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กองนโยบายและแผน 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
กระบวนการบริหารงบประมาณ 



ค ำน ำ 
 
  การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ               
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงได้พิจารณาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
กระบวนการบริหารงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเอกสารงบประมาณ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงบประมาณ โดยมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้คุ้มค่า 

  คู่มือการปฏิบัติงาน  “กระบวนการบริหารงบประมาณ”  มีสาระส าคัญของความเป็นมาและ
ความส าคัญในการจัดท าคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ค าจ ากัด
ความ แสดงแผนผังของกระบวนการ (Work  Flow) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและระบบติดตาม
ประเมินผล มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการนี้ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
สร้างคุณค่าหลักของกองนโยบายและแผน ให้ดียิ่งขึ้นไป 

  กองนโยบายและแผน หวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ และผู้ที่สนใจได้ใช้
ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
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สำรบัญ 
             
            หน้า 
 
ส่วนที่ 1  กระบวนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ก ากับดูแล ควบคุม และผู้รับผิดชอบ 
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บริบทของกองนโยบำยและแผน 
    
ลักษณะงำน/ภำระ/หน้ำที่ 
 กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิเคราะห์
งบประมาณ โดยแต่ละงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี
ขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
1.1) สนับสนุนการจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
1.2) สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
1.3) สื่อสารนโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน 
1.4) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 
1.5) สนับสนุนการวางระบบและการประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน 
1.6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผน 
1.7) สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผน และผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
2) งำนวิเครำะห์งบประมำณ  

2.1) วิเคราะห์และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2.2) จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2.3) วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 2.4) บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
 2.5) เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.6) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 2.7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ 
 2.8) สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และผลการด าเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายใน 

และภายนอก 
 
พันธกิจ   
 สนับสนนุการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยในการก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตา่งๆ เพื่อให้นโยบายและแผนของมหาวทิยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ส่วนที่ 1   
กระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล ควบคุม และผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละกระบวนงำนที่เกีย่วข้องกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรจัดกำรเกี่ยวกับรำยได้เงินนอกงบประมำณ 
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โครงสร้ำงองค์กำร/โครงสร้ำงกำรบริหำรของกองนโยบำยและแผน 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารกลยุทธ์ 

คณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สินและ

งบประมาณ 

ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
น.ส.ธิดารัตน์ ค ายัง 

 สนับสนุนการจัดท านโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

 สนั บ สนุ นก ารจั ดท าแผนป ฏิ บั ติ งาน ระยะ  3  ปี  แ ละ  
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

 สื่อสารนโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน     
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน 

 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

 สนับสนุนการวางระบบและการประเมินผลตามระบบการ
ควบคุมภายใน 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผน 

 สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผน และผลการ
ด าเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

 

 วิเคราะห์และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ 

 สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และผลการด าเนินงาน
แก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
นายจิรวัฒน์ สมิตสันต ์

นายทรงเกียรติ ระลึกมลู 
นางสาวจินดาพร จินดามรกฏ 

น.ส.ศุจริัตน์ ประกอบกิจ 
น.ส.สุธดิา สงค์สะนะ 

 
 
 
 

งำนวิเครำะหง์บประมำณ 
น.ส.กรรณิกา พันนุรตัน ์
น.ส.สดุารตัน์ พุทรังส ี

น.ส.ชลธิชา โครตบึงแก 
นายญาณสิทธ์ิ ศิริธนาภรณ์พันธ ์

น.ส.ณรัชสนันท์ ร้อยส ี
 

สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ของกระบวนกำรงบประมำณ 

 
 กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ โดยเริ่มจากการขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อรัฐบาล ตามแผนงานที่ต้องสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายส าคัญของรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป้าหมาย
การให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายมหาวิทยาลัยและใช้ผลผลิตเป็นหน่วยก ากับการใช้งบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยการด าเนินงานอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงบประมาณ พร้อมทั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือท างานในกระบวนการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตามกระบวนการงบประมาณ มี 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด                
ขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดยต้องน างบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติไปใช้จ่าย และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่าย
ทีม่หาวิทยาลัยได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือท่ีได้รับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ระบุตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตภายใต้งานที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
รัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิธีการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทางยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน                 
จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ เพ่ือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการน า
กระบวนการไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ  โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน                  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิง มิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน และสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดความพึงพอใจ   
ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยแผนผังกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 

วัตถุประสงค ์
 

 การจัดท าเอกสารคู่มือการบริหารงบประมาณฉบับนี้ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากขึ้น 
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ขอบเขตของกระบวนกำร 
 

 คู่มือปฎิบัติงาน “การบริหารงบประมาณ” ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการจัดท าแผนปฎิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงกับส านักงบประมาณ คือ การใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตั้งแต่การจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ    
ตลอดจนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ค ำจ ำกัดควำม 
 

 โครงสร้ำงแผนงำน หมายถึง โครงสร้างที่ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้
ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้ง งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 

2) แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึงแผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ า                      
ตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ 

3) แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึงแผนงานที่ด าเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให้จัดท างบประมาณ
เป็นลักษณะ Project based เช่น แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก และ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 

4) แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ ด าเนินการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย                   
เพ่ือร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมด าเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติ งานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน                    
มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ 
 แผนกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการปฎิบัติงาน  
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรอบ
ปีงบประมาณ 
 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือด าเนินตาม
แผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
 กำรจัดสรรงบประมำณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้อาจ
ด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
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 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ระดับชำติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงศึกษำธิกำร หมายถึง เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ                  

ตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
 แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต หมายถึง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564                 
โดยเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

แผนงบประมำณ หมายถึง แผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือท่ีก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

แผนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรอบปีงบประมาณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
 โครงกำร หมายถึง โครงการที่ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
 งบรำยจ่ำย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
 จ าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก                 
งบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว 

งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพ่ือช่วยเหลือสนุบสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนว่ยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล 
องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  รวมถึง เงินอุดหนุนงบ
พระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
 งบรำยจ่ำยอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่                 
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
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(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณของ
ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิต
หรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 
 กำรโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ไปยัง  โดยส่วนราชการอ่ืนคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจ านวนเงินของรายการที่
ก าหนดไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน 
 งบประมำณเหลือจ่ำย หมายถึง จ านวนเงินที่เหลือจ่าย จากการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณได้
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้วเสร็จและบรรลุตามวุตถุประสงค์ที่
ก าหนด 
 รำยงำน สงป. หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าได้การบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling)                 
เสนอไปยังส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการอนุมัติงบประมาณ  

เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี โดยผ่านความเห็นชอบของอธิการบดี เพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ โดย
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยน าส่งผลผลิต จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติงานดังกล่าว และ
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินงานข้างต้น 

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บริหารงบประมาณตามที่ ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติงาน                     
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 

อธิการบดีมีอานาจโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน                   
งบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือ
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เพ่ิมเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท
และต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ 

อธิการบดีมีอานาจในการแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีได้ ในส่วน
ที่ไม่กระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสาคัญของรายการดังกล่าว 

กองนโยบายและแผนและกองคลัง ก ากับ ดูแล เร่งรัดให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด 
 

กระบวนกำรงบประมำณ 
 

 จากความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าคู่มือ เพ่ือสนับสนุนการท างานของกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า ในกระบวนการงบประมาณก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ  
 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดท ำงบประมำณ [ช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม] 
 รัฐบาลจะก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นนโยบายการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ส่งให้ส านักงบประมาณจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอให้คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ น าเข้าสู่กระบวนการอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
 ทั้งนี้ข้ันตอนการจัดท างบประมาณ จะประกอบด้วย 

1.1 กำรทบทวนงบประมำณ [ช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์] 
มหาวิทยาลัย จะทบทวนการด าเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณที่ผ่านมา  และพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย                    
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการกิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ ในปีงบประมาณปัจจุบัน เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 
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1.2 กำรวำงแผนงบประมำณและกำรจัดท ำงบประมำณ [ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม]  
มหาวิทยาลัยด าเนินการวางแผนงบประมาณ ประกอบด้วย การประมาณการรายได้ การทบทวนผลผลิต 

ปรับปรุงฐานข้อมูล MTEF และจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling)                 
ตามโครงสร้างแผนงาน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)                 
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายส าคัญของรัฐบาล หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบาย
มหาวิทยาลัย และแผนความต้องการงบลงทุน โดยให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเสนอค าของบประมาณ
รายจ่าย (โครงการ/กิจกรรม) ตามความต้องการและตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน จากนั้น กองนโยบายและ
แผน รวบรวมข้อมูลและประมวลผลเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกประเภทรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งแบ่งกรอบงบประมาณออกเป็น 4 แผนงาน 
ได้แก่  
 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน 
โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย                   
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร โดยการตั้ง
งบประมาณจะประมาณการจากบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  
 2) แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานประจ าตาม
พันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ มีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือมหาวิทยาลัยได้ โดยการตั้งงบประมาณส าหรับ
รำยจ่ำยประจ ำ จะตั้งอัตราค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคที่ส านักงบประมาณก าหนด  
ส่วนรำยจ่ำยลงทุน จะพิจารณาแผนความต้องการงบลงทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งราคาจะเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์  ใบเสนอราคา แบบรูปรายการ และการประมาณราคากลาง ไว้ให้พร้อม 
 3) แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย เพ่ือ
ร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมด าเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มี
ความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ             
โดยการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคที ่                 
ส านักงบประมาณก าหนด ส่วนรายจ่ายลงทุน ราคาจะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์  ใบเสนอ
ราคา แบบรูปรายการ และการประมาณราคากลาง ไว้ให้พร้อม  
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 4) แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด อาจเป็นการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันให้บรรลุผลในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคที่ส านักงบประมาณก าหนด ส่วนรายจ่ายลงทุน ราคาจะเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์  ใบเสนอราคา แบบรูปรายการ และการประมาณราคากลาง ไว้ให้พร้อม  

เมื่อได้กรอบงบประมาณในแต่ละแผนงานแล้ว กองนโยบายและแผน จึงน าเสนอข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้น
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการด้านการเงิน 
ทรัพย์สิน และงบประมาณของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
ตามล าดับ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบ e-Budgeting และน าส่งต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงบประมาณต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 1 : กำรจัดท ำงบประมำณ 

เริ่ม 

ทบทวนงบประมาณ 

- รายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณต่อไป 
 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 (หมวด 5  
มาตรา 62 และหมวด 16 มาตรา 258) 
- พระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- พระราชบัญญัติวินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
- นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
- แผนปฏิรูป/แผนหลักอื่นๆ  
- นโยบายส าคัญของรัฐบาล - หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
- เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธกิาร  
- เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนงานบูรณาการ  
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต (พ.ศ. 2561 – 2564)  
- นโยบายมหาวิทยาลัย  
- หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- แผนความต้องการงบลงทุน 
- โครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
 
 
                         
 

กองนโยบายและแผน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

และน าเสนอขั้นถัดไป 

วางแผนงบประมาณโดยจัดท าข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling)                 
ให้สอดคล้อง ซึ่งแบ่งกรอบงบประมาณตามแผนงานต่างๆ 
จ านวน 4 แผนงาน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ  แผนงาน
พ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ) 
 

สภามหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ข้อ
คิด

เห
็น 

/ ข
้อเ

สน
อแ

นะ
 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ กบง. 

เสนออธิการบด ี
พิจารณา 

เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

เสนอส านักงบประมาณ 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
e-Budgeting 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 

หมำยเหตุ: 
คณะกรรมการ กบง. = คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 
คณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ = คณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรอนุมัติงบประมำณ [ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน] 
 เป็นขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
งบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ในปัจจุบัน ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 3 วาระ [ส าหรับกรณีปกติรัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา คือสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร 3 วาระ 
(105 วัน) แล้วจึงเสนอวุฒิสภาพิจารณา (20 วัน)] และน าขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือ                     
ทรงพระปรมาภิไธยประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อม
ในการชี้แจงรายละเอียดในชั้นของ (1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ (2) คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างเงินนอกงบประมาณ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
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ขั้นตอนที่ 2 : กำรอนุมัติงบประมำณ 

เริ่ม 

กองนโยบายและแผนจัดท าเอกสารประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
   ประจ าป ี
- แบบฟอร์มเอกสารช้ีแจงงบประมาณ 
 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมาย
ช้ีแจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการ

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้างฯ 

เสนออธิการบดีและผู้บรหิาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณฯ  
  (ภาพรวมและแผนงานบูรณาการ) 
- ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
- รายละเอียดงบลงทุน 
 

วุฒิสภำ 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมาย
ช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธกิารวิสามญัฯ 

นายกรัฐมนตรีจะน าร่าง พ.ร.บ.ฯ ขึ้น
ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภไิธย 

พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กองนโยบายและแผน 
ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

หมำยเหตุ: 
พรบ. = พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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ขั้นตอนที่ 3 กำรบริหำรงบประมำณ [ช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน] 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้องบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งประกอบด้วย 

3.1) กำรจัดท ำแผนกำรปฎิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  โดยกองนโยบายและแผน 
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด จากนั้นกองนโยบายและแผน ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานและจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตามแบบ สงป. โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด (ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน) เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ ไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ต้องจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ แผนงบประมาณหรือแผนงบประมาณเชิงบูรณาการตาม
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญ ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ หรือที่
ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ในการรายงานผลต่อไป และบันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวในระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) 

3.2) กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยผ่านระบบ 
GFMIS โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่อนุมัติไว้ พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยโดย   
กองนโยบายและแผน จะจัดท าแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณประจ าปี โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจ าแนกตามแต่ละแผนงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จะประกอบด้วย 3 แหล่ง คือ 
  3.2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้จัดสรรจากรัฐบาลประจ าปี 
  3.2.2) การประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายได้อ่ืน 
   (1) เงินบ ารุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา โดยจะประมาณการ
จากจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในช่วงปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งกองนโยบายและแผนจะขอข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน แล้วค านวณค่าเล่าเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ภาคปกติส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2559 ซึ่งจากยอดประมาณการรายรับจากเงิน
บ ารุงการศึกษา (ร้อยละ 100) มหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็น  
    1. ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ จะจัดสรรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    2. ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ จะเก็บเป็นเงินส ารองประจ าปี  เพ่ือส ารองไว้ใช้             
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยหากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย จะต้องเสนอขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 
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    (2) เงินรายได้อ่ืน คือ งบประมาณที่ประมาณการมาจากรายได้จากการให้บริการวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ซึ่งจาก                     
ยอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อ่ืน (ร้อยละ 100)  มหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็น 
    1. ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้ อ่ืน จะจัดสรรเพ่ือใช้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
    2. ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน จะเก็บเป็นเงินส ารองประจ าปีไว้ใช้ตามความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยหากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย จะต้องเสนอขออนุมัติจาก                       
สภามหาวิทยาลัย 
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เมื่อได้กรอบวงเงินจัดสรรแล้ว กองนโยบายและแผน                   
จะประมาณการรายจ่ายประจ าปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมรายจ่ายดังกล่าว และให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยจะจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน จะเสนอร่างแผนปฏิบัติงานและการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้อธิการบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  คณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ เพ่ือให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะตามล าดับ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  แล้วกองนโยบายและแผน แจ้งแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณประจ าปี                         
ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ผ่านเว็บไซต์ http://planning.dusit.ac.th/download/sduplan2561.pdf 

3.3) กำรขออนุมัติใช้งบประมำณ  
 เป็นขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยจะต้องน างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปใช้จ่าย  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ

ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (โครงการ/กิจกรรม) ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมทั้งนโยบายมหาวิทยาลัยและแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย แล้วบันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานลงในระบบแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยกองนโยบายและแผน 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติงานดังกล่าว แล้วรวบรวมเสนอต่อรองอธิการบดีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 หน่วยงานด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ โดยเสนอขอใช้
งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพร้อมพิมพ์ QR Code ไปยังกองนโยบายและแผน จากนั้นกองนโยบาย
และแผน จะตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เป็นต้น แล้วบันทึกการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบบริหารงบประมาณ (GL) และส่งเรื่องไปยังกองคลัง เพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ และเสนอรองอธิการบดีที่หน่วยงานนั้นๆ อยู่
ภายใต้การดูแลเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 เมื่อโครงการ/กิจกรรมได้รับอนุมัติ หน่วยงานจะต้องเร่งด าเนินงานให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้พร้อมทั้งเร่งด าเนินการเบิกจ่าย และรายงานผลการด าเนินงานให้กองนโยบายและแผนทราบผ่านระบบ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

3.4) กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย 
 เมื่อมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาการ

ด าเนินงานที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ หรือสนับสนุนการ
บริหารงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยด าเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
จะต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  โดยเมื่อได้รับอนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลง                
งบประมาณรายจ่ายแล้ว กองนโยบายและแผนจะท าการโอนเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารงบประมาณ (GL) และ
บันทึกการโอนงบประมาณรายจ่ายผ่านระบบของส านักงบประมาณ พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่             
กองคลังมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
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ขั้นตอนที่  3.1 : กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

เริ่ม 

แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแบบ สงป. โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานและ 
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

ตามแบบฟอร์ม สงป. และให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์ 
ทีส่ านักงบประมาณก าหนด 

- รายจ่ายประจ า 
- รายจ่ายลงทุน 

- พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- เป้าหมายการเบิกจ่ายทีร่ัฐบาลก าหนด 
- หลักเกณฑ์การจดัท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
  ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
- แบบฟอร์ม สงป. 
 
 

เสนออธิการบด ี กองนโยบายและแผนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

แผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

 

บันทึกข้อมูลแผนฯ 
ในระบบ BB EvMis 

 
เสนอส านัก
งบประมาณ 

 

อนุมัต ิ

เห็นชอบ 

กองนโยบายและแผนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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เริ่ม 

ขั้นตอนที่ 3.2  : กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 

กองนโยบายและแผนจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าป ี

กองนโยบายและแผน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบรหิาร
งบประมาณการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
- นโยบายมหาวิทยาลัยและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลยั 
- กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 
- ประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ  
   1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต เร่ืองการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557  
   2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต เร่ืองการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558  
   3. ระเบยีบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วา่ด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ. 2559 
   4. ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
   5. ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสวนดุสิตวา่ด้วยโครงการพิเศษ 
พ.ศ. 2559  
   6. ประมาณการรายจา่ยประจ าปี 
    
 
 
 

ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยตาม 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี

โอนจัดสรรงบประมาณ
ในระบบ GFMIS 

บันทึกข้อมูลการจดัสรรฯ  
ในระบบบริหาร 

งบประมาณ (GL) กองนโยบายและแผน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการ

ด้านการเงินฯ 

อนุมัต ิ

(ร่าง) แผนปฏิบัติงานและการ
จัดสรรงบประมาณประจ าป ี
 

สภามหาวิทยาลยั 
 

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลย 

กองนโยบายและแผน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ 

กองนโยบายและแผนแจ้งแผนปฏบิัติงานและ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้ทุก

หน่วยงานทราบและถือปฏิบัต ิ
(http://planning.dusit.ac.th/download/

sduplan2561.pdf) 
 

7. จ านวนนกัศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3.3  : กำรขออนุมัติใช้งบประมำณ 

หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงาน (โครงการ/กิจกรรม)  
ตามวงเงินท่ีไดร้ับจัดสรรในระบบแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

หน่วยงานเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการปฏิบัติงาน และปริ้น QR Code 
โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 

อธิการบด ี
หน่วยงานด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้

แล้วเสร็จและบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้
พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน 

ผ่านระบบแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

หน่วยงาน
ยกเลิก

โครงการ/
กิจกรรม 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ข้อมูลการจดัสรรฯ ในระบบ
บริหารงบประมาณ (GL) 

 

มีข้อแก้ไข กองนโยบายและแผน พิจารณาความสอดคล้องของ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 
และบันทึกการใช้จ่ายของหน่วยงานในระบบ GL  

มีข้อแก้ไข 

มีข้อแก้ไข 

เสนอใหม ่

เสนอใหม ่

เสนอใหม ่

- ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบการกอ่หนี้ผูกพันข้ามป ีพ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

เริ่ม 

อธิการบด ี

เสนอผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี 
ที่หน่วยงานนั้นๆ อยู่ภายใต้การดูแล 

เห็นชอบ 

อนุมัต ิ

ระบบแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

ข้อแก้ไข 

ข้อแก้ไข 
รองอธิการบด ี

เสนอใหม่ 

เสนอใหม่ 

เสนอใหม่ 

ข้อแก้ไข 
กองแผนฯ วิเคราะห ์

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ 

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย 
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
- นโยบายมหาวิทยาลัยและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลยั 
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 ขั้นตอนที่  3.4  :  กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

เริ่ม 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย 

ในอ านาจ 

ไม่อนุมัต ิ

อธิการบดีอนุมัต ิ

ยกเลิกการ
ปรับแผน 

นอกอ านาจ 

ท าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
รายจ่ายในระบบบริหารงบประมาณ (GL )
และบันทึกการโอนงบประมาณฯ ในระบบ 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เสนอการโอนเปล่ียนแปลง 
ไปยัง สกอ. 

มหาวิทยาลยั 

(กองนโยบายและแผน) 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลยั 

((กองนโยบายและแผน) 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ 

ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง 

อนุมัต ิ

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

ส านักงบประมาณ 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

     - กองคลัง 

     - กรมบัญชีกลาง 

     - ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

     - คณะกรรมการ กบง. 
     - คณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ 

     - สภามหาวิทยาลัย 

 

เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงฯ 
 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบรูณาการ พ.ศ. 2559 
- ข้อมูลและเหตผุลความจ าเป็นในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

ระบบบันทึกการโอน
งบประมาณรายจ่าย 

ระบบบรหิารงบประมาณ GL 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล [ช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน] 
 เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลต้องติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน  ที่ได้รับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือให้เป้นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ                     
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมหาวิทยาลัยจะต้องติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส ตลอดจนการรายงานทางการเงิน และการ
รายงานเชิงคุณภาพ ส าหรับการประเมินผลจะด าเนินการหลังจากการปฏิบัติงาน/โครงการไปแล้วระยะหนึ่ง หรือเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ    
 ทั้งนี้การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะประกอบด้วย 
 4.1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จที่ก าหนด
ไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis))                      
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส  พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เช่น ส านักงานคณะ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการต่างๆ เป็นต้น 

4.2) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน จัดส่งส านักงบประมาณภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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เริ่ม 

ขั้นตอนที่ 4  : กำรติดตำมและประเมินผล 

-ระบบแผนปฏิบตัิงานประจ าป ี
-ระบบบริหารงบประมาณ (GL) 

 

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ระบบ BB EvMis 
จัดท าบันทึกเร่งรดัหน่วยงานที่มผีลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมใหห้นว่ยงาน
รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

เห็นชอบ 

ข้อมูลผลการเบิกจ่าย 

จากกองคลัง 

กองนโยบายและแผน ประมวลและ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ 

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

 

กองนโยบายและแผน ประมวลและ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี

เสนอ
อธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 

ปรับแก้ข้อมูล 

ตามข้อเสนอแนะ 

มีข้อแก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการ 

หน่วยงานเจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการ 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

 

รายงานปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข 

บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณลงในระบบ BB EvMis และแบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มการรายงานตามแบบ สงป.301 
- แบบฟอร์มการรายงานแผนงานบูรณาการ 

(รายไตรมาส) 
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ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
 

กระบวนกำร 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

ควำม
ต้องกำรของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ข้อก ำหนดด้ำน
กฎหมำย 

ประสิทธิภำพ
ของ

กระบวนกำร 

ควำมคุ้มค่ำ
และกำรลด

ต้นทุน 

การบริหาร
งบประมาณ 

 -  ได้รับ
งบประมาณตรง
ตาม
วัตถุประสงค์/
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
 
 -  ได้รับ
งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
ใช้จ่าย 

-  ได้รับการ
จ่ายเงินท่ี
ครบถ้วนและ
ตามเวลาที่
ก าหนด 
 
-  การใช้
งบประมาณมี
ความคุ้มค่า
และเกดิ
ประโยชน์
สูงสุด 

- ระเบียบว่าด้วย
การบริหาร
งบประมาณ  
พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบการ
ก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปี พ.ศ. 
2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบว่าด้วย
การบริหาร
งบประมาณ
รายจ่ายส าหรับ
แผนงานบูรณา
การ พ.ศ. 2559  
- ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ  
ว่าด้วยการ
บริหาร
งบประมาณ 
การเงิน และ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2558 

-  การใช้จ่าย
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 
-  ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด
และการรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
ถูกต้อง ครบถ้วน
และส าเรจ็
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

-  ลดความ
ซ้ าซ้อนใน
การ
ปฏิบัติงาน 
ส่งผลใหเ้กิด
ความสะดวก  
รวดเร็วใน
การ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ผลลัพธ์ :   
1.  มีแผนการปฏิบตัิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายทีร่ัฐบาลก าหนด 
3. มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามที่ก าหนด ถูกต้อง
และส าเรจ็ภายในเวลาที่
ก าหนด 
 
ตัวชี้วัด : 
1.   ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
2.  ร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายทีร่ัฐบาลก าหนด 
3.  ร้อยละการรายงานผลการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องและส าเร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
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 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (หมวด 5 มาตรา 62 และหมวด 16 มาตรา 258) 

2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
3) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
4) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 
6) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7) ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  
9) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

พ.ศ. 2560 
10) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 
 11) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี               
ภาคปกติ พ.ศ. 2559 

12) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557  
13) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 
14) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 
15) กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ อ่ืนๆ ดั งปรากฏในเว็บ ไซต์ของกองฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

http://sdulaw.dusit.ac.th/main/regular 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   
กฎหมำยและระบียบที่เกีย่วข้องกับกำรบริหำรงบประมำณ 

และกำรจัดกำรเกี่ยวกับรำยได้เงินนอกงบประมำณ 

23

http://sdulaw.dusit.ac.th/main/regular


 
 
 
 

 
 
 
ปัญหำ อุปสรรค ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดกำรเกี่ยวกับรำยได้เงินนอกงบประมำณ  
 
 1) กระบวนการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกรณีที่นอกเหนืออ านาจอธิการบดี มีหลายขั้นตอน
และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติให้โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 จึงเหลือระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย ส่งผลให้ 
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามปีงบประมาณที่ก าหนด  
       2) การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการยังไม่ชัดเจนและทั่วถึง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน      
บูรณาการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณประจ าปี ส่งผลให้ต้องปรับปรุงการจัดท างบประมาณหลายครั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดดังกล่าว 
  3) หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะครุภัณฑ์และแบบรูปรายการ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
  
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 1) ควรมีการก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบาย และน า
หลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน โดยเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
 2) รณรงค์ด้านวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ไม่
เพิกเฉยเมื่อพบการทุจริต  
 3) เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และควรมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนนั้น
โดยไม่เพิกเฉย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4) ควรมีการถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการชุดต่างๆ และหลีกเลี่ยงระบบอุปภัมถ์ 
 5) ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงานและ
ป้องกันการทุจริต  
    
 
 
 

ส่วนที่ 3   
ปัญหำ อุปสรรค ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดกำรเกี่ยวกับรำยได้เงินนอกงบประมำณ 

รวมถึงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของรัฐ 
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ภำคผนวก
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
หน้าที่ของรัฐ   

 
 

มาตรา ๕๑ การใดท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้   ถ้าการนั้น 
เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ  รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อจัดให้ประชาชน 
หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความม่ันคงของรัฐ  
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต   
และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ 

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง   

เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา  
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ภาษีด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย 

รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต

ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ 

การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความม่ันคงของรัฐ  รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 

การจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ   
และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   

และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ  และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์  คุ้มครอง  บํารุงรักษา  ฟื้นฟู  บริหารจัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และย่ังยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์
จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ  ถ้าการน้ันอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า   

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก   

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ  เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน 

การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จาก 
คลื่นความถ่ีด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   

รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อรับผิดชอบและกํากับ 
การดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง  ในการน้ี  องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจําเป็น  
ป้องกันมิให้คลื่นความถ่ีรบกวนกัน  รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
หรือปิดก้ันการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  และป้องกันมิให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คํานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้ง 
การกําหนดสัดส่วนขั้นต่ําที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรม
ในการทําสัญญา  หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษี
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม 
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กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมวด  ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 
 

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย   

ยุทธศาสตร์ชาติ  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 

ในการปฏิบัติต่อกัน  และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 

มาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการ 
หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก  รวดเร็ว   
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 
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(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม  (๗)  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน  มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  หรือของทั้งสองสภารวมกัน  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ตาม  (๗)  ขัดต่อมาตรา  ๒๕๕  หรือมีลักษณะตาม  (๘)  และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเร่ืองดังกล่าว 
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ  และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับเร่ือง  ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้   

หมวด  ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ 

 
 

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา 
ด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม  และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ํา 
(๓) ประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง  ๆ  ให้เกิดผล  ดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการเมือง 
 (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ  รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน  และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด 

 (๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณธรรมจริยธรรม  เข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย 
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ  ความคุ้มค่า  และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
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 (๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

และการจัดทําบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

 (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ  และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล  มีความซื่อสัตย์สุจริต  กล้าตัดสินใจและกระทําในส่ิงที่ถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว  เปิดเผย  ตรวจสอบได้  
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 
 (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับ 

อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๗๗  และพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับหลักสากล  โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็น
เพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว  โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 
เกินความจําเป็น  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  มีนิติทัศนะ  และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก  และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 (๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

 (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ  และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  รวมทั้งกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์  และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

 (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
ให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

 (๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
หน้าที่  อํานาจ  และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม  และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ  มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง  และโยกย้าย  และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
ที่ชัดเจน  ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน  
เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  มีประสิทธิภาพ  
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเร่ิมดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา

ตามมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม   
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 (๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา  ๕๔  วรรคหก  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
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 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่   

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติ

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  อย่างย่ังยืน  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 (๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ํา  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ

ด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 

 (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ด้านอื่น ๆ 
 (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมและยั่งยืน   

โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ  รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

 (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 (๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

 (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ  
และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

 (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน 
ที่เหมาะสม 

มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖๐  และมาตรา  ๒๖๑  การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ี  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูป
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลาห้าปี   
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หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา   ๖   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน  แต่ทั้งนี้เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อย 
สี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา  ๒๖๕  วรรคสอง  ไม่ว่าเป็นประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทําที่มีผลใช้บังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ  ทางนิติบัญญัติ  ทางบริหาร  หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  
ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง  หรือการกระทํานั้น  เป็นประกาศ  คําสั่ง  การกระทํา  หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย  และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป  การยกเลิก 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่งดังกล่าว  ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ  เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง 
ที่มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร  การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ   ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๑)  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  รวมทั้ง 
การกระทําที่เก่ียวเนื่องกับกรณีดังกล่าว  ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.  2502 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2503  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2511 

แกไขเพิ่มเติม  โดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  203  พ.ศ.  2515 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2517 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2534 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2543 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2502 

เปนปที่  14  ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปน้ี 

 

 มาตรา  1   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา   "พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ.  2502" 

 มาตรา  2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา  3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2499 

 บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน 

พระราชบัญญัติน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี  ใหใชพระราชบัญญัติ 

น้ีแทน 
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 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 "งบประมาณรายจาย"  หมายความวา  จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตให 

จายหรือใหกอหน้ีผูกพันได    ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 "งบประมาณรายจายขามป"  หมายความวา  งบประมาณรายจายท่ีใชได 

เกินปงบประมาณ    ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย 

 "ปงบประมาณ"  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคมของ 

ปหน่ึงถึงวันท่ี  30  กันยายนของปถัดไป  และใหใชป  พ.ศ.  ท่ีถัดไปน้ันเปนชื่อสําหรับ 

ปงบประมาณน้ัน 

 "หน้ี"  หมายความวา  ขอผูกพันท่ีจะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน 

สิ่งของหรือบริการ  ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม  การค้ําประกัน  การซื้อ 

หรือการจางโดยใชเครดิต  หรือจากการอื่นใด 

 "เงินประจํางวด"  หมายความวา  สวนหน่ึงของงบประมาณรายจายท่ี 

แบงสรรใหจาย  หรือใหกอหน้ีผูกพันในระยะเวลาหน่ึง 

 "สวนราชการ"  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี

ฐานะเทียบเทา  สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 "รัฐวิสาหกิจ"  หมายความวา 

 (ก)  องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

 (ข)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกิน 

กวารอยละหาสิบ 

 (ค)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม  (ก)  และ/หรือ  (ข)  มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
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 (ง)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม  (ค)  และ/หรือ  (ก)  และ/หรือ  (ข)  มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

 (จ)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม  (ง)  และ/หรือ  (ก)  และ/หรือ  (ข)  และ/หรือ  (ค)  มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 

หาสิบ 

 "คลัง"   หมายความวา   คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ   และใหหมายความ 

รวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังท่ีธนาคารแหงประเทศไทยดวย 

 "เงินทดรองราชการ"  หมายความวา  เงินท่ีกระทรวงการคลังจายและอนุญาต

ใหสวนราชการมีไวตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  เพ่ือทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือ

ขอบังคับของกระทรวงการคลัง 

 "ผูอํานวยการ"  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

 "รัฐมนตรี"  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 มาตรา  5  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี    และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติ   ท้ังน้ี   ตามอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี   หรือกระทรวง 

การคลัง  แลวแตกรณี 

 กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  203  พ.ศ.  2515 

ขอ  1  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 

หมวด  1 

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 

 มาตรา  6  ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณ  กับปฏิบัติการ 

อยางอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี  และใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ 

ดังตอไปน้ีดวย 
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 (1)  เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ 

รายจายตามแบบและหลักเกณฑ  พรอมดวยรายละเอียดตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

 (2)  วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจ 

 (3)  กําหนด  เพ่ิม  หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการ 

ปฏิบัติงาน  และตามกําลังเงินของแผนดิน 

 (4)  กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 

 มาตรา  7  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร  และให 

ผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจท่ีจะเขาตรวจ 

สรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานตาง  ๆ  ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน  ใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการ 

มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 

หมวด  2 

ลักษณะของงบประมาณ 

 มาตรา  8  งบประมาณประจําปท่ีเสนอตอรัฐสภาน้ัน  โดยปกติให 

ประกอบดวย 

 (1)  คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและ 

การเงิน สารสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ 

รายจายท่ีขอต้ัง 

 (2)  รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปท่ีลวงมาแลว  ปปจจุบัน 

และปท่ีขอต้ังงบประมาณรายจาย 

 (3)  คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

 (4)  คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายท่ีขอต้ัง 

 

 

 

 

40



- 5 - 

 

 (5)  รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

 (6)  คําอธิบายเกี่ยวกับหน้ีของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน  และท่ี 

เสนอขอกูเพ่ิมเติม 

 (7)  รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

 (8)  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 มาตรา  9  ในการเสนองบประมาณน้ัน  ถาประมาณการรายรับ 

ประเภทรายไดตามอํานาจกฎหมายท่ีมีอยูแลว  เปนจํานวนตํ่ากวางบประมาณรายจาย 

ท้ังสิ้นท่ีขอต้ัง  ใหแถลงวิธีหาเงินสวนท่ีขาดดุลตอรัฐสภาดวย  แตถาเปนจํานวนสูงกวา 

ก็ใหแถลงวิธีท่ีจะจัดการแกสวนท่ีเกินดุลน้ันในทางท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 มาตรา  9  ทวิ  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใชบังคับแลว  หรือเมื่อมีกรณีท่ีตองใช 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา  16  ถา 

รายจายสูงกวารายได  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน  แต 

กรณีจะเปนประการใดก็ตาม  การกูเงินตามมาตราน้ี  ในปหน่ึง  ๆ  ตองไมเกิน 

 (1)  รอยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม  หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวมา 

แลวแตกรณี  กับอีก 

 (2)  รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายท่ีต้ังไวสําหรับชําระคืนตน 

เงินกู 

 การกูเงินตามวรรคหน่ึง  จะใชวิธีออกต๋ัวเงินคลัง  พันธบัตร ตราสารอื่น 

หรือทําสัญญากูก็ได 

 การออกต๋ัวเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยต๋ัวเงินคลัง  แตการออก 

พันธบัตรหรือตราสารอื่น  หรือการทําสัญญากูตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 

 การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น  ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวน 

เงินท่ีจะกู  อัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลากู  เง่ือนไขและวิธีการตาง  ๆ  ในการออกพันธบัตร 
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หรือตราสารน้ัน  ในกรณีทําสัญญากู  ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีไดกู 

ผูใหกู  อัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลากูและสาระสําคัญอื่น  ๆ  ในสัญญากูน้ัน 

 ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่  ใหประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 (มาตรา  9  ทวิ  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2503  มาตรา  3  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 203  พ.ศ.  2515 

ขอ  2  และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2517  มาตรา  3 

โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  10  งบประมาณรายจายประจําป  หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

ท่ีขอต้ังจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

ก็ได  และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ในงบกลางน้ัน

ดวยก็ได 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  203  พ.ศ.  2515 

ขอ  3  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  11  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีท่ีคาดวาจะใช 

งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การต้ังงบประมาณรายจายขามปน้ี

ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย 

 

หมวด  3 

การจัดทํางบประมาณ 

 มาตรา  12  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาท่ี 

ผูหน่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ     มีหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจน้ัน 

 มาตรา  13  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

รัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาท่ีกํากับ  หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ  มีหนาท่ี 
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รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ันตอ 

ผูอํานวยการ  ภายในเวลาท่ีผูอํานวยการกําหนด 

 ในกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน  เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามความใน

วรรคกอน 

 งบประมาณประจําปน้ัน      ถามิไดยื่นภายในกําหนดเวลาตามความใน 

สองวรรคแรก     ผูอํานวยการอาจพิจารณาการต้ังงบประมาณประจําปตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา  14  รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังก็ดี  หรือรายจายเพ่ือชดใชเงินทุน

สํารองจายตามมาตรา  29  ทวิ   ก็ดี    ใหแยกต้ังไวเปนสวนหน่ึงตางหากในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย    และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณท่ีไดจายเงินคงคลัง  หรือ 

เงินทุนสํารองจายน้ัน  ๆ  ไป 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  4  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  15  ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา  เปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณน้ัน 

 มาตรา  16  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน

ปงบประมาณใหม  ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนได

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 มาตรา  17  ในกรณีจําเปนจะตองจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันเกินกวา  หรือ

นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  คณะรัฐมนตรี

อาจเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมตอรัฐสภาไดและใหแสดงถึงเงินท่ีพึง

ไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีขอต้ังดวย 

 การจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม  ใหเปนไปตามวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด 
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หมวด  4 

การโอนงบประมาณรายจาย 

 มาตรา  18  รายจายท่ีกําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติมก็ดี จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิได  เวนแต 

(1) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 

(2) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวา 

จะมีผลเปนการจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม  ใหโอนงบประมาณรายจายของ  สวน

ราชการท่ีถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันน้ันไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีรับโอนหรือ

ท่ีรวมเขาดวยกัน  หรือสวนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นใหมแลวแตกรณี  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในพระ

ราชกฤษฎีกาดังกลาว 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2543 

ขอ  3  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  19  รายจายท่ีกําหนดไวในรายการใด  สําหรับสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป     พระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติม   พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย   หรือพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา 18(2)  จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการ  แตผูอํานวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีท่ีเปนผลใหเพ่ิมรายจายประเภทเงิน

ราชการลับ  หรือเปนงาน  หรือโครงการใหม  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 รายจายรายการตาง  ๆ   ท่ีกําหนดไวในงบกลาง    ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

จัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง   หรือเบิกจายในรายการตาง  ๆ  ของ

สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจน้ัน  ๆ  ไดตามความจําเปน 

 ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี  จะโอนรายจาย 

งบกลางรายการใดรายการหน่ึงไปเพ่ิมรายการอื่น  ๆ  ในงบเดียวกันก็ได 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2543 

ขอ  4  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  20  การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนด 

ไวในแตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี    พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมก็ดี  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 

 

44



- 9 – 

 

หมวด  5 

การควบคุมงบประมาณ 

 มาตรา  21  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ 

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย   ระะเบียบหรือขอบังคับ  และใหมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปน้ีดวย 

 (1)  จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน 

 (2)  กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง  การ 

เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (3)  จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน  การจายเงินและการกอหน้ี 

ผูกพัน  ตลอดจนเอกสารตาง ๆ  เกี่ยวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงิน 

สงคลัง 

 (4)  กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน  และเอกสารเกี่ยวกับการรับ

จายเงินและหน้ี 

 (5)  กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ  ดวยความ 

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  22  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ

ขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร  และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจ 

สรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอนใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรี 

มอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 (วรรคสองของมาตราน้ี  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2511  มาตรา  3) 

 มาตรา  23  ยกเวนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา  23  ตรี  สวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันไดแตเฉพาะตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  หรือตาม 
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อํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายอื่น  และหามมิใหจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันตามพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  จนกวาจะ

ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 

 รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินท่ีแนนอน  ผูอํานวยการ 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขอ 

อนุมัติเงินประจํางวดก็ได 

 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี  ใชบังคับแลว  ใหสํานักงบประมาณรวบรวม 

รายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหน้ีผูกพันและวงเงินท่ีคาดวาจะตองกอหน้ีผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําปตอ  ๆ  ไป    พรอมท้ังจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอหน้ีผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ 

ดังกลาวใชบังคับ    และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว   ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด  ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือวรรค

สาม  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหน้ีผูกพัน 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติมกอนไดรับเงินประจํางวด  หรืออนุมัติใหสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจกอหน้ีผูกพัน

เกินกวา หรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมได 

 (มาตราน้ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2511  มาตรา  4  และ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2534  มาตรา  3  โดยใหใชขอความ 

ที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  23  ทวิ  สวนราชการใด  ๆ  นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการ 

กอหน้ีผูกพันท่ีเปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 

23  ตรี 

 (มาตรา  23  ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   

(ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2503  มาตรา  5) 
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 มาตรา  23  ตร ี รัฐวิสาหกิจท่ีไมใชนิติบุคคล  ถามีความจําเปนตองกูยืมเงิน

เพ่ือใชดําเนินกิจการ   ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเง่ือนไขดังน้ี 

 (1)   ในกรณีกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน รัฐวิสาหกิจน้ันจะตองเสนอแผนงาน 

ลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน 

 (2)  ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ  และถาเปน 

จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย 

 เงินท่ีไดรับจากการกูยืมตามมาตราน้ี  ใหจายแกรัฐวิสาหกิจน้ัน  เพ่ือนําไป 

ใชตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง 

 (มาตรา  23  ตรี  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2503  มาตรา  5  และ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2517  มาตรา  4   

โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  24  บรรดาเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์  ไมวาจะไดรับตาม

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ  หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ีหรือสัญญา  หรือไดรับจาก

การใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ  ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินน้ัน  

นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนด  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยาง

อื่น 

 สวนราชการใดไดรับเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 

น้ันใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี  หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบให

เพ่ือหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี  ใหสวนราชการน้ันจายเงินหรือกอหน้ี

ผูกพันภายในวงเงินท่ีไดรับน้ันได  และไมตองนําสงคลัง 

 ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือกับรัฐบาล

ตางประเทศ  องคการสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ  องคการ

ระหวางประเทศอื่นใด   หรือบุคคลใด   ไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา  รวมท้ังเงินท่ี 

สวนราชการไดรับสืบเน่ืองจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวาน้ัน  รัฐมนตรีจะกําหนด

เปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได 
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 รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการท่ีไดรับเงินในกรณีตอไปน้ี  นําเงินน้ัน 

ไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังก็ได  คือ 

 (1)  เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแหง 

ทรัพยสินและจําเปนตองจายเพ่ือบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 

 (2)  เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา  หรือ 

สถานอื่นใดท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 

 (3)  เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 

 (4)  เงินท่ีไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุนใน 

นิติบุคคลอื่น 

 การจายเงินตาม  (2)  และ  (3)  ตองเปนไปตามระเบียบท่ีไดรับอนุมัติ 

จากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ  สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม  (4)  ตองเปน 

ไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 (มาตราน้ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  6  ,  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2517  มาตรา  5  และวรรคสี่  วรรคหา 

ของมาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2534 

มาตรา  4  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  25  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2)พ.ศ.  

2503  มาตรา  7) 

 มาตรา  26  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการ  กระทําการ 

กอหน้ีผูกพันหรือจายเงิน  หรือโดยรูอยูแลว  ยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวน้ัน 

โดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี   หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราช 

บัญญัติน้ี นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว  ผูกระทําหรือ 

ผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว   จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินท่ีสวนราชการได 

จายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด  ๆ  ใหแกสวนราชการ 

น้ัน 
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 บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําท่ีเปนการฝาฝนพระราช 

บัญญัติน้ี  หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีดังกลาวใน 

วรรคกอน  จะตองรวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน  เวนแต 

จะแสดงไดวาตนไดกระทําไปโดยสุจริต  ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติ  หรือ 

ระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว 

 ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการ  หรือลูกจางซึ่งไดทักทวง 

คําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา  การท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน  อาจไมชอบ 

ดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ 

 มาตรา  27  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณใด  ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณน้ัน  เวนแต 

 (1)  เปนงบประมาณรายจายขามป  หรือ 

 (2)  เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ 

หรือท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป  และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบ 

หรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง 

 ในกรณี  (2)  ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน

ปฏิทินของปงบประมาณถัดไป  เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลา 

ดังกลาว  ก็ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี  ๆ  ไป 

 (มาตราน้ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  8  ,  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2511  มาตรา  5  และ  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2517  มาตรา  6  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  28  ในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายขามป  การขอเบิกเงิน 

จากคลังตามงบประมาณรายจายขามปน้ัน  ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย  เวนแตเปนงบประมาณรายจาย 

ขามปท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นกําหนดเวลา  และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือ 

ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไป 

ไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน 
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 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  9  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  29  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรอง 

ราชการได 

 มาตรา  29  ทวิ  ใหมีเงินทุนจํานวนหน่ึงโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง 

เรียกวา  "เงินทุนสํารองจาย"  เปนจํานวนหน่ึงรอยลานบาท  เงินทุนน้ีใหนําไปจาย 

ไดในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการแผนดิน  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

และเมื่อไดจายไปแลว  ใหขอต้ังรายจายชดใชเพ่ือสมทบเงินทุนน้ันไวจายตอไป 

 (มาตรา  29  ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2503  มาตรา  10) 

 มาตรา  30  เมื่อสิ้นปงบประมาณ  ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจาย 

เงินประจําปงบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 

 รายงานการรับจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน  เมื่อคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว  ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือเสนอรัฐสภา 

 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา  31  การฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ.  2502  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณท่ีใชบังคับ 

อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  เวนแตความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติน้ี 

ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา  32  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2503  ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 

1  มกราคม  พ.ศ.  2503  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2503  และใหเสนอราง 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2502 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.  2504  ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม 

พ.ศ.  2504  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.  2504  และใหเสนอรางพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2503 
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 มาตรา  33  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจ 

อยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับต้ังแต 

วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา  34  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  11) 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    จอมพล  ส.  ธนะรัชต 

       นายกรัฐมนตรี 
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- 16 - 
 

หมายเหตุ 

 

1.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2502 

    ราชกิจจานุเบกษา  เลม  76  ตอนท่ี  98  ลงวันท่ี  27  ตุลาคม  2502 

2.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2503 

    ราชกิจจานุเบกษา  เลม  77  ตอนท่ี  88  ลงวันท่ี  25  ตุลาคม  2503 

3.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2511 

    ราชกิจจานุเบกษา  เลม  85  ตอนท่ี  10  ลงวันท่ี  30  มกราคม  2511 

4.  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  203 

   ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  89 ตอนท่ี  134  ลงวันท่ี  6  กันยายน  2515 

5.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.  2517 

    ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  91  ตอนท่ี  83  ลงวันท่ี  16  พฤษภาคม  2517 

6.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.  2534 

    ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  108  ตอนท่ี  168  ลงวันท่ี  25  กันยายน  2534 

7.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ.  2543 

    ราชกิจจานุเบกษา  เลม  117  ตอนท่ี  21 ก  ลงวันท่ี  17  มีนาคม  2543 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

	
พระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณี 

ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

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

มีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

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

ที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน  หรือ

ทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับ 

ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติ เหตุ  หรือกรณีอื่นใด   
ที่ต้องนําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้สาธารณะ”  หมายความว่า  หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศ  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   
การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้   
ทั้งนี้  ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  และหลักความเป็นธรรมในสังคม  
และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๗ การกู้เงิน  การลงทุน  การตรากฎหมาย  การออกกฎ  หรือการดําเนินการใด ๆ  
ของรัฐที่ มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  ต้องพิจารณาความคุ้มค่า   
ต้นทุน  และผลประโยชน์  เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนความยั่งยืนทาง 
การคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างเคร่งครัด 
ในการพิจารณาเร่ืองที่ เก่ียวกับนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   

การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือ
ประชาชนจะได้รับ  ความคุ้มค่า  และภาระการเงินการคลังที่ เกิดข้ึนแก่รัฐ  รวมถึงความเสี่ยงและ 
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

หมวด  ๒ 
นโยบายการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
ของรัฐ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้   

การบริหารหนี้สาธารณะ  การบริหารทรัพย์สิน  และปัญหาอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหน้ีภาครัฐ  สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย   
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 

(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง 
(๖) กําหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน 

กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๘ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน 
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ  รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  และอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง 
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ 
(๓) สถานะและประมาณการการคลัง  ซึ่ งรวมถึงประมาณการรายได้   ประมาณการรายจ่าย   

ดุลการคลัง  และการจัดการกับดุลการคลังนั้น 
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล 
มาตรา ๑๔ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓  แล้ว   

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้นําแผนการคลังระยะ 

ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย  และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม  
นโยบายงบประมาณ  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการคลังของประเทศ  ความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย   
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  สถานะของหน้ีสาธารณะ  และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 
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หน้า   ๖ 
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มาตรา ๑๖ ให้ หน่ วยงานของรัฐนํ าแผนการคลั งระยะปานกลางที่ คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้  การจัดทํางบประมาณ  และ 
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง 
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ 

เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้ 
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณน้ัน 
(๔) การปฏิบัติหน้ าที่ โดยอิสระของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ   

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนความเหมาะสมและ 
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน  เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ด้วย 

มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น 
(๒) งบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ  ต้องตั้งไว้ 

อย่างพอเพียง 
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหน้ีภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้หรือ 

คํ้าประกัน  ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง 
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ  
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ  รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามมาตรา  ๒๘  ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก 
ที่กระทําได้ 

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ให้ตั้ง 
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
ความม่ันคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง  และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ 

ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้  
ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 

มาตรา ๒๑ การจัดทํ างบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม  ให้กระทํ าได้ เม่ือมี เหตุผลและ 
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้  และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น 
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง 

มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม   
ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ  โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน  รายได้  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นใดที่หน่วยงานน้ัน 
มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  และย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ  ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  และให้สํานักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  จัดให้ มีระบบการจัดทําและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน  และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง  โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง  ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
การดําเนินการน้ันจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  ประมาณการรายจ่าย   
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ  เสนอใน
การขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน  ประโยชน์ที่ได้รับ  และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดข้ึนจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ง  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ  จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ  หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม 

ในการมอบหมายตามวรรคหน่ึง   คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดข้ึน
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น  และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว 

ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน 
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้  ไม่ว่าการมอบหมายน้ันจะเกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่  จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รับภาระทั้ งหมดสําหรับกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๒๘  จัดทําบัญชีสําหรับ 
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป  
พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี  เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้ 

 
 

มาตรา ๓๑ รายได้  ได้แก่  รายได้แผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได ้
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รายได้แผ่นดิน  ได้แก่  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  และ 
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา  ๓๔ 

มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย  และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรน้ัน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหน่ึงต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย 

มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ  ลด  และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่ เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย   ระเบียบ   หรือข้อบังคับ   หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือสัญญา  หรือได้รับจาก 
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ  ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินที่มีผู้มอบให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  ให้หน่วยงานของรัฐน้ันจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ 
นั้นได้  และไม่ต้องนําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ  หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอื่นใด  
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า  รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น  รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

เม่ือมีเหตุผลอันสมควร  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้  นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย 
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 

62



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ  ที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่ 
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์  หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
การจ่ายเงินตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ   ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม  (๔)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น  หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม  การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง 
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม 
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
รายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน  
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่าและประหยัด  โดยพิจารณาเป้าหมาย  ประโยชน์ที่ได้รับ  ผลสัมฤทธ์ิ  และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ  และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 
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มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 
การนําเงินส่งคลัง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  เพื่ อให้ 
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ 
ตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ  หรือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจาก
งบประมาณได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เม่ือส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว  ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น 
ในโอกาสแรกที่กระทําได้ 

มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา  และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ 

 
 

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกํากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เก่ียวข้อง  โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน  ความคุ้มค่า  และความประหยัด  ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ 
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินน้ัน 
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้ 

มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น  เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย 

มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ  ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ  โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด  โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต  คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การก่อหน้ีและการบริหารหนี้ 

 
 

มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหน้ีของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  และคํานึงถึงความคุ้มค่า  
ความสามารถในการชําระหนี้  การกระจายภาระการชําระหนี้  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการเงินการคลัง  
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 
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มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้ เพื่ อใช้ เป็นกรอบใน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ภาระหน้ีของรัฐบาลตาม  (๒)  ประกอบด้วย  ต้นเงินกู้  ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล  

และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ 
เม่ือมีการกําหนดสัดส่วนตามวรรคหนึ่ งแล้ว  ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าวให้

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี

ทราบด้วย 
มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา  ๕๐  ที่ เกิดขึ้นจริงต่อ

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน 
ในกรณีที่การบริหารหน้ีสาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา  ๕๐   

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล  วิธีการ  และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

รายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล  และการคํ้าประกันการชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ 
โดยรัฐบาล  ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครัด 

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๔๙  รัฐบาลจะคํ้าประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้ 
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 

หนี้สาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึนเป็นการเฉพาะ   
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และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
ของประเทศ  โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน 

กฎหมายที่ตราข้ึนตามวรรคหนึ่ง  ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  ระยะเวลาในการกู้เงิน  
แผนงานหรือโครงการท่ีใช้จ่ายเงินกู้  วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น 

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหน่ึง  ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา  ๕๓   
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด  และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่า  และประหยัด 

มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ 
เงินคงคลัง  โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

เม่ือปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ  หรือ 
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๕๖ การกู้ เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และต้องใช้ 
เป็นเงินตราต่างประเทศ  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายได้  โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน  หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  แผนงานหรือโครงการ  และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย 

มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม  และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว 
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มาตรา ๕๘ เม่ือได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล  และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น  และถ้ามีเงินเหลือหรือ 
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้นําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย  เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น  หรือไม่มี
การดําเนินการ  หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการน้ันอีก  ให้กระทรวง 
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง  แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้  ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น 

มาตรา ๖๐ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใด  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการกู้เงินและ 
การบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทําในปีงบประมาณน้ัน  ส่งให้กระทรวงการคลัง  และเมื่อได้มีการกู้เงินแล้ว   
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ส่วนที่  ๕ 

เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน 
 

 

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม 

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เงินนอกงบประมาณนั้นเม่ือได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว  มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิชักช้า  ทั้งนี้  การนําเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร  ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น  
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว 

การขอจัดตั้ ง  การบริหาร  การประเมินผล  การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ส่วนที่  ๖ 
การคลังท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม 
ไปพลางก่อน 

มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่าย  การก่อหนี้ผูกพัน  และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  ความประหยัด  และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้ 
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ในปีงบประมาณนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจที่ มีอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร  ให้อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะด้วย 

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย 

หมวด  ๔ 
การบัญชี  การรายงาน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
มาตรา ๖๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดให้ มี ผู้ ทํ าบัญชีตามหลักเกณ ฑ์และคุณสมบัติ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  และเงินอื่นใด  รวมถึงการก่อหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้  และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง   
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ  และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่ หน่ วยงานของรัฐส่ งให้ตามมาตรา  ๗๐ ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย  หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมกับรายงานผล 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง  สํานักงบประมาณ  และกระทรวง 
เจ้าสังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่ เป็นหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง   
ศาลรัฐธรรมนูญ   องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   และองค์กรอัยการ  ให้นํ าส่ งให้ คณะรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณ  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณที่สิ้นสุด  เสนอต่อรัฐมนตรีภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ   
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  งบกระแสเงินสด  และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหน่ึง  พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ  หนี้ภาครัฐ  และ 
ความเสี่ยงทางการคลัง  ในวันสิ้นปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา  ๗๕  และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๗๐  
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  (๓) 

รายงานตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา  ๗๐  ให้กระทรวงการคลัง

เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหน่ึง  และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
รายงานการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้ เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ  รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเส่ียง
ทางการคลังประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค  ระบบการเงิน  นโยบายของรัฐบาล  และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล  และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 

เม่ือกระทรวงการคลังได้จัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีแล้ว  ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๕ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติ ในมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕   
ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมาย  การยกเว้น  การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
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มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  (๔)  ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีสําหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ   
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๘  ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา  ๗๗  (๓)  
และ  (๔)  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๖ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหน่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ตามมาตรา  ๖๙  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับทําหน้าที่ต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังจัดทําหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหน้ีสาธารณะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ตั้งเป็นจํานวน  

รวมทั้งสิ้น  ๒,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและ 

สํานักงบประมาณ  ให้ตั้งเป็นจํานวน  ๙๗,๘๒๓,๕๒๕,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน 
 และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 (๗๑) มหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   พระนครเหนือ ๑,๔๕๘,๐๔๐,๙๐๐ บาท 
 (๗๒) มหาวิทยาลัยบูรพา ๑,๑๒๗,๙๔๑,๕๐๐ บาท 
 (๗๓) มหาวิทยาลัยทักษิณ ๖๙๘,๑๙๗,๙๐๐ บาท 
 (๗๔) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔,๒๑๑,๑๒๘,๘๐๐ บาท 
 (๗๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๐๓๓,๑๗๕,๘๐๐ บาท 
 (๗๖) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง ๑,๔๒๕,๕๕๙,๗๐๐ บาท 
 (๗๗) มหาวิทยาลัยพะเยา ๗๗๗,๗๘๘,๔๐๐ บาท 
 (๗๘) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ๓๓,๐๒๐,๘๐๐ บาท 
 (๗๙) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓,๙๖๓,๕๑๙,๔๐๐ บาท 
 (๘๐) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔,๒๕๕,๒๒๑,๕๐๐ บาท 
 (๘๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓,๐๒๐,๐๔๓,๐๐๐ บาท 
 (๘๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๕๒๖,๑๖๖,๗๐๐ บาท 
 (๘๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒,๖๑๖,๓๕๖,๖๐๐ บาท 
 (๘๔) มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑,๑๔๗,๖๐๙,๔๐๐ บาท 
 (๘๕) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๓,๙๖๑,๗๔๗,๒๐๐ บาท 
 (๘๖) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๘๑๕,๕๒๒,๕๐๐ บาท 
 (๘๗) สถาบันส่งเสริมการสอน 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔๓,๘๐๓,๖๐๐ บาท 
 (๘๘) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๐๒,๙๑๗,๒๐๐ บาท 
 (๘๙) สํานักงานคณะกรรมการ 
   ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๙,๙๘๘,๕๐๐ บาท 
 (๙๐) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ๑๑๗,๗๖๑,๕๐๐ บาท 
 (๙๑) สถาบันระหว่างประเทศ 
   เพื่อการค้าและการพัฒนา 
   (องค์การมหาชน) ๑๔,๙๖๗,๕๐๐ บาท 
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หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

๘๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวม ๓๔๓,๕๗๐,๖๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านการพัฒนา 
   และเสริมสร้างศักยภาพคน  ๓๒๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   พัฒนาด้านสาธารณสุข 
   และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  ๒๒,๒๗๔,๖๐๐ บาท 
๘๓. มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๑,๓๓๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านการพัฒนา 
   และเสริมสร้างศักยภาพคน  ๗๓๓,๔๓๖,๓๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   พัฒนาด้านสาธารณสุข 
   และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  ๕๙๙,๒๑๑,๗๐๐ บาท 
๘๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๔๘๔,๖๔๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านการสร้างความสามารถ 
   ในการแข่งขันของประเทศ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านการพัฒนา 
   และเสริมสร้างศักยภาพคน  ๔๘๔,๕๑๓,๕๐๐ บาท 
๘๕. มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์ รวม ๑,๒๒๐,๖๐๔,๘๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านการสร้างความสามารถ 
   ในการแข่งขันของประเทศ  ๑๗๓,๕๐๐ บาท 
 (๒) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านการพัฒนา 
   และเสริมสร้างศักยภาพคน  ๘๕๘,๔๓๑,๘๐๐ บาท 
 (๓) แผนงานยุทธศาสตร์ 
   พัฒนาด้านสาธารณสุข 
   และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  ๓๖๑,๙๙๙,๕๐๐ บาท 
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 (๗๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๑๙๔,๖๕๓,๐๐๐ บาท 
 (๗๖) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง  ๑๕๖,๗๔๔,๑๐๐ บาท 
 (๗๗) มหาวิทยาลัยพะเยา  ๖๒,๖๙๔,๗๐๐ บาท 
 (๗๘) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ๔๒๕,๐๐๐ บาท 
 (๗๙) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๓๒๙,๒๐๒,๑๐๐ บาท 
 (๘๐) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๔๐๔,๓๒๐,๔๐๐ บาท 
 (๘๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑๓๕,๖๙๗,๖๐๐ บาท 
 (๘๒) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๙๕,๗๓๒,๓๐๐ บาท 
 (๘๓) มหาวิทยาลัย 
   ศรีนครินทรวิโรฒ  ๖๓,๒๗๒,๙๐๐ บาท 
 (๘๔) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๒๐,๔๑๘,๘๐๐ บาท 
 (๘๕) มหาวิทยาลัย 
   สงขลานครินทร์  ๒๔๖,๗๔๕,๒๐๐ บาท 
 (๘๖) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๓๗,๖๒๘,๖๐๐ บาท 
 (๘๗) สถาบันระหว่างประเทศ 
   เพื่อการค้าและการพัฒนา 
   (องค์การมหาชน)  ๕,๙๒๒,๘๐๐ บาท 
๑๖. กระทรวงสาธารณสุข 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๓๓๗,๕๕๑,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๑๐๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมการแพทย์  ๑๔,๕๔๓,๕๐๐ บาท 
 (๓) กรมควบคุมโรค  ๑๐,๐๔๗,๔๐๐ บาท 
 (๔) กรมการแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์ทางเลือก  ๑๙,๐๔๔,๙๐๐ บาท 
 (๕) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ๓๙,๐๓๑,๕๐๐ บาท 
 (๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๑๐,๕๘๑,๕๐๐ บาท 
 (๗) กรมสุขภาพจิต  ๑๙,๘๐๗,๕๐๐ บาท 
 (๘) กรมอนามัย  ๒๘,๔๙๒,๑๐๐ บาท 
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 (๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท 
 (๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อุตรดิตถ์  ๙๓๗,๕๐๐ บาท 
 (๑๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อุบลราชธานี  ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลกรุงเทพ  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลอีสาน  ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  สุรนารี  ๑,๖๕๑,๓๐๐ บาท 
 (๒๑) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๒) มหาวิทยาลัยมหิดล  ๓,๙๓๗,๐๐๐ บาท 
 (๒๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๔,๗๙๒,๘๐๐ บาท 
 (๒๔) สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๘,๐๑๓,๘๐๐ บาท 
 (๒๖) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๗) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒๘) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๒,๖๔๖,๑๐๐ บาท 

๑๐. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๒๕,๐๖๘,๑๐๐ บาท คือ 
 (๑) กรมการแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์ทางเลือก  ๑๘,๒๑๖,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๖,๘๕๒,๑๐๐ บาท 
๑๑. รัฐวิสาหกิจ  รวม ๔,๖๘๓,๕๐๖,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) การท่องเที่ยว 
   แห่งประเทศไทย  ๔,๖๘๓,๕๐๖,๕๐๐ บาท 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๑๐) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๑๙,๘๗๒,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๑,๐๔๘,๖๐๐ บาท 
๖. กระทรวงสาธารณสุข รวม ๖๔๕,๖๐๐,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๒๔๒,๑๔๑,๒๐๐ บาท 
 (๒) กรมการแพทย์  ๒๑,๙๒๑,๒๐๐ บาท 
 (๓) กรมควบคุมโรค  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) กรมการแพทย์แผนไทย 
   และการแพทย์ทางเลือก  ๔,๔๖๘,๘๐๐ บาท 
 (๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ๓๕,๓๖๒,๐๐๐ บาท 
 (๖) กรมสุขภาพจิต  ๖๓,๗๒๗,๒๐๐ บาท 
 (๗) กรมอนามัย  ๑๙๗,๙๘๐,๕๐๐ บาท 
มาตรา ๔๗ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และการ เรียน รู้ตลอดชี วิ ต   ให้ ตั้ ง เป็ น งบประมาณ รายจ่ ายของส่ วน ราชการ   เป็ น จํ าน วน  
๙๒,๑๐๐,๗๓๑,๗๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. หน่วยงานในกํากับ 
 ของสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๓๕,๘๐๔,๙๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานรับรองมาตรฐาน 
   และประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (องค์การมหาชน)  ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานบริหาร 
   และพัฒนาองค์ความรู้ 
   (องค์การมหาชน)  ๑๘,๕๐๔,๙๐๐ บาท 
 (๓) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
   (องค์การมหาชน)  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. กระทรวงการท่องเที่ยว 
 และกีฬา  รวม ๒๓๑,๘๘๓,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) สถาบันการพลศึกษา  ๒๓๑,๘๘๓,๗๐๐ บาท 
๓. กระทรวงมหาดไทย รวม ๑๖,๓๒๕,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) กรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่น  ๑๖,๓๒๕,๗๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๓๘ 
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 (๖๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๔,๗๖๘,๕๐๐ บาท 
 (๖๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๑๘,๘๕๔,๕๐๐ บาท 
 (๖๒) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง  ๑๓,๒๕๔,๐๐๐ บาท 
 (๖๓) มหาวิทยาลัยพะเยา  ๓,๗๗๔,๘๐๐ บาท 
 (๖๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๔๒,๖๑๙,๑๐๐ บาท 
 (๖๕) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒๑,๑๙๑,๘๐๐ บาท 
 (๖๖) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๖๗) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๔,๘๗๑,๐๐๐ บาท 
 (๖๘) มหาวิทยาลัย 
   ศรีนครินทรวิโรฒ  ๖๘,๑๘๔,๘๐๐ บาท 
 (๖๙) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ๑๔,๒๒๑,๖๐๐ บาท 
 (๗๐) มหาวิทยาลัย 
   สงขลานครินทร์  ๘,๕๑๘,๓๐๐ บาท 
 (๗๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๑๔,๕๓๙,๖๐๐ บาท 
 (๗๒) สถาบันส่งเสริมการสอน 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๖๒๕,๔๘๑,๓๐๐ บาท 
๖. ส่วนราชการไม่สังกัด 
 สํานักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวง  หรือทบวง รวม ๘๐๗,๗๗๘,๔๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานพระพุทธศาสนา 
   แห่งชาติ  ๖๘๒,๑๘๘,๒๐๐ บาท 
 (๒) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ๑๒๕,๕๙๐,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๔๘ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และชุมชนเข้มแข็ง  ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน  เป็นจํานวน  ๕,๐๔๓,๔๔๒,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. หน่วยงานในกํากับ 
 ของสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๖๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท คือ 
 (๑) องค์การบริหารการพัฒนา 
   พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 
   อย่างย่ังยืน  (องค์การมหาชน)  ๖๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
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หน้า   ๑๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (๔) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
   และอนุรักษ์พลังงาน  ๓๙๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) สํานักงานนโยบาย 
   และแผนพลังงาน  ๓๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
๔. หน่วยงานในกํากับ 
 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี รวม ๕๐,๘๘๙,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ๒๕,๓๘๙,๕๐๐ บาท 
๕. กระทรวงศึกษาธิการ 
 และหน่วยงานในกํากับ รวม ๔๒,๗๓๐,๗๐๐ บาท คือ 
 (๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๒๑,๗๐๗,๕๐๐ บาท 
 (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   กําแพงเพชร  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าธนบุรี  ๙,๑๙๗,๙๐๐ บาท 
 (๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๖,๐๒๕,๓๐๐ บาท 
 (๕) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๗,๑๑๑,๒๐๐ บาท คือ 
 (๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ๗,๑๑๑,๒๐๐ บาท 
มาตรา ๕๔ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน   
เป็นจํานวน  ๖๑,๑๗๐,๖๒๖,๘๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม ๓๙,๘๘๕,๑๑๘,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) กรมชลประทาน  ๓๗,๖๗๘,๘๕๗,๑๐๐ บาท 
 (๒) กรมฝนหลวง 
   และการบินเกษตร  ๔๕๙,๖๔๘,๘๐๐ บาท 
 (๓) กรมพัฒนาที่ดิน  ๑,๖๗๒,๓๑๔,๒๐๐ บาท 
 (๔) สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
   เพื่อเกษตรกรรม  ๗๔,๒๙๘,๔๐๐ บาท 
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   (ค) กรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น  ๒๘๘,๑๖๔,๐๐๐ บาท 
 (๗) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๓๖๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท คือ 
   (ก) กรมศิลปากร  ๓๖๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๘) หน่วยงานในกํากับ 
   ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
   (ก) สถาบันเทคโนโลยี 
    นิวเคลียร์แห่งชาติ   
    (องค์การมหาชน)  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงศึกษาธิการ 
   และหน่วยงานในกํากับ รวม ๕๑๖,๕๕๗,๓๐๐ บาท คือ 
   (ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    จันทรเกษม  ๒๙,๓๙๕,๖๐๐ บาท 
   (ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เพชรบุรี  ๑,๘๗๒,๖๐๐ บาท 
   (ค) มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑๗๘,๙๙๗,๕๐๐ บาท 
   (ง) มหาวิทยาลัย 
    เกษตรศาสตร์  ๘๔,๑๘๓,๓๐๐ บาท 
   (จ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ฉ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๕๒,๘๐๔,๐๐๐ บาท 
   (ช) มหาวิทยาลัย 
    ศรีนครินทรวิโรฒ  ๑๕๑,๓๐๔,๓๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๖๗,๑๙๒,๑๐๐ บาท คือ 
  (ก) สํานักงาน 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๔๓๖,๘๒๒,๑๐๐ บาท 
  (ข) กรมการแพทย์  ๑๓๐,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท คือ 
  (ก) กรมส่งเสริม 
   อุตสาหกรรม  ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม ๒,๑๙๖,๕๓๔,๐๐๐ บาท คือ 
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 (๘) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ 
   (ก) สํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงศึกษาธิการ 
   และหน่วยงานในกํากับ รวม ๒๔๖,๐๐๐,๕๐๐ บาท คือ 
   (ก) สํานักงานคณะกรรมการ 
    การอาชีวศึกษา  ๕,๒๗๐,๐๐๐ บาท 
   (ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ๑๓,๗๑๗,๖๐๐ บาท 
   (ค) สถาบันเทคโนโลยี 
    พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
    ลาดกระบัง  ๗๙,๗๓๙,๖๐๐ บาท 
   (ง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๔๗,๙๔๖,๓๐๐ บาท 
   (จ) มหาวิทยาลัย 
    สงขลานครินทร์  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ฉ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๒๙,๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๑๑,๔๔๑,๕๐๐ บาท คือ 
   (ก) สํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๕๑๑,๔๔๑,๕๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๕,๒๘๑,๔๐๐ บาท คือ 
   (ก) สํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ๕,๒๘๑,๔๐๐ บาท 
 (๑๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม ๖๐๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท คือ 
   (ก) จังหวัดชุมพร  ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ข) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๘,๗๘๙,๒๐๐ บาท 
   (ค) จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔๒,๖๓๖,๒๐๐ บาท 
   (ง) จังหวัดพัทลุง  ๕๘,๖๑๖,๒๐๐ บาท 
   (จ) จังหวัดระนอง  ๒๙,๕๒๙,๘๐๐ บาท 
   (ฉ) จังหวัดพังงา  ๘๓,๕๒๗,๒๐๐ บาท 
   (ช) จังหวัดภูเก็ต  ๑๒๓,๒๘๒,๕๐๐ บาท 
   (ซ) จังหวัดกระบ่ี  ๘๐,๗๔๑,๘๐๐ บาท 
   (ฌ) จังหวัดตรัง  ๖๘,๑๒๗,๑๐๐ บาท 
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   (ค) กรมโยธาธิการและผังเมือง  ๑๔๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 
   (ง) กรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น  ๖๑,๑๔๓,๙๐๐ บาท 
 (๙) กระทรวงวัฒนธรรม รวม ๒๑,๓๘๕,๒๐๐ บาท คือ 
   (ก) กรมศิลปากร  ๒๑,๓๘๕,๒๐๐ บาท 
 (๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ 
   และหน่วยงานในกํากับ รวม ๑,๔๗๒,๔๕๙,๐๐๐ บาท คือ 
   (ก) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ๔๙๔,๐๗๙,๕๐๐ บาท 
   (ข) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๒๓๖,๗๖๕,๕๐๐ บาท 
   (ค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๑๗๙,๕๗๔,๕๐๐ บาท 
   (ง) มหาวิทยาลัยพะเยา  ๓๕๐,๓๕๕,๕๐๐ บาท 
   (จ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ๖๐,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
   (ฉ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๑๕๐,๙๓๙,๐๐๐ บาท 
 (๑๑) กระทรวงสาธารณสุข รวม ๕๓๖,๘๐๙,๑๐๐ บาท คือ 
   (ก) สํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๕๐๗,๕๕๙,๑๐๐ บาท 
   (ข) กรมการแพทย์  ๒๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๑๒) กระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๔,๗๗๐,๖๐๐ บาท คือ 
   (ก) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ๔,๗๗๐,๖๐๐ บาท 
 (๑๓) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวม ๒,๒๕๘,๗๙๓,๕๐๐ บาท คือ 
   (ก) จังหวัดเชียงใหม่  ๒๙๘,๙๗๖,๔๐๐ บาท 
   (ข) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๒๙,๑๐๐,๙๐๐ บาท 
   (ค) จังหวัดลําปาง  ๑๔๒,๕๘๕,๔๐๐ บาท 
   (ง) จังหวัดลําพูน  ๓๒,๑๕๘,๕๐๐ บาท 
   (จ) จังหวัดน่าน  ๓๒๒,๘๗๘,๐๐๐ บาท 
   (ฉ) จังหวัดพะเยา  ๘๐,๒๔๗,๓๐๐ บาท 
   (ช) จังหวัดเชียงราย  ๒๒๗,๓๒๘,๖๐๐ บาท 
   (ซ) จังหวัดแพร่  ๕๕,๗๖๒,๒๐๐ บาท 
   (ฌ) จังหวัดตาก  ๘๖,๔๐๗,๕๐๐ บาท 
   (ญ) จังหวัดพิษณุโลก  ๖๑,๐๔๓,๙๐๐ บาท 
   (ฎ) จังหวัดสุโขทัย  ๙๙,๔๒๓,๔๐๐ บาท 
   (ฏ) จังหวัดเพชรบูรณ์  ๕๗,๑๒๗,๙๐๐ บาท 
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มาตรา ๖๓ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์   ให้ ตั้ ง เป็นจํ านวน  
๔,๑๙๖,๓๒๓,๕๐๐  บาท  จําแนกดังนี้ 

๑. ส่วนราชการในพระองค์ รวม ๔,๑๙๖,๓๒๓,๕๐๐ บาท คือ 
 (๑) แผนงานพื้นฐาน 
   ด้านความม่ันคง  ๔,๑๙๖,๓๒๓,๕๐๐ บาท 
มาตรา ๖๔ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน  ตามรายการและจํานวนเงิน 

ที่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรร  หรือตามท่ีจะได้ มี 
การโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

มาตรา ๖๕ ให้ น ายก รัฐมนตรีและรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการค ลั ง รักษ าการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับน้ี   คือ   เพ่ือให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
และหน่วยงานอ่ืน  ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ .ศ .  ๒๕๖๑  สําหรับใช้เป็นหลัก 
ในการจ่ายเงินแผ่นดิน 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“สภาคณาจารย์และพนักงาน”  หมายความว่า  สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น   

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  สร้างบัณฑิต  วิจัย  บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น  
ริเร่ิม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกํากับความรู้  เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา
และจริยธรรม  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีวิจารณญาณ  มีจิตใจเสียสละ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมีความสํานึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 

มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ   
(๔) การนําความรู้สู่สังคมเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม 
(๕) ความรับผิดชอบต่อสังคมและรัฐในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
(๖) การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๗) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
(๘) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานวิทยาเขต 
(๓) คณะ 
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(๔) สํานัก 
(๕) สถาบัน 
(๖) ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
มาตรา ๙ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๘  ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๘  ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๐ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหน่ึง   
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๒ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๓ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในมาตรา  ๖  อาํนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
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(๒) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบี้ยปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศ  ในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๖ 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ในมาตรา  ๖ 

(๖) จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนการวิจัยในสาขาวิชาต่าง  ๆ 
(๗) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่นให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
(๘) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยการบริหารกองทุน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๙) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
มาตรา ๑๔ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี   
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ   

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีรายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้  หรือซื้อด้วย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๖ 

เงินและทรัพย์สินที่ มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศกําหนดไว้   
แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศ 
หรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษาและการวิจัยโดยตรง  
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความ 
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดี  ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก  
ผู้อํานวยการสถาบัน  หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําที่ทําการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  และผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน  
หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน  ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  และผู้อํานวยการสํานัก  
ผู้อํานวยการสถาบัน  หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 

(๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัย 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ให้สภามหาวิทยาลัย 
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลยั 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๑๙  (๘)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๖)  และ  (๗)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๑๙  (๖)  (๗)  และ  (๘)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
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(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในประเภทน้ัน 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิไดมี้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๙  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้มีการแต่งตั้งหรือ 
เลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับเลือก 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้   

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
(๓) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งสําหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ  ไปก็ได้ 

(๔) อนุมัติการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา   
และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๘  รวมทั้ง
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๖) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ  การจัดการศึกษาร่วมหรือการยกเลิก 
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
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(๗) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

(๘) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการสภาวิชาการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน   

และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๑) ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล 
(๑๓) ออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ   

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๑๔) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๕) อนุมัติการกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๓  (๔) 
(๑๖) ออกข้อบังคับเก่ียวกับค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการและ

ประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ   

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด

หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๒ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๓ ให้มีสภาวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

ให้ดําเนินกิจการต่าง ๆ  ทางด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเก่ียวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวิจัย  และคุณภาพการศึกษา 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน  และกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๘๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน  ประกอบด้วยประธานและกรรมการ  ซึ่งมาจาก
คณาจารย์ประจําและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  
ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ สภาคณาจารย์และพนักงานมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการและกรรมการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  ให้คําแนะนําปรึกษา 

แก่มหาวิทยาลัย  และสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อให้มีโอกาสศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๒๘ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๙ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๐ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 
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หน้า   ๘๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย   หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 
เคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๓๐ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใด
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอน
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๙   
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 

ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
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(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
มาตรา ๓๒ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  

ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ   

และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๓) บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคคล  บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินอื่น 

ของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบด ี รองคณบดี  หรือรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๖) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๗) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือ 
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙  เป็นผู้รักษาการแทน  
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง 

มาตรา ๓๔ ในวิทยาเขตหนึ่ง  ให้มีสํานักงานวิทยาเขต  โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขต
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ในคณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน  ให้มีคณบดีคนหนึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะหรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน  
และให้มีรองคณบดีคนหน่ึงหรือหลายคน  ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่คณบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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คณบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖  โดยมีวาระ 
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

รองคณบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยคําแนะนําของคณบดี  จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖  
และให้อธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดี  โดยคําแนะนําของคณบดี 

เม่ือคณบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
การรักษาการแทนคณบดี  ให้นํามาตรา  ๓๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๖ คณบดีและรองคณบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสามปี  หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  คณบดีและรองคณบดีต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ ในคณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน  ให้มีคณะกรรมการ
ประจําคณะ  หรือคณะกรรมการประจําส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการประจําส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๘ ในสํานัก  สถาบัน  หรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน  
ให้มีผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานคนหน่ึง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของส่วนงานนั้น  และจะให้มีรองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 

ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  เม่ือผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน 
พ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตําแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้งผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน  และรองผู้อํานวยการ 
หรือรองหัวหน้าส่วนงาน  รวมทั้งการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๙ ในสํานักงานมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานวิทยาเขต  ให้มีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนงานน้ัน  และอาจให้มีรองผู้อํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคน   
เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้ 
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จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  วิธีการแต่งตั้ง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนผู้อํานวยการ  ให้นํามาตรา  ๓๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๐ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  

ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  หัวหน้าส่วนงาน  และรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มเวลา  และจะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย  สํานักงานวิทยาเขต  
คณะ  สํานัก  สถาบัน  และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  อธิการบดีจะมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานดังกล่าว  ปฏิบัติการหรือรักษาการแทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

คณบดี  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีอาจมอบอํานาจต่อ
ให้รองคณบดี  รองผู้อํานวยการ  หรือรองหัวหน้าส่วนงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบอํานาจมานั้นแทนได้
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี  และให้ผู้รับมอบอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจต่อมีอํานาจหน้าที่
ตามที่อธิการบดีกําหนด   

มาตรา ๔๒ การรักษาการแทน  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วง
ให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทนทําหน้าที่
กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันในระหว่างรักษาการแทนด้วย 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๔๕ ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียน  การสอน  
และการวัดผลตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดแล้วเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

มาตรา ๔๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงาน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้  และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ทํา 
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปน้ัน  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา  
และแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๖  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้  โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้

เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์   และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ   ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๘ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของสภาวิชาการ 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดี

หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน 
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หน้า   ๙๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม  เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึงให้ใช้อักษรย่อ  ดังนี้ 
ศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ   ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ) 
รองศาสตราจารย์    ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๖๐ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.   
มาตรา ๖๑ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย  และร่วมให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๒ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาได้  ดังนี้ 
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หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกใหแ้ก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน่งน้ันไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย
หรือเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดงด้วย
ประการใด ๆ   ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  
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หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หรือมีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้
หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใด  หรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๖  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๒ ให้สภาวิชาการ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาวิชาการ  สภาคณาจารย์และพนักงาน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงาน
ตามมาตรา  ๘ 

มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการประจํ าคณะ  และคณะกรรมการประจํ าส่ วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทําหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีการแบ่งส่วนงานใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕ ให้ผู้ ซึ่ ง เ ป็นศาสตราจาร ย์   ศาสตราจาร ย์พิ เศษ   รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน  และหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบวาระ  ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็น
ข้าราชการของมหาวิทยาลัย  ต้องแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากบุคคลดังกล่าวมิได้แสดงเจตนาภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ให้บุคคลน้ันพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๗๗ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามมาตรา  ๓๑  
คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะตามมาตรา  ๓๕  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  และให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย   หรือปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ   
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  สิทธิเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  และสิทธิ 
ในการเลื่อนตําแหน่งของข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
ของส่วนราชการดังกล่าว  รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้นํากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ
มาใช้บังคับแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด   
ให้การดําเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๙ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๘  
ผู้ใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๘๐ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ถือว่าเป็นการให้ออก
จากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๙   
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่มีตําแหน่งข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยว่างลง  ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้น  
และให้โอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ
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เงินเดือนและค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  
และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๒ ให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้นําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๙๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรขยายขอบเขตการให้
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตซึ่งจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้สามารถดําเนินการได้กว้างขวางขึ้น  โดยจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และเน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ที่คล่องตัวและมีอัตลักษณ ์ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์
แก่สังคมยิ่งขึ้น  และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕4๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2552 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2554 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2555 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ  ให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณ ที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน และแผนงานใน
เชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การ
รายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  มาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502  มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2502 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณจึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548”   

   ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป 

   ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2547 
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 
บรรดาข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 

 (ค านิยามนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 3) 

 “กลุ่มจังหวัด” หมายความว่า กลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้พิจารณาจัดตั้งขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (ค านิยามนี้ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 5)  
  “งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่จังหวัดได้รับตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด 

 (ค านิ ยามนี้ ก าหนดเพิ่ มเติมโดยระเบี ยบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 5) 

 “งบประมาณกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่กลุ่มจังหวัดได้รับ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

 (ค านิยามนี้ ก าหนดเพิ่ มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 5) 

 “การจัดสรรงบประมาณ ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ ายตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืน
ใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 “เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิด 
ต่อประชาชนและประเทศ 

 “เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 “แผนงาน” หมายความว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 ข้อความใดในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่กล่าวถึง “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” ให้หมายความถึง “แผนพัฒนาจังหวัด” และที่กล่าวถึง “แผนงบประมาณ” ให้
หมายความถึง “แผนงาน” 

 (ค านิยามนี้แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  2 )  
พ.ศ. 2551 ข้อ 4) 

115



3 
 

 “แผนงานในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงานในเชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 “ผลผลิต” หมายความว่า ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

  “โครงการ” หมายความว่า โครงการที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ ก าหนดขึ้นใหม่ 
ในระหว่างปีงบประมาณ 

 “งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 “เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

 “แผนปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในรอบปีงบประมาณ 

 “แผนการใช้ง่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

 “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด” หมายความว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดที่จัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการบริหาร  
งานจังหวัด เฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

 (ค านิยามที่ ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 6) 

 “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดที่จัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วย  
การบริหารงานกลุ่มจังหวัด เฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

 (ค านิยามที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3) 
 พ.ศ. 2552 ข้อ 6) 

 “ส านักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง 

 “ส านักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า ส านักงานคลังจังหวัด 

 (ค านิยามที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 7) 

 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียงกัน หรือการโอนเงิน 
ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 

 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการ 
และหรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 
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 “การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
ส านักเบิกส่วนกลางไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากส านักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคอ่ืน  
โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 “รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่
ก าหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดท าและรับส่งข้อมูลการจัดการ
งบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด 
ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

 
 ข้อที่ 5  การใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้จ่าย 

ตามรายการประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ มหรือที่ ได้รับการจัดสรร 
จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานและหรือแผนงานในเชิงบูรณาการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามความท่ีก าหนดไว้ในลักษณะ 2 หมวด 4 

  ข้อ 6  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อม 
ของกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิต โครงการ  
หรือรายการตามความที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดท าผลผลิต โครงการหรือรายการได้
ทันทีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับมอบอ านาจตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด 

 ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หัวหน้าส่วนราชการจะมอบอ านาจ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มิใช่การโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายระหว่างจังหวัด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้ งนี้ การมอบอ านาจ
ดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือและส่งส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  
และส านักงานการตรวจแผ่นดินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มอบอ านาจ 

  ข้อ 7  รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบ
รายจ่ายใด ให้เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
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 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจค านวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่ายในวรรคหนึ่ง
ของแต่ละผลผลิตหรือโครงการ เพ่ือใช้ในการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตหรือโครงการส าหรับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 

  ข้อ 8   ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ของคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศ การบริหารงบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐลักษณะพิเศษได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ส านักงบประมาณอาจก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่ต้องยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายการ
ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 (ความในวรรคหนึ่ งแก้ ไขโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 8) 

  ข้อ 9  การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย การโอนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง การใช้จ่ายงบกลาง และรายงานผล หรือกิจการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณ 
ให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 การจัดท าและรับส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต  
ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เว้นแต่หน่วยงานที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้ใช้ส าเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน หรือด้วย
วิธีการอ่ืนใดตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 

 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าและรับส่งข้อมูล
โดยถูกต้องแล้วเป็นส าเนาเอกสารเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ส าเนาเอกสารกระดาษ
ที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ กรณีท่ีจะถือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ขัดข้อไม่สามารถใช้งานได้นั้น จะต้องได้รับแจ้งยืนยันเป็นหนังสือจากส านักงานโครงการเปลี่ยนระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

  ข้อ 10  การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การตีความในระเบียบนี้ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
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ลักษณะ 2 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

หมวด 1 
การจัดท าและการปรับปรุง 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
  ข้อ 11  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ เป็น
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมอยู่ในแผนงาน  
ในเชิงบูรณาการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ดังกล่าว 

 ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 28 หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็น 
ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลท าให้เป้าหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้จัดส่งแผนดังกล่าว
ให้ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบก่อน และในกรณีที่ต้องมีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ 27 ด้วย ก็ให้ด าเนินการขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณไปพร้อมกัน 

  ข้อ 12  การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง  
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

 ส าหรับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามผลผลิตหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

 กรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องปรับแผนการปฏิบัติ งาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกันด้วย 

 (ความในวรรคสอง และวรรคสาม ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 ข้อ 9) 

  ข้อ 13  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าระบบข้อมูลการด าเนินงานตามผลผลิตหรือ
โครงการ พร้อมกับก าหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือที่ได้ตกลงกับส านัก
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการรายงานผลตามข้อ 35 
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หมวด 2 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

 
  ข้อ 14  ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง เว้นแต่งบประมาณรายจ่าย
ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จะระบุส านักเบิกไว้ที่ส านักเบิกส่วนภูมิภาค 
ตามท่ีตั้งของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประกาศใช้บังคับแล้ว และให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ให้มีผลตั้งแต่
วันเริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่ก าหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน 

  ข้อ 15   ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 

  ข้อ 16  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามข้อ 14 แต่หากไม่จัดส่งแผนดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีก าหนดให้เป็นวันเริ่มต้นบังคับใช้ ส านักงบประมาณจะรายงานการไม่ส่งแผน
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 

  ข้อ 17  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจ ออกแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโดยละเอียด การก าหนดจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการด าเนินการจัดหา  
ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม อย่างโปรงใส คุ้มค่าและประหยัดรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณ
รายจ่ายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี ได้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสาระส าคัญ  
ของรายการดังกล่าว 
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  ข้อ 18  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอ่ืน  
แล้วแต่กรณี ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร  
ให้กระท าได้โดยไม่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็น 

(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 3) 

  ข้อ 19  การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที่มีโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
รวมอยู่ด้วย และมีกรณีต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศสมทบกับเงินบาท ให้ระบุจ านวนเงินของแต่ละงบรายจ่ายที่
ขอใช้เงินทดรองราชการ และระบุส านักเบิกไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง 

  ข้อ 20  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายของ
แผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย  
ที่ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ าไปยังส านักเบิก  
ส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนดไว้โดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้า
ไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่งจะต้อง
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณก าหนด 

หมวด ๓ 
การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 

 
  ข้อ 21   การใช้รายจ่ายที่ ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงาน 
หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่าย  
งบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ 

(๒) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และให้ถัว
จ่ายกันได้ เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจ่ายนี้ได้  
หากไมม่ีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
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(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ตามรายการ
และวงเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้วย 

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ดังนี้ 
 ก . ประเภท เงิน อุดหนุ นทั่ ว ไป  ให้ ใช้ จ่ ายตามรายการและจ านวน เงินที่ ก าหนด 

ในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
 ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียดอ่ืนใดที่

ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้  
ให้น าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) งบรายจ่ายอ่ืน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และให้
เบิกจ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้น าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ 22  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร ลักษณะค่าใช้จ่ายด าเนินงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อ
ผูกพันสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย และรายจ่ายรายการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จาก
กรมบัญชีกลางได้ก่อนได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมวด ๔ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 

  ข้อ 23  ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน 
ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย 

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ท าให้
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ แผนงานในเชิง
บูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส าคัญ และต้องไม่ท าให้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  ข้อ 24  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้น
งบบุคลากร เพื่อจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายผลผลิต 
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หรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ 
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนด
อัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 
วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงิน  
ต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการ
โอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

(ข้อนี้ยกเลิกโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 3 
โดยให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน) 

  ข้อ 25  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ 
รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณู ปโภคค้างช าระ  
หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อนตามล าดับ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือ
ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2554 ข้อ 5) 

  ข้อ 26  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับรายการ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการใด 
 แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันหรือน าเงินนอก
งบประมาณไปเพ่ิมวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
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กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่ เกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินรายการนั้น แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายไปเพ่ิม  
ให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น 

รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความว่า รายการที่ระบุไว้ในการจัดสรร
งบประมาณ เว้นแต่ ในกรณีท่ีได้รวมรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่า
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ และค าว่า “หน่วย” หมายความว่าหน่วยที่สามารถนับได้ 

  ข้อ 27  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

  ข้อ 28  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อ านาจ
ตามที่ได้รับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้
แล้ว ให้จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้าตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 

หมวด 5 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
  ข้อ 28/1  การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกับส่วนราชการตามระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(ความในหมวด 5 ลักษณะ 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑) 

 
ลักษณะ ๓ 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
หมวด ๑ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
 

   ข้อ 29  ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กรมบัญชีกลางตาม
วงเงินที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
เพ่ือส่วนราชการขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจ านวนที่ต้องจ่ายจริง ส าหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
 (๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
 (๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
 (๔) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
 (๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
 (๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
 (๗) ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
 (๘) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 ทั้งนี้ รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนราชการ 

ตาม (๓) ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจ าของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการใด ๆ 
ในงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการแล้วแต่กรณี 

 (ข้อนี้ยกเลิกโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2557 ข้อ 3 
โดยให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน) 

  ข้อ 30  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใด นอกจากรายการตามข้อ 29 ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยให้แสดงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่จะขอน าไปใช้ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ หรือรายการใดจะเบิกจ่ายในงบ
รายจ่ายใด เป็นจ านวนเท่าใด และหรือจะน าไปใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมาย
ใด หรือแผนงานในเชิงบูรณาการใด รวมทั้งให้แสดงแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางดังกล่าวเป็นรายเดือนอย่าง
ชัดเจน และให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือแสดงรายละเอียดอ่ืนใด 
ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนดพร้อมกับระบุส านักเบิกที่จะเบิกจ่าย 

  ข้อ ๓๑  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่ขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ตามข้อ ๓๐ รับผิดชอบด าเนินการตามความที่ก าหนดในข้อ ๖ วรรคหนึ่งอย่างเคร่งครัดด้วย 

  ข้อ ๓๒  เมื่อส านักงบประมาณได้ให้ความตกลงในการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดแล้ว จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการนั้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ส านักเบิกท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามวรรคหนึ่ง ส านักงบประมาณจะจัดท าเป็นหนังสือ
และจัดส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
เป็นวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
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หมวด ๒ 
การใช้รายจ่ายงบกลาง 

 
  ข้อ 33  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ให้น าความในลักษณะ 1 และลักษณะ 2 

หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 มาใช้บังคับกับการใช้รายจ่ายและการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายงบกลางโดยอนุโลม 

  ข้อ 34  งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการ
จัดสรร และได้น าไปใช้จ่ายจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้วมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งคืนคลัง เว้น
แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องน าไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนๆ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

ลักษณะ 4 
การรายงานผล 

 
  ข้อ 35  เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มี

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดท ารายงาน ดังนี้ 
(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การวัด 

ของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

(๒ ) รายงานประจ าปี ที่ แสดงถึ งความส า เร็จ ในการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งส านักงบประมาณ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

นอกเหนือจากส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ขอให้หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดด้วย 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอัน
ควร ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

  ข้อ 36  ส านักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติการหรือไม่อาจปฏิบัติการให้ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

นอกจากนี้  ส านั กงบประมาณ จะรายงานผลการติด ตามผลและการประเมินผล 
การด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี และจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง
ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 37  บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้แล้ว

ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้คงใช้ปฏิบัติต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว 

งบประมาณรายจ่ายรายการใดที่ได้ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ ระเบียบนี้ ใช้บั งคับ ให้ด าเนินการต่ อไปตามระเบียบที่ ใช้อยู่ เดิม 
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

                                                                    (ลงชื่อ) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 

                                                                        (นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์) 
                                                                    ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ 
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หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2554 
 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ภายใต้กรอบวินัยทางการเงิน
การคลัง 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 18 วรรคสอง ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณจึงก าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการรายการจัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไป
จากที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณแล้ว ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการ ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

  ข้อ ๒  การขอท าความตกลงเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการตามข้อ ๑ ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจพิจารณาด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ไม่สามารถด าเนินการในสถานที่แห่งเดิมได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินหรือด้วยเหตุอื่นใดอันเล็งเห็นผลได้อย่างแน่ชัดว่าจะไม่สามาถด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จได้ 

 (๒)  หมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในสถานที่แห่งเดิม เนื่องจากได้ด าเนินการโดใช้เงินจาก
แหล่งอื่น หรือมีการด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นไปแล้ว 

 (๓)  มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปด าเนินการในสถานที่แห่งใหม่  
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็น และแสดงเอกสารอันเป็น
หลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ 
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