทุน สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของสํานักงบประมาณ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ี

ตองดําเนินการใชจายใหแลวเสร็จของงาน/โครงการ พบวาทุกหนวยงานสามารถใชจายได ทําใหภาพ

การใชจายงบประมาณกระจุกตัวในไตรมาส 4  ในดานของประสิทธิผล คือเปาหมายสามารถทําไดตาม

มาตรการ แตในดานประสิทธิภาพในแงของการบริหารงบประมาณไมสอดคลองตามเวลาท่ีกําหนดไวใน

แผน จึงตองบริหารแผนในระยะไตรมาสท่ี 1 – 3 ใหเปนไปตามมาตรการฯ ดวย เพ่ือใหภาพรวมของ

หนวยงานกรมอนามัยในทุกไตรมาสเบิกจายไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

5.2 ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการ    

1. ปงบประมาณ 2558 กลุมงบประมาณไมไดมีการจัดเก็บขอมูลผลการเบิกจาย

งบประมาณ  ท่ีเปนระบบ ไมไดมีการนําข้ึนเว็บไซต และมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการทําขอมูลผล
การเบิกจาย จึงทําใหมีความยุงยากในการคนหาขอมูลเดิม 
  2. เนื่องจากผูเสนอผลงาน เปลี่ยนตําแหนงจากตําแหนงนักทรัพยากรมาเปน

นักวิชาการเงินและบัญชี จึงทําใหมีความยุงยากในการวิเคราะหผลการเบิกจายและพิจารณาสาเหตุท่ีไม

สามารถเบิกจายงบประมาณได  เนื่องจากประสบการณการทํางานนอย ตองสืบคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก

อินเตอรเน็ต และรายงานการประชุมกรมอนามัย 
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5.3 ขอเสนอแนะ/แนวทางในการแกไขปญหา 
  จากบทวิเคราะหและบทสรุปขางตน จึงเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังนี้ 

 แนวทางแกไขการเบิกจายงบบุคลากร 

     1.  กองการเจาหนาท่ีควรมีการจัดทําแผนและเรงบรรจุตําแหนงวาง เนื่องจากมีผลตอการเบิกจาย

งบประมาณในทุกไตรมาส 

2. กองแผนงานและกองการเจาหนาท่ี ควรมีการทํางานรวมกันในการคํานวณ

งบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจายในงบบุคลากรดวยกรอบงบประมาณท่ีเหมาะสม 

  แนวทางแกไขการเบิกจายงบดําเนินงาน 

  1. หนวยงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานและสอดรับ   

กับเปาหมายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดในแตละไตรมาสและเบิกจายเงินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

2. หนวยงานมีการวางแผนในการดําเนินงาน/โครงการ บุคลากรท่ีมีการวางแผนการ

ทํางานจะมีประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณสูงกวาบุคลากรท่ีไมมีการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น หนวยงานควรจะเครงครัดในเรื่องการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน โดยใหบุคลากรมีการวางแผนการ

ทํางานและปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการทํางานท่ีกําหนดไว และใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 

3. หนวยงานควรจะสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง ดวยการฝกอบรม การเขารวมประชุม

หรือสัมมนาตาง ๆ เพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม และใหมีการถายทอดความรู และประสบการณใหกับบุคลากร    

รุนตอ ๆ ไป โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับระเบียบการบริหารงบประมาณ ระเบียบการเบิกจายเงิน และ

ระเบียบพัสดุ 

 4. การจดัสรรงบกลางกรมอนามัย (งบบริหารโครงการ) กรมอนามัยควรจัดสรรใหแลว

เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพ่ือใหสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดทันภายใน

ปงบประมาณโดยไมตองมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

5. การเบิกจายงบฝกอบรมและประชุมสัมมนา ใหหนวยงานเรงรัดดําเนินการใหเปนไป

ตามแผนการฝกอบรมและประชุมสัมมนาท่ีไดกําหนดไวโดยเครงครัด รวมท้ังมีแผนการดําเนินงาน

สอดคลองกับมาตราการฯ 

แนวทางแกไขการเบิกจายงบลงทุน 

   1.เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ผานการพิจารณาความเห็นชอบให

กองแผนงานแจงรายการงบลงทุนท่ีไดรับจัดสรรใหหนวยงานทราบโดยเร็วเพ่ือเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง  

2. หนวยงานตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงาน (TOR)  

ผลการสืบราคา สถานท่ี/พ้ืนท่ีรองรับครุภัณฑ รวมถึงศึกษาข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3. เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานตองศึกษา ฝกอบรม ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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   4. เม่ือหนวยงานไดจัดซ้ือจัดจางรายการในงบลงทุนเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอกรมพิจารณา  

การใชเงินลงทุนเหลือจาย โดยการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ หรือดําเนินโครงการท่ีสําคัญ

ตอไป 

   แนวทางแกไขการเบิกจายงบเงินอุดหนุน 

    กรมอนามัยไดรับงบเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 2 โครงการ คือ เงินอุดหนุนโครงการ

พัฒนาขาราชการกรมอนามัย และเงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศดาน

ประชากรและการวางแผนครอบครัว  ซ่ึงไมสามารถเรงรัดการเบิกจายสําหรับผูรับทุนได เนื่องจากตอง

จายตามภาคการศึกษา  สวนโครงการความรวมมือทางวิชาการฯ มีการเบิกจายในไตรมาสแรก         

ทุกปงบประมาณ สําหรับการขอทุนใหมหนวยงานควรเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมและมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

  แนวทางแกไขการเบิกจายงบรายจายอ่ืน 

   1. ผูรับผิดชอบแตละโครงการ หลังไดรับแจงยกเลิกการเดินทางไปราชการตางประเทศ

ชั่วคราว ควรแจงกองคลังทราบโดยเร็ว เพ่ือจะไดปรับแผนการดําเนินงานไปใชในโครงการอ่ืนท่ีสําคัญ

ตอไป 

   2. ใหหนวยงานวางแผนและปฏิบัติตามแผนงานวิจัยท่ีวางไวอยางเครงครัด 

   3. ศูนยวิจัยของกรมอนามัย วางแผนในการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ในเดือนกรกฎาคม 

เพ่ือใหการพิจารณาเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มทําโครงการวิจัยไดในเดือนตุลาคม โดยกันงบประมาณ    

(งบวิจัย) ไว ๓% สําหรับเปนคาตอบแทนผูทรงวุฒิ ผูตรวจสอบการออกแบบเครื่องมือขอมูลการวิจัย 

5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

     1. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงบประมาณของกรมอนามัย 

    2. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของหนวยงานท่ีสามารถ

เบิกจายไดสูงสุดและต่ําสุดของกรมอนามัย 

         3. ควรศึกษาผลการเบิกจายของหนวยงานอ่ืนโดยนํามาเปรียบเทียบกับผลการใชจาย

งบประมาณของกรมอนามัย เพ่ือนําจุดเข็งนํามาปรับใชกับหนวยงานในกรมอนามัย 

 

------------------------------------------- 
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° 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
Yia'Uv"l'lv'Uvi mL~'U~(;lJ'U1Lf'li~~fl\lLL(l :::~"FllJLLv1 ~'lJ1~ bL~:::'ULVtJ1CJL~~vi1'U'lJv~-rfjtJ1G'lLauvvia-rfj:W'U(JJ~... ... ...
L~141~nVlLL(l:::~\!~lUn-3Uui:::lJ1ru~\I1irul1 ~fl11lJL ~'U'1.feJtJ~~;f
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~ l.l~ oviocd1 9(j~

L~B~ m"iU~Vn"i~uth ~lJ1OJ\Jl1lJlJ1~"im ~L~lJth~ ~'VI5fl1~ rrnl-tl~1V~Uth~lJ1OJ~1V~1 v'th ~~1tJ

~U'th~lJ1ru ~.f3I. l!J<t'<t'~

..
L~EJl.l

tl1'1Ci'lm.~u'l~mhun'lu\h~lJ1ru ~ l.I"iorrimvi.m/ 1 ~o ~~1l.l~mm~'1~1fllJl!><t'<t'~
".. I .., Lt .., ••• I.J ~

\!).~l.l'l~Bflru~m~lJm~11mEJn1"i~~1'lmlJUqj'lln~1~ml.l'VI~~'VInfl(m"rll.)o~m.ml1l!J<t'<t'
u .,j

~~1l.l'VIl!>omn!)1fllJ l!><t'<t'~

~1lJ~U'l~B~tl1'1()'Im ,hun~u'th~lJ1ru'l~"!JBm1lJ~1lJilB1~~1'U~1'lln1"i-r~1~1~n'OJLL~~...
~U1V~1l.l~'U ~1Lijl.ln1~Ul.lYin'limJ~n1"i~~vi1LLeJl.ln1"itln~~1'ULL~~LLeJl.ln1"il-tl~1V'Iutl~~lJ1OJtl ~~~1tJ

'IUtl"i~lJ1ru ~.f3I.l!J<t'<t'~LL~~~~1~~1un~utl~~lJ1ru~'OJ1"iru1fl1vl'Ull.l~m(i)~'1~1fl1Jl!J<t'<t'~;~(;)tllJ1

flru~-r~lJl.l~n~iJ1J~L~B1l.l~G)nl.lEJ1Vl.l\!)<t'<t'~L~l.l'llBUlJ1~"in1"iL~lJtl~~~'VI5f)1'Vm1"il-tl~1V'Iutl~~lJ1OJ...
~1V~1Vtl"i~~1tJ'IUtl"i~lJ1ru~.PI.l!><t'<t'~\Jl1lJ~~1un~utl"i~lJ1ruL~l.lB1~V"!JV1m~V~L1~11~~1l.l~1'!lm~

-r~1~1~n'OJLL~~~~1V~l.l~~~~LLeJl.Il~~1un'lutl"i~lJ1ru~'OJ1~ru1Jnvl'U1l.l~cs: nl.lV1Vl.l \!)<t'<t'~Jl.l...
L~Bl~ri1l.l~1'!ln1~-r~1~1~n'OJLL~~~U1V~1l.l~l.l~1Lijl.ln1~li~1v~utl~~lJ1ru~1v~1v..•

tl"i~~1tJ~Utl~~lJ1ru~.f3I.\!:J<t'<t'~1~LiJl.l1tlmh~ihJ~~~'VI5f)1~1J111J1J1mn1"iL~1Jtl~~~'VI5fl1~n1~1-tl~1V

~Utl~~1J1ru~1V~1Vtl~~~1tJ~Utl"i~1J1ru~.f3I. l!J<t'<t'~1~V~1lJ1"i()~1Lijl.ln1~1-tl~1v~~miB~deJnwl.l
'\J

~utl~~1J1ru1~~~LL(;)1l.lL~lJ~l.lU~utl~~lJ1OJ ~1U n~utl~~lJ1OJ~~n1~l.l~LLl.l1'VI1~rnsu~~1"i ~utl~~lJ1rul'l1lJ

lJ1~"im"iL~lJtl~~~'VI5fl1~m~1-tl~1v~utl~~lJ1OJ~1V~1vtl~~~1tJ~utl~~lJ1OJ~.PI. l!:><t'<t'~~~~

G>. n1"i~~vi1LL~1Jn1"itJ~tm~1'ULLa:m~'Un1"il.u;i1EJ~utJ"i::lJ1N

G).m1~~1l.l~1'!ln1~-r~1~1~n'OJLL~~~U1V~1l.l~l.I~~vi1LLeJ'Un1~tlnU~~1l.lLL"~LLeJl.l

rnsl-tl~1v~utl~~lJ1ruL~l.lB-r~lJl.lIJ1~L~1"'~n~~~1~ru11~fl111JL~l.l'!lBULL~~~~1~~1un~utl~~lJ1OJmh~-tl1...
lliLnl.lll.l~ cs: nl.lV1EJl.ll!><t'<t'~

G).1!ln1~~~'VhLLeJl.l~11J-Utl(i).(i)1~iJfl111J~tl~fl~tl~nULth~1J1EJn1~L{jfl~1mtJl.l~1t11m

1J1~~11J~n1~l.l~111tJ1J1l'l"in1~L~lJtl"i~~'VI5fl1Wn1"il-tl~1EJ~utl~~lJ1ru~1EJ~1vtl~~~1tJ'IutJ~~lJ1ru~.PI.

G).\!).(i)~UUfl"1m '1U~1Lijl.l~1l.l~UL~l.lB~~l.ll.lLL~~~u~1v,j1V~l.lvh{jn\hvltJ• • •
~fl~OJ~"i1EJ~1EJtl"i~~11~m\lw1~B~1~~~ltJ~1tJviLiJtJfl1~n'OJV'VI5f311~~iLL~::fl1~n~'!JB'I~U1m1tJ'OJ~~tl'l•
L~lJ~1LijtJ'I1tJLL"::L{jn~1V~UtJ~::lJ1ru1vl~~LL~1l'l~lJ1~vi(i)

(i).I!l.1!l~1EJ~1EJvi~~HLiJtJf111i~1EJltJn1"i!JntlU~lJtJ~~'!l1JLL"::"'lJ1JtJ11~L{j n~1EJ•
l'UllJ1~lJ1~viG)llitJmJn')1~tlEJ~~<t'o"!JB~1~L~tJ~UtJ~::lJ1rum~-rU~~~~"i
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(9).\v.m ~1EJ~1EJ1u~m~ru~~u"~vruhji1'~~Lijn~1EJ;;)1n~U~1EJ~1EJ1V1;;)~tii'tl~~Vlvh

u.~ulV1EJlj~~EJ~L1m~hLijum~LLm::Lijn~1EJ~~tl
«(9) ~1EJm~~lj1'1L~UhiLnu v a1UU1Yl1~~lL iju nl'~~VI;tl~VI~1'1LYitl1~

vha qJqJ1ritl~d~n~u1~LLa1L~~;;)LL"~Lijn~1 EJ'IUtb~l.nru1~fl1EJIulmlJ1~~ (9)

(Iv) ~1EJm~~lj1'1L~U~'1LL(;}Iv a1uu1Yl~ultJ LLVl11.iLnuetoo a1UU1Yl1~

~1Lijum~~VI~tJ~VI~1'1Lyjtl1~vi1aqJq!1rim.,d~n~u1~LLa1L~~;;)mh'l.u1f11EJ1lJlVl~lJ1~~ (9) LL"~Lijn~1EJVl1lJ

fI11lJL~lJ1~~lJ'lJtl~~~EJ~L1" 1~1Lij'Um~ LL(;}"~~1V1~1'U

(m) ~1EJm~~lj1~L~uLnUetoo a1lJU1'Vl;lJLtJ 1~ritJ~d~n~Utl~1'1i1
\J

fl1EJ1ulVl~lJ1~~ Iv LL,,~LUn~1EJVl1lJfI11lJL~lJ1~~lJ'lJtJ~~~EJ~L1"1~1LUUm~LL(;}"~~1Vl~1U

(~) a1~~U~1EJm~Fl~Ji'ru']~lh~L~u~~~1lJ()~Fl~firu,]~lj~n~ru~~LPl~
, \J ,

~~tJ~tl~~VI~1~1n"h~tJ~~LYlPlt~~1LUUm~~VI~tJ~VI~1~LyjtJ1~vhaqJq!1ritJ~d~n~u Lv)'LLa1L~~;;)lV1EJL~1

Cil.m L~8~1u~1'Um~~~1~1~n;;)LL,,~~,j1EJ'I1U~'U~'1LL~'Um~tJfiu~~1Uu.,,~u.~um~

1i~1EJ~utJ~~lJ1ru 1~ri1ti nsu tJ~~lJlru Vi;;)1~ru1VlllJ'Iltl (9).Cilu.a1 ri1ti n~UtJ~~lJ1ru;;)~Vi~1~ru1
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'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
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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
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~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



n"illilu,lTu
"utJ"i::lI,nlil v..91. 2559

i1~tJi1mu::m"iliin"hu ('liilSAA"I,n"i::uuGFMIS ru 30 li.u. 2559)
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~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~ ••
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~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
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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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nlnu'Mu
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(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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~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
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~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
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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'\
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.,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

."u,h,i]",,'\I 584134156 29.29 - 29.29 8 870178.80 1.52 565 823 549.88 96.87 577 589 728.68 98.88 6544426.87

.• UAIIYl\l 171 768 744 8.61 - 8.61 5948490.00 3.46 165 548 243.42 96.38 171 496 733.42 99.84 272 011.03

.UI~U.""uu 6105000 0.31 4500000 0.31 0.00 - 1604 970.90 26.29 6104 970.90 100.00 29.10

.~u',ul!u 23546300 1.18 1240000 1.18 150000.00 0.64 20 153 982.13 85.59 20 303 982.13 86.23 3242317.87
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