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สรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรมหลักสูตร 

“เทคนิคกระบวนการการจัดท างบประมาณ  การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย  

ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” 

 

ด้วยการอบรมในครั้งนี้  วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายงบประมาณ  สังกัดกองกฎหมายและ

ระเบียบ  สานักงบประมาณ จึงมุ่งเน้นการบรรยายในส่วนของหลักกฎหมายทั่วไปทางการงบประมาณ ภายใต้

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561   

ส าหรับประเทศไทย  กฎหมายที่ออกมาเพ่ือบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ฉบับแรก  มีขึ้นใน

ปี พ.ศ.2502 โดย ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  ได้ให้หลักงบประมาณแผ่นดินไว้ดังนี้ 

1.หลักคาดการณ์ไกล (Foresight) : หน่วยราชการใดจะต้องท างานใดและต้องใช้เงินเพ่ือการนั้น ๆ เท่าใด

ปีใด ต้องคิดและคาดคะเนไว้ล่วงหน้า รายได้ก็ต้องคาดคะเนไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน 

2.หลักประชาธิปไตย (Democracy) : เงินได้ของรัฐบาลเกิดจากเงินของราษฎร สมควรที่จะต้องรู้และ

เห็นชอบทั้งรายได้และรายจ่าย จึงต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาก่อน 

3.หลักดุลยภาพ (Balance) : บางปีรายได้น้อยกว่าเงินจ่าย (ขาดดุล) บางปีเงินจ่ายน้อยกว่ารายได้ 

(เกินดุล) เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว 

4.หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) : จะใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์จริงๆ แก่ประเทศ โดยจะต้องมี

รายจ่ายลงทุนให้มากพอและเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับรายจ่ายประจ า 
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5.หลักยุติธรรม (Equity) : ศีลธรรมและความชอบธรรมทั้งรายจ่ายและรายได้ 

6.หลักสมรรถภาพ  (Efficiency) : จะต้องมีการควบคุมงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่าย  โดย

กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณมีหน้าที่และส่งเสริมให้เกิดสมรรถภาพข้ึน 

ในปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นหลักกฎหมายในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการงบประมาณของประเทศ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลตามระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ   

ฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่จัดท างบประมาณ ให้มคีวามเป็นเอกภาพ  ดุลยภาพ และเสถียรภาพ 

  มีหน้าที่บริหารงบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ  มีหน้าที่อนุมัติงบประมาณ ให้มคีวามเป็นเอกภาพ  ดุลยภาพ และเสถียรภาพ 

ฝ่ายรัฐสภา มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  ใช้หลักวิชาการ

ด้านเศรษฐศาสตร์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ มาเป็นส่วนส าคัญในก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว ใช้ตัวบทกฎหมายมาก าหนดการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การจัดท างบประมาณ  

พิจารณาอนุมัติ  บริหาร ควบคุม  รายงานและประเมินผลโดยพิจารณาจากค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด  ที่ผ่านมา

ประเทศไทยสามารถใช้งบประมาณในการขับเคลื ่อนประเทศได้อย่างต่อเนื ่องแม้บางครั ้งอาจต้องอาศัย

กฎหมายที่เป็นข้อยกเว้น หรือการอนุมัติการใช้งบประมาณไปพลางก่อนในกรณีระหว่างเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ   

ในปัจจุบันระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ   การพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ

ต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวชี้วัด)  ความคุ้มค่าทั้งทางการเงินและการใช้ทรัพยากร  รายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณในภาพรวมของประเทศ ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบญญัติ  ฝ่ายรัฐสภา  จะร่วมกันพิจารณาใน

ภาพรวมมองทั้งรายรับและรายจ่าย  หน่วยรับงบประมาณท่ีใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า  แสดงถึงการเสียโอกาสที่

จะน างบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงการอ่ืน  ผู้มีอ านาจอนุมัติงบประมาณ  จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนั้น  โดยคงไว้ซึ่งหลักดุลยภาพของงบประมาณอันประกอบด้วย 

หลักทฤษฎี และ หลักกฎหมายไทย   

หลักทฤษฎีงบประมาณเกินดุล  คือ  ส านักงบประมาณเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ น้อยกว่า 

วงเงินที่กระทรวงการคลังประมาณการรายรับของประเทศ (รายรับพื้นฐานคือการจัดเป็นภาษี) 
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หลักทฤษฎีงบประมาณสมดุล  คือ  ส านักงบประมาณเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ เท่ากับ 

วงเงินที่กระทรวงการคลังประมาณการรายรับของประเทศ  

หลักทฤษฎีงบประมาณขาดดุล  คือ  ส านักงบประมาณเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สูงกว่า 

วงเงินที่กระทรวงการคลังประมาณการรายรับของประเทศ   

หากผู้บริหารประเทศ จ าเป็นต้องอนุมัติงบประมาณขาดดุล  จะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมในการจัดหา

งบประมาณส่วนที่ขาดนั้น  อาจเป็นการกู้ยืมจากในและต่างประเทศ   ด้วยกระบวนการกระทรวงการคลังเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้  ดร.ป๋วย  อ๊ิงภากรณ์  ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า  

 

“หากประเทศจะต้องกู้เงินมาบริหาร

ประเทศ ควรท าด้วยความจ าเป็น และ

ควรน ามาลงทุนเท่านั้น  ดอกผลจาก

การลงุทนใหน้ ามาบริหารประเทศ และ

ทยอยใช้หนี้   มิควรน ามาจ่ายด้วย

เหตุผลอื่น”   

 

ตามหลักกฎหมายไทย  กระทรวงการคลังจะต้องแถลงแหล่งเงินและวิธีการจัดหารายได้ที่น ามาบริหาร

ประเทศ   น าเสนอข้อมูลรายได้สะสมของทุกหน่วยงานในภาพรวม  เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

งบประมาณ  หากรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเกินดุลเมื่อปิดปีงบประมาณเงินที่เหลือจะด าเนินการอย่างไร  และหาก

รัฐบาลอนุมัติงบประมาณขาดดุลด้วยเหตุผลอันควร  กระทรวงการคลังจะต้องกู้เงินจากแหล่งใดและเงื่อนไข

อย่างไร สมเหตุสมผลหรือไม่    

การพิจารณางบประมาณ  จะต้องอิงหลักความโปร่งใสในบทบาทความรับผิดชอบที่ฝ่ายบริหาร  ฝ่าย

นิติบญญัติ  ฝ่ายรัฐสภา ต้องมีต่อกัน มีวินัยในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  ยึดหลักเสถียรภาพและ

ประสิทธิภาพ ก าหนดให้มีเครื่องมือกลไกในระเบียบเป็นหลักการด าเนินการ ยึดถือผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ

ทางงบประมาณเป็นหลักในการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เสียภาษีและผู้รับบริการ

อ่ืน ๆ จากภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นภายใต้กรอบทางการเงินการคลังของรัฐที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการโครงการใด ๆ จะต้องปราศจากอคติ  และอยู่บนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน   เป็นไปตามกติกา ขั้นตอน กฎหมายที่รองรับการด าเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
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และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยรับงบประมาณ  มีหน้าที่ ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม  ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ  ผลสัมฤทธิ์  และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารโครงการจะต้องมี (Performance Assessment Rating Tool : PART)  จัดท าแผนและรายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และรายงาน

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การบริหารงบประมาณ  คือ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ/รายการ 

ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่มีความคุ้มค่า ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพ โดยการ

ควบคุมการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่ก าหนดมีกฎหมายที่เป็นอีก

ส่วนที่ก าหนดการด าเนินงานให้ชัดเจน โปร่งใส  ในเรื่องของกระบวนการ เช่น  การจัดหารายได้ จะต้องน าเข้า

กระบวนการและจ่ายออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ  อีกทั้งหากขาด

ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ  ส านักงบประมาณจะต้องหา

กระบวนการเร่งรัดหน่วยรับงบประมาณในปีถัดไป 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เนื่องด้วยการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  จะต้อง

ด าเนินการก่อน 2 ปี ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ  พระราชบัญญัติงบประมาณจึงมี

กฎหมายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการด าเนินโครงการในปัจจุบันหน่วยรับงบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลง

งบประมาณได้  แต่ทั้งนี้ขอให้อยู่ในแผนงานเดียวกัน  และมิอาจเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นเงินเดือน  

หรือ น าไปใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ 

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นกระบวนการตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ผลการน าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและ

การบริหารจัดการ  รายงานผลการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ  ส านักงบประมาณจะใช้เป็นสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และชี้แจงงบประมาณต่อรัฐสภา  

ประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป 
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การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นรายการงบประมาณรายจ่ายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีที่ก าหนดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณให้ต้องผูกพันในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า  1 

ปีงบประมาณในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งจะเป็นรายการหนึ่งในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่

จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อๆ ไปให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินจ านวนมากและมีระยะเวลาการด าเนินการมากกว่า 1 ปี การที่ต้องมีการตั้งงบประมาณ

ต่อเนื่องเป็นรายปีจนกว่าโครงการจะสิ้นสุด ก็เพ่ือเป็นการกระจายภาระงบประมาณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมิให้

ตกหนักในปีงบประมาณใดปีงบประมาณหนึ่ง และยังช่วยท าให้โครงการนั้นด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในมุมมองของส านักงบประมาณที่ต้อง

ท างานภายใต้กฎหมาย  และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กอปรกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

มีกระบวนการดังนี้ 1. ทบทวนและวางแผนงบประมาณ 2. จัดท างบประมาณ 3. การอนุมัติงบประมาณ 4. การ

บริหารงบประมาณ 5. การประเมินผล ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563  การจัดสรรงบประมาณจะใช้ยุทธศาสตร์ 

20 ปี  เป็นกรอบเพ่ือจัดสรรงบประมาณลงไปแต่ละปี  งบประมาณโครงการบูรณาการคือโครงการที่ท ามากกว่า 1 

หน่วยงาน เช่น ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับสถานเสาวภาท าการวิจัยเพื่อพัฒนาเซรุ่มจากงูเขียวหางไหม้  เป็นต้น    

 ผู้มีอ านาจในการบริหารหน่วยรับงบประมาณ ต้องรอบรู้และรอบคอบตระหนักถึงความส าคัญของ

โครงการ  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยสิ้นเชิง  ผู้มีอ านาจต้องมีเครื่องมือที่ดีใช้การวางแผน แผนที่

ออกมาอาจไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดแต่ต้องไม่หนีปัญหา  กล้าที่จะยอมรับว่าแนวทางเดิมอาจแก้ปัญหาใน

ปัจจุบันไม่ได้   เข้าใจถึงการเขียนโครงการหรือวางแผนควรก าหนดผลลัพธ์ก่อนเสมอและผลลัพธ์ที่ได้ต้องวิเคราะห์

ความคุ้มค่าคุ้มทุน  และประโยชน์ที่ได้รับ ขั้นตอนการวางแผน   

ระบบงบประมาณในปัจจุบัน เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องกับ

แผนแม่บท  มุ่งเน้นให้งบประมาณมีส่วนส าคัญที่จะพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์

จากข้อเท็จจริงหรือสถิติในอดีต เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน ผลตอบแทนของการลงทุน เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจในความคุ้มค่าของการลงทุน  การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ความส าคัญกับประสิทธิผลตรวจสอบผลผลิตว่า

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรพิจารณาถึงก ระบวนการ

ด าเนินงาน ว่าได้ใช้วิธีการด าเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการด าเนินงาน  วิเคราะห์ต้นทุน

ผลผลิต เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีต้นทุนในการผลิตผลผลิตที่เหมาะสมตาม

มาตรฐานต้นทุนกิจกรรม วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่ากิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ได้มีการ

จัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 


