
บรรยายโดย 

นางวภิา  ธูสรานนท ์

ผูอ้ านวยการส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิ่น 

หลกัการใชจ้า่ยเงนิ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 



พระราชบญัญตั ิ

วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



โครงสรา้งของ พ.ร.บ.วนิยัการเงนิการคลงัฯ 

๘๗ มาตรา : ๕ มาตรามาตรฐาน + ๕ หมวด (๗๕ มาตรา) + บทเฉพาะกาล ( ๗ มาตรา) 

หมวดที่ ๑ บททัว่ไป 

หมวดที่ ๒ นโยบายการเงนิการคลงั 

หมวด ๔ การบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ 

หมวดที่ ๓ วินยัการเงนิการคลงั     

หมวด ๕ การตรวจเงนิแผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล 

- สว่นที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั 

- สว่นที่ ๒ การด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ 
  

- สว่นที่ ๑ รายได ้

- สว่นที่ ๒ รายจา่ย 

- สว่นที่ ๓ การจดัใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยส์นิและการบรหิารทรพัยส์นิของรฐั 

- สว่นที่ ๔ การกอ่หน้ีและการบรหิารหน้ี 

- สว่นที่ ๕ เงนินอกงบประมาณและเงนิหมนุเวียน 

- สว่นที่ ๖ การคลงัทอ้งถิ่น 



รฐัวิสาหกจิ 

สว่นราชการ 

หน่วยงานของรฐัสภา

และหน่วยงานของศาล 
องคก์ารมหาชน 

ทนุหมนุเวียน 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น หน่วยงานของรฐั 

นิยามที่ส าคญั 



       

           

      การจดัท างบประมาณ 

      การจดัรายได ้

      การใชจ้า่ย 

      การบรหิารการเงนิการคลงั 

      การก่อหน้ี 

      ตรวจสอบได ้

      มีประสทิธิภาพ 

 

          มีเสถยีรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

          มีความยัง่ยนืทางการคลงั 

          มีความคุม้ค่า ตน้ทนุและผลประโยชน์ 

หมวด ๑ บททัว่ไป (มาตรา ๖–๙) 

รฐัตอ้งเสรมิสรา้งใหป้ระชาชน 

เสยีภาษีอากรใหค้รบถว้น 

คณะรฐัมนตรตีอ้งรกัษาวินัยในกจิการที่เกี่ยวขอ้ง 

กบัเงนิแผ่นดินตาม พ.ร.บ.น้ีอย่างเคร่งครดั 

นโยบายการคลงั 
การด าเนินการที่มีผลผูกพนัทรพัยส์นิหรอืภาระทางการเงนิการคลงั 



หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั  

สว่นที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั (มาตรา ๑๐ – ๑๒) 

ประธาน   

นายกรฐัมนตร ี

รองประธาน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 

กค . สงป. สศช. ธปท. 

กรรมการ 

+ + + 

เลขานุการ 

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 

 

 ก าหนดวนิัยการเงนิการคลงัเพิม่เติม จาก พ.ร.บ.วนิัยการเงนิการคลงั 

 จดัท าและทบทวนแผนการคลงัระยะปานกลาง 

 เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาเกี่ยวขอ้งการการงบประมาณ การจดัเกบ็

รายได ้หน้ีสาธารณะ การบรหิารทรพัยส์นิ 

 ก าหนดสดัสว่นรายจา่ยงบกลาง การกอ่หน้ีผูกพนั  

 ก าหนดอตัราชดเชยค่าใชจ้า่ยหรอืการสูญเสยีรายไดข้องหน่วยงานของ

รฐั 

 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสีย่งทางการคลงั 

 ก าหนดหลกัเกณฑ ์การจดัท ารายงานสถานะหน้ีสาธารณะ หน้ีภาครฐั 

และความเสีย่งทางการคลงั 

อ านาจหนา้ที่ 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการ 



การจดัท าแผนการคลงัระยะปานกลาง (ม.๑๓) 

คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั  

การน าแผนการคลงั 

ระยะปานกลางไปใช ้

ใชป้ระกอบพจิารณา 

การจดัท ากรอบวงเงนิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ใหห้น่วยงานของรฐั 

ใชป้ระกอบการพจิารณา 

ในการจดัเกบ็รายไดห้รอืหารายได ้

การจดัท างบประมาณและการก่อหน้ี 

ครม. 

เหน็ชอบ 

จดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓ เดือน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ  

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั  



หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั (ต่อ) 

ขอ้ค านึงในการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยใหห้น่วยงานของรฐั (มาตรา ๑๗ ) 

๑. ความจ าเป็นและภารกจิ 

๒. ฐานะเงนินอกงบประมาณ 

๓. ความสามารถในการใชจ้า่ย/ การก่อหน้ีผูกพนัภายในปีงบประมาณนั้น 

๔. การปฏบิตัหินา้ที่โดยอสิระของรฐัสภา/ ศาลยตุธิรรม / ศาลปกครอง / ศาลรฐัธรรมนูญ /         

   องคก์รอสิระ / องคก์รอยัการ 

๕. กรณี อปท. ตอ้งค านึงถงึความสามารถของการหารายได ้

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั  



หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี (มาตรา ๒๐) 

๑. งบประมาณรายจา่ยลงทนุตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และตอ้งไม่นอ้ยกว่า 

สว่นที่ขาดดุลงบประมาณ 

๒. งบบคุลากรและสวสัดิการของบคุลากรตอ้งต ัง้ใหพ้อเพยีง 

๓. งบช าระหน้ีภาครฐัตอ้งต ัง้เพือ่การช าระคนืตน้เงนิกู ้ดอกเบี้ย และค่าใชจ้า่ยในการกูเ้งนิอย่างพอเพยีง 

๔. ภาระทางการเงนิที่มีกฎหมายบญัญตัใิหร้ฐัตอ้งสมทบหรอืชดเชยใด ๆ ตอ้งต ัง้งบประมาณรายจา่ยใหต้ามเวลา 

ที่กฎหมายก าหนด เช่น กบท. กบข. กสอ. กสท. 

๕. ภาระทางการเงนิเพือ่ชดเชยตน้ทนุทางการเงนิและการบรหิารจดัการรวมทัง้ความเสยีหาย 

จากการด าเนินมาตรการตามที่ไดร้บัมอบหมาย ตอ้งต ัง้งบประมาณรายจา่ยใหใ้นโอกาสแรกที่กระท าได ้

๖. งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ใหต้ ัง้ไดเ้ฉพาะวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนัหรอื 

แกไ้ขสถานการณ์รา้ยแรง หรอืตามความจ าเป็นเร่งด่วน ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั  



การไม่น ารายได ้

สง่คลงั 

การเกบ็ภาษีอากร

หรอื 

ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 

มาตรา ๒๕ เสนอกฎหมายใหห้น่วยงานของรฐัไม่ตอ้งน าเงนิรายไดห้รอืเงนิอืน่ใด 

             สง่คลงั กระท าได ้ เฉพาะมีความจ าเป็นและเกดิผลประโยชน์ 

             แต่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กค. ก่อนเสนอต่อ ครม.  

มาตรา ๒๖ เสนอกฎหมายที่บทบญัญตัใิหจ้ดัเกบ็ภาษีอากรหรอืค่าธรรมเนียม 

             เพิ่มข้ึนจากที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย เพื่อใหห้น่วยงานของรฐั 

              น าไปใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงคจ์ะกระท ามิได ้เวน้แต่กรณีการจดัเกบ็ 

              เพื่อเป็นรายไดข้อง อปท. 

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั  



หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั 

การจา่ยเงนิ 

สว่นราชการ 

- การเบิกเงนิ 

- การรบัเงนิ 

- การจา่ยเงนิ 

- การเกบ็รกัษาเงนิ 

- การน าสง่คลงั 

- การรบัจา่ยเงนิทดรองราชการ 

หน่วยงานของรฐัอืน่ 

- การเบิกเงนิ 

- การรบัเงนิ 

- การจา่ยเงนิ 

- การเกบ็รกัษาเงนิ 

 

 

การก่อหน้ีผูกพนั 

 

ขอ้ค านึงถงึการกอ่หน้ีผูกพนั 

การใชจ้า่ยงบประมาณหรอืเงนิอืน่ 

 

- ภาระทางการเงนิที่เกดิข้ึนและ 

ขอ้ผูกพนัในการช าระเงนิตามสญัญา 

- ประโยชน์ที่รฐัจะไดร้บั 

สว่นที่ ๒  รายจา่ย การกอ่หน้ีผูกพนัหรอืจา่ยเงนิของหน่วยงานของรฐัตอ้งอาศยัอ านาจ 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย โดยค านึงถงึความโปร่งใส คุม้ค่าและประหยดั 



สว่นที่ ๓ การจดัใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยส์นิและการบรหิารทรพัยส์นิของรฐั  

•หลกัการ :  เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั  

              และใหร้กัษาไวใ้นระดบัที่จ าเป็น 
การบรหิารเงนิคงคลงั 

•หลกัการ :  เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือ 

              จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

และการบรหิารพสัด ุ

หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั 



 

สว่นที่ ๔ การกอ่หน้ีและการบรหิารหน้ี (มาตรา ๔๙ ) 

 

หลกัการ : ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย อยู่ภายใต ้

            วตัถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ที่ของผูกู้ ้ 

            โดยตอ้งท าอย่างรอบคอบ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย 

การบรหิารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครดั 

หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั 



การจดัท า งปม. ประจ าปีของ อปท. 

พจิารณา 

 ฐานะการคลงั 

 ความจ าเป็นที่ตอ้งใชจ้า่ยเงนิ งปม. 

 การจดัเกบ็รายไดใ้นปี งปม.นั้น 

การกูเ้งนิเป็นเงนิตราต่างประเทศตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจาก ครม.ดว้ย 

 

การกอ่หน้ีของ อปท.ตามอ านาจที่มีอยู่

ตามกฎหมายจดัต ัง้นั้น ถา้เป็นการกูเ้งนิ

หรอืการออกธนบตัรหรอืการค ้าประกนั

ใหอ้ยู่ภายใตบ้ทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

และหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ 

 การจดัท างบประมาณ 

 การใชจ้า่ย 

 การกอ่หน้ีผูกพนั 

 การบรหิารทรพัยส์นิของ อปท. 

สว่นที่ ๖ การคลงัทอ้งถิ่น 

มาตรา ๖๕ 

ตอ้งโปรง่ใส  ตรวจสอบได ้ 

โดยพจิารณาผลสมัฤทธิ์ ความคุม้ค่า  

ความประหยดั และภาระทางการคลงั 

ในอนาคต 

มาตรา ๖๗ 

หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั 

อปท.ตอ้งจดัเกบ็รายไดใ้หเ้พยีงพอในการจดัท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ 
มาตรา ๖๔ 

มาตรา ๖๖ 

โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายจดัตัง้ อปท. 

และ พรบ.วนิัยการเงนิการคลงั น้ี 



หมวด ๔ การบญัชี รายงาน และการตรวจสอบ 

หน่วยงานของรฐั (ม.๖๘) 

จดัท าบญัชีและรายงานการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชีภาครฐัและ

นโยบายการบญัชีภาครฐั  
รฐัวสิาหกจิ 

จดัท าบญัชีและรายงานการเงนิ 

ตามมาตรฐานการบญัชี 

และรบัรองทัว่ไป 

ทนุหมนุเวยีน (ม.๗๐ วรรค๓) 

จดัท าบญัชีรายงานการเงนิตามที่

กฎหมายว่าดว้ยการบรหิารทนุ

หมนุเวยีนก าหนด 

การบญัชีภาครฐั 

กระทรวงการคลงั ก าหนดมาตรฐาน 

มาตรา๗๐ 

รายงานการเงนิอย่างนอ้ยตอ้งมีงบแสดงฐานะ

การเงนิ และงบแสดงผลการด าเนินงาน

ภายใน ๙๐ วนั นับตัง้แต่วนัสิ้นปีงบประมาณ 

ใหห้น่วยงานของรฐัน าสง่รายงานการเงนิให ้

สตง. ตรวจสอบและสง่ให ้กค. 

มาตรา ๗๙ 

หน่วยงานของรฐั จดัใหม้ีการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน และการ

บรหิารความเสีย่ง โดยถอืปฏบิตัิตาม

มาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่ กค.ก าหนด 

กค. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์กค.ว่าดว้ยมาตรฐาน

และหลกัเกณฑป์ฏบิตัิการควบคุมภายในส าหรบั

หน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใชบ้งัคบั

ตัง้แต่วนัที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๑ โดย 

๑. ใหห้น่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัิ 

๒. มีเจตนาหรอืปลอ่ยปละละเลย โดยไม่มี

เหตผุลอนัควร ให ้กค.พจิารณาเสนอความเหน็ 

และใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ 



หมวด ๔ การบญัชี รายงาน และการตรวจสอบ (ต่อ) 

๑. น าสง่รายงานการเงนิประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. 

    ให ้กค. / สงป. / กระทรวงเจา้สงักดั 

๒. ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

๓. ใหด้ าเนินการภายใน ๓๐ วนันับแต่วนัที่ไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบ 

     จาก สตง. 

สง่รายงานผลการตรวจสอบใหห้น่วยงานของรฐั 

๑.ตรวจสอบรายงานการเงนิแผ่นดินที่หน่วยงานของรฐัสง่ใหภ้ายใน ๑๘๐ วนั นับตัง้แต่วนัสิ้น

ปีงบประมาณ หรอืที่ท าความตกลงกบั กค. 

๒.การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานที่ คตง.

ก าหนด 

หน่วยงาน 

ของรฐั 



ร่าง  

พรบ. วธิีงบประมาณ พ.ศ.... 



ค านิยาม 

หน่วยงานของรฐัที่ขอรบัหรือไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

และใหห้มายความรวมถงึสภากาชาดไทยดว้ย 

 สว่นราชการ  

 รฐัวิสาหกจิ  

 หน่วยงานของรฐัสภา  

 ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ องคก์รอยัการ  

 องคก์ารมหาชน  

 ทนุหมนุเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบคุคล  

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

 หน่วยงานอืน่ของรฐัตามที่กฎหมายก าหนด 

หน่วยรบังบประมาณ  

หน่วยงานของรฐั  



การใชจ้า่ยงบประมาณ 

มาตรา ๗ ใหห้น่วยรบังบประมาณใชจ้่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย

อย่างเคร่งครดัโดยตอ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชนเป็นส าคญั 

        การโอนงบประมาณรายจา่ย ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีมีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว ้

ในพระราชบญัญตัน้ีิเท่านั้น 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกบังบประมาณ ใหห้วัหน้าหน่วยรบังบประมาณมอบหมาย

ผูบ้รหิารของหน่วยรบังบประมาณคนใดคนหน่ึงรบัผิดชอบประสานงานเกี่ยวกบังบประมาณของ

หน่วยรบังบประมาณนั้น โดยใหแ้จง้ส านกังบประมาณทราบดว้ย 



งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 

     มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ ไดแ้ก่ งบประมาณที่ต ัง้ไวส้ าหรบัแผนงานบูรณาการ 

ที่คณะรฐัมนตรอีนุมตั ิโดยมีหน่วยรบังบประมาณตัง้แต่สองหน่วยข้ึนไปร่วมกนัรบัผิดชอบ

ด าเนินการงบประมาณรายจา่ยที่ต ัง้ไวส้ าหรบัแผนบูรณาการตามวรรคหน่ึง ตอ้งสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรช์าต ิ

     มาตรา ๒๗ การขอตัง้งบประมาณรายจา่ยของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั

และผูว่้าราชการจงัหวดัที่เป็นหวัหนา้กลุม่จงัหวดั มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการรวบรวมค าขอตัง้

งบประมาณรายจา่ยและยื่นต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดัเพือ่เสนอต่อผูอ้ านวยการ ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์

วธิีการ และระยะเวลาที่ผูอ้ านวยการก าหนด 



     มาตรา ๒๙ การขอตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่สนบัสนุน อปท. เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัการ

ด าเนินการโดยทัว่ไปหรอืส าหรบัการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะ ให ้อปท. ยื่นค า

ขอตัง้งบประมาณรายจา่ยต่อ รมว.มท. เพือ่เสนอต่อผูอ้ านวยการ ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ

ระยะเวลาที่ผูอ้  านวยการก าหนด 

     การจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินการโดยทัว่ไปของ อปท. ใหส้ านกั

งบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. 

การตัง้งบประมาณ 

     มาตรา ๓๔ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารงบประมาณรายจา่ย ใหห้น่วยรบังบประมาณจดัท า

แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจา่ยเสนอ

ผูอ้ านวยการตามระเบยีบที่ก าหนด 



การจดัท างบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 

 มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการใหมี้การจดัท าแผนงาน

บูรณาการซึ่งประกอบดว้ย เป้าหมายร่วม วตัถปุระสงค ์งบประมาณรายจ่ายที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการที่ชดัเจน สามารถวดัผลสมัฤทธิ์ได ้รวมทัง้ภารกิจของหน่วยรบังบประมาณที่เป็น

เจา้ภาพหลกัและหน่วยรบังบประมาณที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว ประหยดั ลดความซ ้าซอ้น 

ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที่ผูอ้  านวยการก าหนดโดยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี

 มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณที่ก าหนดไวต้ามกฎหมายว่าดว้ย

งบประมาณรายจา่ย จะโอนหรอืน าไปใชส้ าหรบัหน่วยรบังบประมาณอืน่มิไดเ้วน้แต่ การยบุรวม

หน่วยงาน , พรบ.โอน , โอนภายในแผนบูรณาการเดียวกนั ,แผนงานบคุลากร 



การกอ่หน้ีผูกพนั 

 มาตรา ๔๐ หน่วยรบังบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะตามที่

ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบญัญตัิน้ี หรือตาม

อ านาจหนา้ที่มีอยู่ตามกฎหมายอืน่ 

 การจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพนัตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงาน

และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๓๔ โดย

ตอ้งไดร้บัอนุมตัิเงนิจดัสรรจากผูอ้ านวยการกอ่นการจา่ยเงนิหรอืก่อหน้ีผูกพนั เวน้แต่กรณี

ที่เป็นรายจา่ยตามงบประมาณรายจา่ยบคุลากร และรายจา่ยอืน่ที่ผูอ้  านวยการก าหนด.... 



การเบกิเงนิจากคลงั 

     มาตรา ๔๓ การขอเบกิเงนิจากคลงัตามงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณใด 

ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น 

    ในกรณีที่ไม่สามารถเบกิเงนิจากคลงัไดภ้ายในปีงบประมาณ ใหข้ยายระยะเวลาขอเบกิ

เงนิจากคลงัไดเ้ฉพาะในกรณีที่หน่วยรบังบประมาณไดก้อ่หน้ีผูกพนัไวก้อ่นสิ้นปีงบประมาณ

และไดม้ีการกนัเงนิไวต้ามระเบียบเกี่ยวกบัการเบิกจา่ยเงนิจากคลงัแลว้ 

     การขยายเวลาขอเบกิเงนิจากคลงัตามวรรคสอง ใหข้ยายออกไปไดอ้กีไม่เกนิ ๖ เดือน 

ของปีงบประมาณถดัไป เวน้แต่มีความจ าเป็นตอ้งขอเบิกเงนิจากคลงัภายหลงัเวลาดงักลา่ว 

ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ ๖ เดือน 



การตดิตามและประเมินผล และการรายงานผล 

    มาตรา ๔๗ ใหห้น่วยรบังบประมาณจดัใหม้ีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณภายในหน่วยรบังบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการที่ผูอ้ านวยการก าหนด และใหถ้ือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

งบประมาณที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย  

    มาตรา ๕๐ ใหห้น่วยรบังบประมาณ รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 

ที่สิ้นสุดรวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานใหผู้อ้ านวยการทราบภายในสี่สิบหา้วนันับแต่วนัสิ้นปีงบประมาณ  

เพื่อผูอ้ านวยการจดัท ารายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบตัิงานของหน่วยรบั

งบประมาณเสนอต่อคณะรฐัมนตรภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีงบประมาณ 



ความรบัผิดชดใชเ้งนิ 

      มาตรา ๕๒ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยรบังบประมาณผูใ้ดจา่ยเงนิ

หรอืก่อหน้ีผูกพนั หรอืโดยรูอ้ยู่แลว้ยนิยอมใหก้ระท าการดงักลา่วนั้น โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญตัน้ีิ นอกจาก 

ความรบัผิดทางอาญา ซึ่งอาจไดร้บัตามกฎหมายอืน่แลว้ ผูก้ระท าหรอืผูย้นิยอมใหก้ระท าการดงักลา่วจะตอ้ง 

รบัผิดชดใชเ้งนิงบประมาณที่หน่วยรบังบประมาณไดจ้า่ยไปหรอืก่อหน้ีผูกพนัจะตอ้งจา่ย ตลอดจนค่าสนิไหม

ทดแทนใด ๆ ใหแ้ก่หน่วยรบังบประมาณนั้น 

     บคุคลภายนอกผูไ้ดร้บัประโยชน์จากการกระท าตามวรรคหน่ึง จะตอ้งร่วมรบัผิดกบัผูก้ระท าการฝ่าฝืนดว้ย  

เวน้แต่จะแสดงไดว่้าตนไดก้ระท าไปโดยสจุรติไม่รูเ้ท่าถงึการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัหิรอืระเบยีบดงักลา่ว 

      ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัซึ่งไดท้กัทว้ง 

ค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชาหรอืไดบ้นัทกึโตแ้ยง้ไวเ้ป็นหนงัสอืแลว้ว่า การที่จะปฏบิตัติามค าส ัง่นั้นอาจไม่ชอบดว้ย

กฎหมายหรอืระเบยีบ 



พระราชบญัญตั ิ

การบรหิารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ 



การกูเ้งนิเป็นเงนิตราต่างประเท 

ศตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก ครม.ดว้ย 

มาตรา ๖๗ การก่อหน้ีของ อปท.ตาม

อ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายจดัต ัง้นั้น 

ถา้เป็นการกูเ้งนิหรอืการออกธนบตัร

หรอืการค ้าประกนัใหอ้ยู่ภายใต ้

บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และ

หลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งตามกฎหมายว่า

ดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ 

เช่ือมโยงการกูเ้งนิของ อปท. 

พ.ร.บ.วินยัการเงนิการคลงัของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พ.ร.บ.การบรหิารหน้ีสาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ระเบยีบ คกก.นโยบายและก ากบัการบริหารหน้ี

สาธารณะ (คนน.) ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิาร

หน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๓๕ คกก.มีอ านาจหนา้ที่ 

ในการจดัท าหลกัเกณฑใ์นการกูเ้งนิ 

การค ้าประกนั การช าระหน้ี การปรบั

โครงสรา้งหน้ีสาธารณะ และการ

พฒันาตลาดตราสารหน้ี ท ัง้น้ี เม่ือ 

ครม.ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ให ้

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานในการ

ก ากบัดูแลของรฐั อปท. รฐัวสิาหกจิ 

และสถาบนัการเงนิภาครฐัยดึถอืเป็น

หลกัปฏบิตัต่ิอไป 

     

    ขอ้ ๔ ใชบ้งัคบักบัการกูเ้งนิของ อปท. 

ยกเวน้การกูเ้งนิจาก กสอ. กสท. เงนิทนุสง่เรมิ

กจิการของ อปท. หรอื กบท.  

    ขอ้ ๗ อปท.กูไ้ดเ้ฉพาะเพือ่ประโยชน์ 

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

          (๑) การด าเนินโครงการลงทนุ 

          (๒) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

          (๓) ทนุหมนุเวยีน 

    ขอ้ ๑๑ อปท.จะกูเ้งนิตามขอ้ ๗(๑) ไดเ้มื่อ

การกูน้ั้นไม่กอ่ใหเ้กดิภาระช าระหน้ีเกนิกว่า 

รอ้ยละ ๑๐ ต่อรายไดเ้ฉลีย่ 



พระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย 

การตรวจเงนิแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

 

๑. กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการ ที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ที่มีฐานะ

เป็น กระทรวง ทบวง หรอืกรม 

๒. หน่วยงานราชการภมูิภาค 

๓. หน่วยงานราชการสว่นทอ้งถิ่น 

๔. รฐัวสิาหกจิตาม กม. ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณหรอื กม.อืน่ 

๕. ทนุหมนุเวยีน 

๖. หน่วยงานอืน่ของรฐั 

๗. หน่วยงานที่ไดร้บัเงนิอดุหนุน ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) 

๘. หน่วยงานที่ไดร้บัเงนิอดุหนุนจากรฐั ที่มี กม. ให ้สตง. ตรวจ 

หน่วยรบัตรวจ   

๑. หวัหนา้สว่นราชการ 

๒. หวัหนา้หน่วยงาน 

๓. ผูร้บัผิดชอบในการปฏบิตัริาชการ

หรอืบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 

ผูร้บัตรวจ 



หนา้ที่และอ านาจในการตรวจสอบ 

๑. ตรวจเงนิ ทรพัยส์นิ บญัชี ทะเบยีน เอกสารหรอืหลกัฐานในการใชจ้า่ย หลกัฐานอืน่ 

   ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของหน่วยรบัตรวจ 

๒. เรยีกผูร้บัตรวจ เจา้หนา้ที่หน่วยรบัตรวจ เพือ่สอบสวน หรอืส ัง่ใหส้ง่มอบบญัชี  

   ทะเบยีนเอกสาร หรอืหลกัฐานที่จดัท าข้ึน 

๓. อายดั เงนิ ทรพัยส์นิ บญัชี ทะเบยีนเอกสาร หรอืหลกัฐานอืน่ที่มีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

   ของหน่วยรบั 

๔. เรยีกบคุคลใด เพือ่มาใหก้ารเป็นพยาน หรอืสง่มอบบญัชี ทะเบยีนเอกสาร หรอืหลกัฐานอืน่ 

   ที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยรบัตรวจ 

๕. มีอ านาจเขา้ไปสถานที่ใด ๆ ในเวลาท าการ เพือ่ตรวจสอบ คน้ ยดึหรอือายดัเงนิ  

   ทรพัยส์นิ บญัชี ทะเบยีน เอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ 



ลกัษณะการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย 

การบรหิารการเงนิ 

๑. ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิ 

๒. ตรวจสอบการจดัเกบ็รายได ้

การบรหิารทรพัยส์นิ 

๑. ตรวจสอบการบรหิารพสัดุและจดัซ้ือจดัจา้ง 

๒. ตรวจสอบการบรหิาร ดูแลรกัษา ตดิตามทรพัยส์นิ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

๑. ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๒. ตรวจใบอนุมตัเิงนิประจ างวด 

๓. ตรวจรายงานขอซ้ือขอจา้ง และการอนุมตั ิ

๔. ตรวจค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการ 

๕. ตรวจประกาศสอบราคา ประกวดราคา 

๖. ตรวจหลกัฐานการเผยแพร่ข่าวสาร 

๗. ตรวจการพจิารณาของคณะกรรมการ 

๘. ตรวจใบส ัง่ซ้ือส ัง่จา้ง สญัญาซ้ือสญัญาจา้ง 

๙. ตรวจใบสง่มอบงาน ใบสง่ของ 

๑๐. ตรวจหลกัฐานการตรวจรบัตรวจงาน 

๑๑. ตรวจการอนุมตัจิา่ยเงนิ 

๑๒. ตรวจใบเสร็จรบัเงนิ 

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย.pptx


การแจง้ผลการตรวจสอบผูร้บัตรวจ 

•จะแจง้ใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง ม.๘๕ ว.๑ หากพบขอ้บกพร่อง  

•จะแจง้ใหแ้กไ้ข ว.๓ 

 

หากพบว่า กฎหมายและระเบยีบ 

ไม่เหมาะสม 

•จะแจง้ใหจ้ดัเกบ็ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืสญัญา ม. ๘๖ 

 

หากพบว่า จดัเกบ็รายไดไ้ม่เป็นไป 

ตามกฎหมายหรอืสญัญา  

•จะแจง้ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย ม. ๘๗ 

 

หากพบว่า ดูแล รกัษา และตดิตาม

ทรพัยส์นิไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

•จะแจง้ใหช้ดใชค้่าเสยีหาย/ด าเนินการทางวนิยั ม.๘๕ ว.๒  ม.๙๕ ว.๓ 

 

หากพบว่า มีการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย

ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 



การเสนอลงโทษความผิดวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 

เสนอ คตง. ลงโทษผูร้บัตรวจ 

๑. กรณีแจง้ใหผู้ร้บัตรวจด าเนินการตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แต่ผูร้บัตรวจไม่ด าเนินการ 

   ภายในระยะเวลาที่ผูว้่าการก าหนด โดยไม่มีเหตอุนัสมควร ตามมาตรา ๙๖ 

๒. กรณีแจง้ใหผู้ร้บัตรวจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม แต่ผูร้บัตรวจไม่ด าเนินการ 

    ภายในระยะเวลาที่ผูว้่าการก าหนด โดยไม่มีเหตอุนัสมควร ตามมาตรา ๙๖ 

ตรวจสอบดำเนินงาน.pptx
ตรวจสอบดำเนินงาน.pptx


การเสนอลงโทษความผิดวินยัการเงินการคลงัของรฐั การเสนอลงโทษความผิดวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 

เสนอ คตง. ลงโทษเจา้หนา้ที่ของรฐั 

๑. กรณีเจา้หน้าที่ของรฐัซ่ึงมีหน้าที่ ตามกฎหมายวินัยฯ จงใจ ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวินัยฯ/

บกพร่องก่อใหเ้กดิความเสยีหาย แต่ไม่อาจด าเนินการใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัชดใชค้่าเสยีหายแก่รฐั/

หน่วยรบัตรวจ หรอืไม่อาจด าเนินการทางวนิยัได ้ม. ๙๗ 

๒. กรณีเจา้หน้าที่ของรฐัซึ่งมีหน้าที่ ตามกฎหมายวินัยฯ จงใจ ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวินัยฯ/

บกพรอ่งกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแต่ผูร้บัตรวจไม่ด าเนินการ ตามมาตรา ๙๗ 

ตรวจสอบดำเนินงาน.pptx
ตรวจสอบดำเนินงาน.pptx


กระบวนการพจิารณาโทษของ คตง. 

๑. เขา้เงือ่นไข ม. ๙๖ และ ม. ๙๗ แหง่ พรบ. 

๒. ผูว้่าการเสนอเรื่องให ้คตง. พจิารณาลงโทษ 

๓. คตง. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

๔. คตง. พจิารณาโทษทางปกครอง ผูร้บัตรวจ 

หรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง 



กระบวนการพจิารณาโทษของ คตง. 

โทษทางปกครอง 

ดลุพนิิจในการลงโทษ 

ใหค้ านึงถงึความรา้ยแรง และความเสยีหาย 

๑. ภาคทณัฑ ์

๒. ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๓. ปรบัทางปกครอง ไม่เกนิ ๑๒ เดือน 

 



ความผิดวินยัการเงินการคลงัของรฐั กระบวนการพิจารณาโทษของ คตง. กระบวนการพิจารณาโทษของ คตง. 

โทษทางปกครอง 

ดลุพินิจในการลงโทษ 

กระบวนการพจิารณาโทษของ คตง. 

ผลของการลงโทษ 

ไม่ตดัอ านาจผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กลงโทษที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุ

เดียวกนัน้ีไดอ้กี แต่โทษดงักล่าวจะตอ้งเป็นโทษสถานอื่นซ่ึงมิใช่โทษตดัเงนิเดือนหรือ

ลดขัน้เงนิเดือน 

การอทุธรณ์ 

ใหอ้ทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

ใครมีอำนาจ.pptx
ใครมีอำนาจ.pptx

