


ท่ีมาพรบ.วินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ.2561

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  มาตรา 62 รฐัตอ้ง

รกัษาวินยัการเงินการคลงัอยา่งเครง่ครดัเพ่ือใหฐ้านะทางการเงินการ

คลงัของรฐัมีเสถียรภาพและมัน่คงตามกฎหมาย ว่าดว้ยวินยัการเงิน

การคลงัของรฐั

ไมมี่กฏหมายท่ีก าหนดกรอบวินยัการคลงัเป็นการเฉพาะ (พรบ.วิธี

การงบประมาณ/เงินคงคลงั/หน้ีสาธารณะ/บรหิารเงินทนุหมนุ

เวียนและระเบียบการเบิกจ่าย การรบัจ่ายเงินและการน าเงินสง่คลงั)

ขาดภาพรวมสถานการณก์ารคลงัของทัง้ประเทศ



หมวดท่ี 1 บททัว่ไป

หมวดท่ี 2 นโยบายการเงินการคลงั

หมวดท่ี 3 วินยัการเงินการคลงั

สว่นท่ี 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินภาครฐั

สว่นท่ี 2 การด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ

สว่นท่ี 1 รายได้

สว่นท่ี 2 รายจ่าย

สว่นท่ี 3 การจดัใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยส์ินและการบรหิารทรพัยส์ินของรฐั

สว่นท่ี 4 การกอ่หน้ีและการบรหิารหน้ี

สว่นท่ี 5 เงินนอกงบประมาณและทนุหมนุเวียน

สว่นท่ี 6 การคลงัทอ้งถ่ิน

หมวดท่ี 4 การบญัชีการรายงานละการตรวจสอบ

หมวดท่ี 5 การตรวจเงินแผน่ดิน

87 มาตรา: 5 มาตรามาตรฐาน+ 5 หมวด(75มาตรา)+บทเฉพาะกาล ( 7 มาตรา)



สว่นท่ี 1 รายได้

หลกัการ: รายไดแ้ผน่ดินตอ้งน าสง่คลงั

อ านาจ รมว.คลงั ท่ีอนญุาตไม่ตอ้งน าเงินสง่คลงั

หมวดท่ี 3  วินยัการเงินการคลงั

กรณีไมต่อ้ง

น าสง่คลง้

กรณีมีผ ูม้อบใหโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหใ้ชจ้่ายในกิจการ/

เงินท่ีเกิดจากทรพัยส์ินซ่ึงมีผ ูม้อบใหเ้พ่ือหาดอกผลใชจ้่าย

ในกิจการ

- เงินท่ีไดร้บัในลกัษณะคา่ชดใชค้วามเสียหายหรอืสิ้นเปลืองแห่งทรพัยส์ิน

- เงินรายรบัจากหน่วยงานของรฐั ท่ีเป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรอื

สถานอ่ืนใดท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

- เงินท่ีไดร้บัในลกัษณะผลพลอยไดจ้ากการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี   



สว่นท่ี 2 รายจ่าย (มาตรา 37-43)

หลกัการ: การกอ่หน้ีผกูพนัหรอืจ่ายเงินของหน่วยงานตอ้งอาศยัอ านาจท่ีมี

อย ูต่ามกฎหมายโดยค านึงถึงความโปรง่ใส ค ุม้คา่และประหยดั

-การเบิกเงิน

-การรบัเงิน

-การจ่ายเงิน

-การเก็บรกัษาเงิน

-การน าเงินสง่คลงั

-การรบัจ่ายเงิน

ทดรองราชการ

ร.ท่ีรมต.ก าหนดโดยไดร้บั

อนมุติัจากครม.

สว่นราชการ หน่วยงานของรฐัอ่ืน

-การเบิกเงิน

-การรบัเงิน

-การจ่ายเงิน

-การเก็บรกัษาเงิน

ตอ้งวางหลกัเกณฑ์

ตามกม.เพ่ือการนัน้ๆ

การกอ่หน้ีผกูพนั

ตามหลกั

ธรรมาภิบาล

- ภาระทางการเงินท่ีเกิดข้ึน

และขอ้ผกูพนัในการช าระ

เงินตามสญัญา

- ประโยชนท่ี์รฐัจะไดร้บั

ใหค้ านึงถึง

ในการกอ่หน้ีผกูพนัการใช้

จ่ายเงินงปม.หรอืเงินอ่ืน



สว่นท่ี 3 การจดัใหไ้ดม้าซ่ึงท/ส และการบรหิารท/ส ของรฐั

หลกัการ : ตอ้งเป็นไปตามกม.โดยตอ้งพิจารณาประโยชนข์องรฐั 

และปชช. ความค ุม้ค่าและประหยดั

ทส.ของแผ่นดิน

และทส.ท่ีตกเป็น

ของแผน่ดิน

- ดแูลรกัษาและบรหิารทส.

- จดัท าบญัชีทส.ของแผน่ดิน

- กค.มอบหมายใหห้น่วยงานอ่ืนท าแทนได้

- กม.ก าหนดใหร้บัผิดชอบดแูลรกัษาและ

บรหิารทส.ของตนเอง

- จดัท าบญัชีทส.ของแผ่นดิน/รายงานให้

กค.ทราบตามหลกัเกณฑข์องกค.

ตอ้งรอบคอบ/

บรหิารความเสี่ยง

อยา่งเหมาะสม

การบรหิารเงินคงคลงั

ตอ้งเป็นไปตามกม.ว่าดว้ย

เงินคงคลงัและใหร้กัษาไว้

ในระดบัท่ีจ าเป็น

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ

เป็นไปตามกม.ว่าดว้ยการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดภุาครฐั

กระทรวง

การคลงั



สว่นท่ี 4 การกอ่หน้ีและบรหิารหน้ี

หลกัการ : ตอ้งเป็นไปตามกม. อย ูภ่ายใตว้ตัถปุระสงคแ์ละอ านาจ

หนา้ท่ีของผ ูก้ ู ้โดยตอ้งท าอยา่งรอบคอบ

- สดัสว่นหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

- สดัสว่นภาระหน้ีของรฐับาลต่อประมาณการรายไดป้ระจ าปีงปม.

- สดัสว่นหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตราตปท.ต่อหน้ีสาธารณะทัง้หมด

- สดัสว่นภาระหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตราตปท.ต่อรายไดจ้ากการ

สง่ออกสินคา้และบรกิาร

- สดัสว่นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรขอ้ค านึงในการกอ่หน้ี

-ความสามารถในการช าระหน้ี  

-การกระจายภาระการช าระหน้ี

-เสถียรภาพความยัง่ยืนทาง

การเงินการคลงัและความ

น่าเช่ือถือของประเทศ ูแ้ละ

ของหน่วยงานของรฐัผ ูก้ ู้

คณะกรรมการ

รายงานสดัสว่นท่ีก าหนดให ้ครม.ทราบ

ทบทวนสดัสว่นดงักลา่วทกุ3 ปี

และรายงาน ครม.

กรณีไมส่ามารด าเนินการ

ไดต้ามสดัสว่นท่ีก าหนดไว้

ให ้รมว.รายงานเหตผุล วิธี

การและระยะเวลาในการท า

ใหส้ดัสว่นอย ูภ่ายใตส้ดัสว่น

ท่ีก าหนดไวเ้สนอ ครม.และ

เปิดเผยใหส้าธารณชน

ทราบ

รายงานสดัสว่นหน้ีสาธารณะตามท่ีเกิดข้ึนจรงิ

ต่อครม.และคกก.โดยใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชน
กระทรวงการคลงั



สว่นท่ี 5 เงินนอกงบประมาณและเงินทนุหมนุเวียน

หลกัการ : เงินนอกงปม.ใหมี้เท่าท่ีจ าเป็น และใหน้ าเงินนอกงปม.

ฝากไวท่ี้กระทรวงการคลงั

กระทรวง

การคลงั

เงินนอกงปม. ทนุหมนุเวียน

หลกัการ

การจดัตัง้ ทนุหมนุเวียน

เป็นไปตามกม.เฉพาะ

ยงัไมไ่ดใ้ชจ่้าย

เงินเหลือจ่าย

ฝาก

น าสง่

1.การขอจดัตัง้

2.การบรหิาร

3.การประเมินผล

4.การรวม

5.การยบุเลิก



สว่นท่ี 6 การคลงัทอ้งถ่ิน

หลกัการ : อปท.ตอ้งจดัเก็บรายไดใ้หเ้พียงพอในการจดัท าบรกิาร

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

วินยัการคลงั การกอ่หน้ีของ อปท.

-การจดัท างปม.

-การใชจ่้าย

-การกอ่หน้ีผกูพนั

-การบรหิารทส.ของ อปท.

ตอ้งโปรง่ใส ตรวจสอบได้

โดยพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ

ความค ุม้ค่า  ความประหยดั

และภาระทางการคลงัในอนาคต

หลกัการ : การกอ่หน้ีของอปท.  

ตามอ านาจท่ีมีอย ูต่ามกม.จดัตัง้

นัน้ ถา้เป็นการก ูเ้งินหรอืการออก

พนัธบตัรหรอืการค ้าประกนั ให้

อย ูภ่ายใตบ้ทบญัญติัแห่งกม.น้ี 

และหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งตามกม.

ว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ

การก ูเ้งินเป็นเงินตราตปท.ตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากครม.ดว้ย



หมวดท่ี 4 การบญัชี รายงาน และการตรวจสอบ

กระทรวง

การคลงั

ก าหนดมาตรฐาน

การบญัชีภาครฐั/นโยบายการบญัชีภาครฐั

หน่วยงานของรฐั

-จดัท าบญัชีและรายงานการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีภาครฐั

และนโยบายการบญัชีภาครฐั

รฐัวิสาหกิจ

-จดัท าบญัชีและรายงานการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีรบัรอง

ทัว่ไป

ทนุหมนุเวียน

-จดัท าบญัชีและรายงาน

การเงินตามท่ีกม.ว่าดว้ย

การบรหิารทนุเวียนก าหนด

-รายงานการเงิน อยา่งนอ้ยตอ้งมีงบ

แสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผล

การด าเนินงานทางการเงิน

ภายใน 90วนั นบัแต่วนัส้ินปี งปม.

ใหห้น่วยงานของรฐัน าสง่รายงานการ

เงินใหส้ตง.ตรวจสอบและสง่ใหก้ค.

ผ ูท้ าบ/ชมีคณุสมบติัตามท่ีกค.ก าหนด



-ตรวจสอบรายงานการเงินแผน่ดินท่ีหน่วยงานของรฐัสง่ภายใน 

180 วนันบัแต่วนัสิ้นปีหรือท่ีท าความตกลงกบั กค.

-การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใหไ้ปตามนโยบาย 

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ี คตง.ก าหนด

สนง.ตรวจ

เงินแผน่ดิน

สง่รายงานผลการตรวจสอบใหห้น่วยงานของรฐั

-น าสง่รายงานการเงินประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบ

จาก สตง.ให ้กค./ส านกังบประมาณ/กระทรวงเจา้สงักดั

-ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และเผยแพรผ่า่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

-ใหด้ าเนินการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัรายงานผลการ

ตรวจจากสตง.

หน่วยงาน

ของรฐั

-กรณีของรฐัสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนญู

องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนญู และองคก์รอยัการ

ใหส้ง่รายงานการเงินประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบจาก

สตง.ใหค้รม./กค./ส านกังบประมาณ

-ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและเผยแพรผ่า่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน

และการบรหิารความเสี่ยงตามท่ีกค.ก าหนด 



จดัท าบญัชีการเงินแผน่ดินตามมาตรฐานการ

บญัชีภาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐั

กรมบญีั

กลาง

รายงานการรบัจ่ายเงินงปม.

สง่ใหส้ตง.ตรวจสอบและจดัท ารายงานผลการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานคตง.ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

180 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงปม,

กค.จดัท าและเสนอรมว.ภาย

ใน 45 วนันบัแต่ส้ินปีงปม

รมว.เสนอ ครม. ภายใน 

60 วนันบัแต่วนัส้ินปีงปม.

ครม.เสนอรฐัสภาภายใน 

90 วนันบัแต่วนัส้ินปีงปม.

รายงานการเงินแผน่ดิน

ประจ าปีงบประมาณ

อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย

-งบแสดงฐานะการเงิน

-งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

-งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ

-งบกระแสเงินสด

รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ/

ความเส่ียงทางการเงิน

รายงานรบัจ่ายเงินประจ าปีงปม.

-เสนอต่อครม.และคกก.เพ่ือ

ทราบภายใน 60 วนั นบัแต่วนั

อส้ินปีงปม.

-รายงานน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกั

เกณฑท่ี์คกก.ก าหนด

กค.เสนอรายงานรายงานการเงินแผน่ดินพรอ้ม

ผลการตรวจสอบ สตง.ต่อครม.เพ่ือใหเ้สนอต่อ

รฐัสภาภายใน 210 วนันบัแต่วนัสิ้นปีงปม.



พรบ.วินยัการเงินการคลงั พ.ศ. ๒๕๖๑

ม. 37 การกอ่หน้ีผกูพนัและการใชจ้่ายเงินของหน่วยงานของรฐัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

หรือการด าเนินงานตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ค ุม้ค่าและประหยดั โดยพิจารณาเป้าหมาย 

ประโยชนท่ี์ไดร้บั ผลสมัฤทธ์ิ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรฐั และตอ้งเป็นไปตาม

รายการและวงเงินงปม.รายจ่ายของหน่วยงาน

ม. 38 ใหผ้ ูมี้อ านาจอนมุติัจ่ายเงินมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการใชจ้่ายเงินใหเ้ป็นไปตามกม.

ม. 44 การบรหิารจดัการทส.ท่ีอย ูใ่นความครอบครองหรอืก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามท่ีกม.

ก าหนด โดยตอ้งพิจารณาประโยชนข์องรฐัและปชช. ความค ุม้ค่า และความประหยดั 

ซ่ึงตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัและมีการบรหิารความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม 

และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กิดความเสียหายแกท่รพัยน์ัน้

ม. 48 การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดตุอ้งปฏิบติัตามกม.ว่าดว้ยการซ้ือการจา้งโดย 

ด าเนินการดว้ยความสจุรติ ค ุม้ค่า โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได ้ 

ม. 79 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัใหมี้การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการ

บรหิารความเสี่ยง โดยใหถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานและหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงั

ก าหนด



กรณีท่ีมีการท าผิดวินยัการเงินการคลงั

การสัง่ลงโทษทางปกกครองใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการ

ตรวจเงินแผน่ดิน



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าดว้ยวินยัทางงบประมาณและการคลงั

พ.ศ. 2544



ความผิดวินยัทางงบประมาณและการคลงั

1. การรบัเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการน าเงินสง่

2. การเบิกเงินและการจ่ายเงิน

3. การบรหิารงบประมาณและการกอ่หน้ีผกูพนั

4. การจดัเก็บรายได้

5. เงินยืม

6. การพสัด ุ

7. ความผิดอ่ืน



อตัราโทษปรบัทางปกครอง

โทษชัน้ท่ี ๑    โทษปรบัไม่เกินเงินเดือน ๑           เดือน 

โทษชัน้ท่ี ๒   โทษปรบัเท่ากบัเงินเดือนตัง้แต่     ๒  - ๔    เดือน 

โทษชัน้ท่ี ๓   โทษปรบัเท่ากบัเงินเดือนตัง้แต่      ๕  - ๘ เดือน 

โทษชัน้ท่ี ๔   โทษปรบัเท่ากบัเงินเดือนตัง้แต่      ๙  - ๑๒ เดือน 
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การบรหิาร

การเงินการคลงั 

และ

ระเบียบการเบิกจ่ายฯ

กิ่งกาญจน์ ภ ู่ทองตระกลู



• เงินงบประมาณ

• เงินนอกงบประมาณ

• เงินรายไดแ้ผน่ดิน

❑เงินนอกราชการ

❑เงินนอกระบบ



ท่ีมาของเงินรายไดแ้ผน่ดิน

มาตรา 4 มาตรา 24

พระราชบญัญติั

เงินคงคลงั

พระราชบญัญติั

วิธีการงบประมาณ

เงิน

รายไดแ้ผน่ดิน



ท่ีมาของเงินนอกงบประมาณ

มาตรา 4 มาตรา 24

พระราชบญัญติั

เงินคงคลงั

พระราชบญัญติั

วิธีการงบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณ

ขอ้

ยกเวน้



เงินท่ีไดร้บัชดใชค้วามเสียหายและจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือบรูณะทรพัยส์ิน

เงินบ ารงุสถานพยาบาล สถานศึกษา หรอืสถานอ่ืนใดท่ีอ านวยบรกิาร

อนัเป็นสาธารณะประโยชนห์รอืประชาสงเคราะห์

เงินท่ีไดร้บัในลกัษณะผลพลอยไดจ้ากการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี

เงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายห ุน้ในนิติบคุคลเพ่ือน าไปซ้ือห ุน้ในนิติบคุคลอ่ืน

รายจ่ายท่ีหกันัน้เป็นรายจ่ายท่ีกม.อนญุาตใหจ้่ายได้

รายจ่ายท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายท่ีไดร้บัความตกลงจาก กค.เพ่ือ

เป็นคา่สินบนรางวลั 

เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรบัท่ีไดร้บัยกเวน้

เงินท่ีไดร้บัตามโครงการช่วยเหลือระหว่างต่างประเทศ หรอืบคุคลใด

ทัง้เงินก ู ้หรอืเงินใหเ้ปลา่ 

เงินบรจิาค   เป็นเงินท่ีมีผ ูม้อบให ้ โดยมีวตัถปุระสงคใ์หใ้ชใ้นกิจการ

ของสว่นราชการ   และเงินท่ีเกิดจาก ท/ส ซ่ึงมีผ ูม้อบใหเ้พ่ือหาดอกผล

ใชจ้่ายในกิจการสว่นราชการ



การเบิกจ่ายเงิน

กฏหมาย

ระเบียบ

ขอ้บงัคบัมติ ครม.

ค าสัง่

กระทรวงการคลงั
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การบรหิารงบประมาณแบบม ุง่เนน้ผลสมัฤทธ์ิ

การจดัท างบประมาณ
1. การวางแผนงบประมาณ 

2. การค านวณตน้ทนุผลผลิต

การบรหิารงบประมาณ

3. การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. การบรหิารทางการเงิน

และควบคมุงบประมาณ

5. การบรหิารสินทรพัย ์

6. การรายงานทางการเงิน

และผลการด าเนินงาน 

7. การตรวจสอบภายใน

การควบคมุและติดตามประเมินผล



ประกาศใช ้พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแลว้

ตอ้งไดร้บัเงินจดัสรรแลว้

มีขอ้ผกูพนัหรอืมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายใหเ้จา้หน้ี/ผ ูมี้สิทธิ

หน้ีตอ้งถึงก าหนดหรอืใกลถึ้งก าหนดตอ้งจ่าย



มี 2

ลกัษณะ

รายจ่ายของสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจ

รายจ่ายงบกลาง

การจ าแนกงบประมาณรายจ่าย



งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายของสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจ

แต่ละงบสามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้



ค่าตอบแทน 

ใชส้อย

วสัด ุ

ค่าสาธารณปูโภค

รวมถึงรายจ่ายจากงบ

รายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะ

เดียวกนั

การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน



ค่าตอบแทน 

เป็นเงินท่ีจ่ายใหแ้กผ่ ูป้ฏิบติังานใหแ้กท่างราชการในลกัษณะ 

เงินเดือน (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง)

นอกเหนือเงินเดือน

นอกเวลาราชการปกติ

เงินเพ่ิมรายเดือน

นอกเหนืองานในหนา้ท่ี

เป็นไปตามกระทรวงการคลงัก าหนด จะก าหนดข้ึนเองไม่ได้



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ผ ูมี้สิทธิ

ขา้ราชการ

ลกูจา้งประจ า/ชัว่คราว

พนกังานราชการ

ผ ูร้บัจา้งเหมาบรกิาร(ตามเง่ือนไขสญัญา)

จากเงิน

งปม. 

เง่ือนไขการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีปกตินอกเวลาราชการ

ในท่ีตัง้ส านกังาน

ไดร้บัอนมุติัจากผ ูมี้อ านาจกอ่นโดยพิจารณา

ช่วงจ าเป็น และค านึงถึงความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัระบบและวิธีการจดัการ

งบประมาณแบบม ุง่เนน้ผลสมัฤทธ์ิ

กรณีเรง่ด่วนตอ้งปฏิบติังานนอกเวลา โดย

ยงัไมไ่ดร้บัอนมุติัใหร้บีขออนมุติัโดยไมช่กัชา้

และใหแ้จง้เหตผุลความจ าเป็นท่ีไมอ่าจขอ

อนมุติักอ่นได้

ปฏิบติังานนอกเวลานอกผลดั/กะ

ตามระเบียบว่าดว้ยการจ่ายค่าจา้งลกูจา้งของสว่น

ราชการ พ.ศ. 2526   รวมทัง้พนกังานราชการมีสิทธิ

ตาม ร.ส านกันายกฯว่าดว้ยพนกังานราชการ

ว.86 ลว.17 กพ. 48



การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังาน

นอกเวลาราชการของลกูจา้งสว่นราชการ

ส าหรบัลกูจา้งชัว่คราว ท่ีไดร้บัค่าจา้งจากเงินบ ารงุ

สามารถเบิกค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการได้

ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด แต่

ตอ้งเบิกจ่ายจากเงินบ ารงุ
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การปฏิบติังานนอกเวลาราชการไม่เต็ม

จ านวนชัว่โมง

เบิกไมไ่ด้

อย ูเ่วรรกัษาการณต์ามระเบียบว่าดว้ยการ

รกัษาความปลอดภยัแห่งชาติหรอืตามระเบียบหรือ

ค าสัง่ท่ีเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัสถานท่ี

ราชการ



การเบิกค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการนอกท่ีตัง้

กระทรวงการคลงัอนมุติัให ้สป. เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบติั 

งานนอกเวลาราชการใหเ้จา้ท่ีท่ีออกปฏิบติังานตามภารกิจท่ี

รบัผิดชอบนอกท่ีตัง้ส านกังานได ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536 และปรบัปรงุ

แกไ้ขปี 2550 ตัง้แต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป 

(ตามหนงัสือ กค.0409.7/29071 ว.18 ตค.48 (ยกเลิก)

ตาม กค. 0406.6/29486 ลว. 1 ตค.53)



การเบิกค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการนอกท่ีตัง้

งานภารกิจท่ีรบัผิดชอบซ่ึงเป็นงาน งานสง่เสรมิ ควบคมุ ป้องกนั เช่น

1. งานค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นสาธารณสขุ 

➢ ออกตรวจสถานพยาบาล 

➢ สถานบรกิารและพนกังานบรกิาร

➢ สถานประกอบการรา้นคา้

➢ สถานประกอบธรุกิจบรกิารสขุภาพ 

➢ รา้นยา รา้นอาหาร ตลาดสด แผงลอยท่ีมีจ านวนมาก



➢ สถานท่ีผลิต น าเขา้ จ าหน่าย และการมีไวค้รอบครองอาหาร

ยา เครือ่งส าอาง เครือ่งมือแพทย ์วตัถอุนัตราย วตัถเุสพติด 

➢ การตรวจสถานประกอบการท่ีมีผ ูร้อ้งเรยีน กรณีโฆษณาผลิต

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ การใชเ้ครือ่งมือเกินจรงิ 

➢ การปฏิบติังานรว่มกบัจนท.ต ารวจหรอืสนบัสนนุการปฏิบติั

งานกบัหน่วยอ่ืนดา้นการปราบปรามยาเสพติด

➢ ออกรถประชาสมัพนัธเ์คลื่อนท่ีภายในเขตใกลเ้คียงกบัสถานท่ี

ตัง้ส านกังาน 

➢ รวมทัง้งานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นสธ.



2. การปฏิบติังานสง่เสรมิสขุภาพและควบคมุโรค 

➢ ออกตรวจแหลง่แพรเ่ช้ือในสถานบนัเทิงต่างๆ 

➢ ออกตรวจสารตกคา้งในอาหารท่ีตลาดสด

➢ การอย ูร่ว่มกบัด่านตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด

➢ การออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนท่ีภายในเขตใกลเ้คียงกบัสถาน

ท่ีตัง้ส านกังาน

➢การออกเยีย่มบา้นผ ูป่้วยหลงัเวลาราชการ หรอื

➢ ออกประชาสมัพนัธเ์คลื่อนท่ีภายในเขตใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตัง้

ส านกังาน

➢งานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิ ควบคมุ และป้องกนัโรค 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งออกไปปฏิบติังานนอกท่ีตัง้ส านกังาน



2.รายจ่ายเพ่ือจดัหา

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชดุไมเ่กิน 20,000

1.รายจ่ายเพ่ือประกอบ

ดัดแปลง/ต่อเติม/หรือ

ปรบัปรงุวสัด ุ
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รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพ ไม่คงทน

ถาวร หรอื ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง /หมด

ไป/หรอืเปลี่ยนสภาพไปภายในระยะเวลาอนัสัน้และรวมถึง

รายจ่ายดงัน้ี

ค่าวสัด ุ

4.รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพรอ้มกบั

ค่าวสัดเุช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่า

ประกนัภยั ค่าติดตัง้ เป็นตน้

3.รายจ่ายเพ่ือจดัหาสิ่งของเพ่ือใช้

ในการซอ่มแซม /บ ารงุรกัษา

ทรพัยส์ินใหส้ามารถใชง้านได้

ตามปกติ

ว 68 ลว.29 เมย.58 การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงปม.



o สถานท่ีราชการ

o บา้นพกั (เหมาจ่าย 400 บาท)

การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศพัท์

ค่าสาธารณปูโภค

หมายเลข 02

โทรศพัทพ้ื์นฐาน

วิทยสุื่อสารเคลื่อนท่ี

o สถานท่ีราชการ

o ถือครอง (จ่ายจรงิไมเ่กินท่ี กค.ก าหนด)

ตามนส.ท่ี กค 0409.6/ว108 ลว. 12 ธค.46 และ  ว 121 ลว.29 พย.53



วงเงินทดรอง

ราชการ 

เพ่ิม/ลด

ผ ูร้บัผิดชอบ

การอนมุติั

การจ่าย

รวบรวมใบส าคญั

ขอเบิกชดใช้

ทะเบียนคมุ

ตรวจสอบและ

สง่คืน

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562



หลกัเกณฑก์ารรบัเงินและทรพัยส์ินบรจิาค

พิจารณาผลไดผ้ลเสียและผลประโยชนข์องหน่วยบรกิารท่ีจะไดร้บั

การบรจิาคตอ้งไม่เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนห์รอืมีเง่ือนไข

ผกูพนัท่ีจะใหป้ระโยชนแ์กผ่ ูใ้ดโดยเฉพาะ

ค านึงถึงประโยชนแ์ละภาระท่ีจะเกิดกบัหน่วยบรกิารในปัจจบุนั

และอนาคต

หา้มมิใหห้น่วยบรกิารรบัเงินหรอืทรพัยส์ินท่ีผ ูบ้รจิาคระบ ุ

เง่ือนไขการบรจิาคอนัเป็นภาระหรอืขอ้เรยีกรอ้งแกห่น่วยบรกิาร

เกินความจ าเป็น

การรบับรจิาคท่ีดินจากเอกชน หากไม่มีแผนงานหรอืโครงการหา้ม

หน่วยบรกิารรบับรจิาคท่ีดิน



การรบัเงินบรจิาค

ออกใบเสรจ็ (รบัเงินสด เช็ค ดรา๊ฟ ธ.สัง่จ่าย ) ระบวุตัถ ุ

ประสงคใ์นการบรจิาค

การรบัเงินผา่นต ูบ้รจิาคไม่ตอ้งออกใบเสรจ็ หน.หน่วยงาน

แต่งตัง้จนท.การเงินตรวจนบัเงินจากต ู ้และน าเงินพรอ้ม

รายงานสรปุจ านวนเงินท่ีรบัสง่ใหห้น.การเงินน าเสนอหน.

หน่วยบรกิาร

เขา้บญัชีเงินบ ารงุ เปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย์

การจดัซ้ือจา้งดว้ยเงินบรจิาคใหถื้อปฏิบติัตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ

ว่าดว้ยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการพสัดโุดยใชเ้งินบรจิาค

ของหน่วยบรกิารสงักดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2561



การรบับรจิาคอสงัหารมิทรพัย์

กรณีบรจิาคอาคาร งานกอ่สรา้ง ท่ีดินหรอือาคารงานกอ่สรา้งพรอ้ม

ท่ีดิน หน่วยบรกิารด าเนินการ ดงัน้ี

1. ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิครอบครองรวมทัง้ภาระติดพนัในท่ีดิน

2.ประเมินมลูค่าของอาคาร งานกอ่สรา้ง ท่ีดิน หรอือาคารงานกอ่สรา้ง

พรอ้มท่ีดินเทียบเคียงราคาประเมินของกรมท่ีดินหรอืราคากลางของ

สว่นราชการ

3. การรบัอาคาร งานกอ่สรา้งท่ีผ ูบ้รจิาคกอ่สรา้งเองในท่ีดินซ่ึงหน่วยบรกิาร

ขอใชป้ระโยชนจ์ากสว่นราชการอ่ืน หน่วยบรกิารจะตอ้งท าความตกลงกบั

สว่นราชการนัน้ๆกอ่น

4. ขออนมุติัหน.สว่นกอ่นรบับรจิาคโดยสง่เอกสารประกอบการพิจารณาโดย

ค านึงถึงเหตผุลความจ าเป็นตลอดจนแผนบรหิารจดัการดา้นก าลงัคน

บรหิารทรพัยากรใหเ้หมาะสม



5. ตอ้งกอ่สรา้งอาคาร งานกอ่สรา้งตามแบบแปลนมาตรฐานสธ.

หากจ าเป็นตอ้งใชแ้บบแปลนอ่ืนตอ้งมีผ ูร้บัผิดชอบทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

ทกุสาขาลงนามรบัรองในแบบแปลนและตอ้งแนบใบอนญุาตประกอบ 

วิชาชีพประกอบการพิจารณา และหน.หน่วยบรกิารรบับรจิาครบัรองว่า

ไดต้รวจสอบผ ูร้บัรองในแบบแปลนถกูตอ้งแลว้

6. ใหแ้จง้กรมธนารกัษท่ี์เก่ียวกบัทะเบียนท่ีราชพสัด ุภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี

ปลกูสรา้งเสร็จ เพ่ือข้ึนทะเบียบท่ีราชพสัด ุ

7. ผ ูบ้รจิาคประสงคจ์ะช่ือเป็นช่ืออาคารก็ใหท้ าตามร.สธ.ว่าดว้ยการตัง้ช่ือ

อาคารหรอืทรพัยส์ิน  

8. หลกัฐานการรบับรจิาคอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้อกนส.รบัรองการบรจิาคและ

ระบตุามมลูคา่ท่ีไดด้ าเนินการแลว้ให ้บรษิทัหรอืหา้งห ุน้สว่นนิติบคุคลน าไป

ลดหยอ่นภาษีส าหรบับคุคลธรรมดาไมส่ามารถน าไปลดหยอ่นภาษีไดใ้หห้น.

สว่นราชการออกหน.ตอบขอบคณุหรอืออกใบอนโุมทนาบตัรใหผ้ ูบ้รจิาค



การรบับรจิาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย์

กรณีบรจิาคอาคาร งานกอ่สรา้ง ท่ีดินหรอือาคารงานกอ่สรา้งพรอ้ม

ท่ีดิน หน่วยบรกิารด าเนินการ ดงัน้ี

1. ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิครอบครองรวมทัง้ภาระติดพนัในท่ีดิน

2.ประเมินมลูค่าของอาคาร งานกอ่สรา้ง ท่ีดิน หรอือาคารงานกอ่สรา้ง

พรอ้มท่ีดินเทียบเคียงราคาประเมินของกรมท่ีดินหรอืราคากลางของ

สว่นราชการ

3. การรบัอาคาร งานกอ่สรา้งท่ีผ ูบ้รจิาคกอ่สรา้งเองในท่ีดินซ่ึงหน่วยบรกิาร

ขอใชป้ระโยชนจ์ากสว่นราชการอ่ืน หน่วยบรกิารจะตอ้งท าความตกลงกบั

สว่นราชการนัน้ๆกอ่น

4. ขออนมุติัหน.สว่นกอ่นรบับรจิาคโดยสง่เอกสารประกอบการพิจารณาโดย

ค านึงถึงเหตผุลความจ าเป็นตลอดจนแผนบรกิารจดัการดา้นก าลงัคน

บรหิารทรพัยากรใหเ้หมาะสม



การเรีย่ไร   การบรจิาค    ต่างกนัอยา่งไร 

การเรีย่ไร เป็นการเก็บงินหรอืทรพัยส์ินโดยขอรอ้งใหช้่วยออกเงินหรอื

ทรพัยส์ินตามใจสมคัร เช่น การท าบญุทอดกฐิน ทอดผา้ป่า  การจดัแข่งขนั

กอลฟ์  โบวล์ิ่ง  เดิน ว่ิงมาราธอน ฯลฯ รวมทัง้ขอรบับรจิาคเพ่ือสมทบทนุ

กอ่สรา้งส านกังาน จดัซ้ืออปุกรณส์ านกังาน เครือ่งมือแพทย ์หรอืขอรบั

บรจิาคอ่ืนๆ เพ่ือน าเงินหรอืทรพัยส์ินท่ีไดร้บัไปใชต้ามวตัถปุระสงคข์อง

หน่วยงานของรฐัท่ีก าหนดข้ึน

รวมทัง้การซ้ือขาย แลกเปลี่ยน  หรอืบรกิาร  เพ่ือรวบรวมเงินหรอื

ทรพัยส์ินท่ีไดม้าหรอืบางสว่นไปใชใ้นกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น การขาย

เส้ือผา้ การใหเ้ช่าวตัถมุงคล เพ่ือน าเงินหรอืทรพัยส์ินท่ีไดร้บัหรอื

บางสว่นไปใชต้ามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงานของรฐั

การบรจิาค เป็นเงินและทรพัยส์ินท่ีมีผ ูม้อบโดยระบวุตัถปุระสงคห์รอืไมร่ะบ ุ

วตัถปุระสงคห์รอืระบไุมช่ดัเจน



แนวทางปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2544 และแกไ้ขเพ่ิมเติม

(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2549

1. หลกัเกณฑท่ี์ กคร./กคร.จว. จะพิจารณาอนมุติัใหไ้ดน้ัน้ตอ้งมีวตัถ ุ

ประสงคด์งัน้ี

- เป็นการเรื่ยไรเพ่ือประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐันัน้โดยตรง 

- เป็นการเรีย่ไรเพ่ือประโยชนแ์กก่ารป้องกนัหรอืพฒันาประเทศ

- เป็นการเรีย่ไรเพ่ือสาธารณประโยชน ์

- เป็นการเขา้ไปมีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัการเรีย่ไรของบคุคลหรอืนิติบคุคล    

ท่ีไดร้บัอนมุติัจาก กคร. แลว้

จะตอ้งยืน่ค าขออนมุติั คณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไร (กคร.)หรอื 

กคร.จงัหวดั   ใหจ้ดัใหมี้การเรีย่ไรเป็นการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วนั 

กอ่นวนัท าการเรีย่ไค ้ เวน้แต่จ าเป็นเรง่ด่วนท่ีไมอ่าจวางแผนล่วงหนา้ได้

ตอ้งสง่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 15วนั



2. การเรีย่ไรหรอืเขา้ไปมีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัการเรีย่ไร ท่ีไดร้บั การยกเวน้ไม่

ตอ้งขออนมุติั กคร/กคร.จงัหวดั

- เป็นนโยบายเรง่ด่วนของรฐับาล และมติครม.ใหเ้รี่ยไรได้

- เป็นการเรีย่ไรท่ีรฐัหรอืหน่วยงานจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือ

ผ ูเ้สียหายท่ีเกิดจากสาธารณภยัหรือเหตกุารณส์ าคญั

- การเรีย่ไรจากการทอดผา้พระกฐินพระราชทาน

- เป็นการเรีย่ไรท่ีหน่วยงานเป็นผ ูด้ าเนินการเพ่ือประโยชนข์องหน่วยงาน

เองหรอืเพ่ือสาธารณประโยชนเ์พ่ือใหไ้ดเ้งินหรอืทรพัยส์ินไมเ่กิน 500,000 

บาท ตามประกาศ กคร.ก าหนด

- เป็นการเขา้ไปมีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัการเรีย่ไรของบคุคลหรอืนิติบคุคลท่ี

ไดร้บัอนญุาตจาก กคร.แลว้

- เป็นการใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีไดร้บัอนมุติัหรอืไดร้บั

ยกเวน้ในการขออนมุติัใหจ้ดัใหมี้การเรีย่ไร



เม่ือไดร้บัอนมุติัหรอืกรณีไดร้บัการยกเวน้ แลว้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี

1. ประกาศหรอืเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบถึงการเรีย่ไร

2. ก าหนดสถานท่ีหรอืวิธีการรบัเงินหรอืทรพัยส์ินจากการเรี่ยไร

3. ออกใบเสร็จหรอืหลกัฐานการรบัเงินหรอืทรพัยส์ินใหแ้กผ่ ูบ้ริจาคทกุ

ครัง้ เวน้แต่โดยลกัษณะการเรีย่ไรไมส่ามารถออกใบเสร็จหรอืหลกัฐาน

ดงักลา่วได ้ก็ใหจ้ดัท าเป็นบญัชีการรบัเงินหรอืทรพัยส์ินนัน้ไว้

4. จดัท าบญัชีการรบัจ่ายเงินหรอืทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการเรี่ยไรตามระบบ

บญัชีราชการภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสิ้นสดุการเรีย่ไร หรอืทกุ 3 เดือน

ในกรณีเป็นการเรีย่ไรท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองและปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไมน่อ้ยกว่า 30 วนัเพ่ือใหบ้คุคลทัว่ไปทราบและจดัใหมี้เอกสารเก่ียวกบั

การเรีย่ไรไว ้ณ สถานท่ีส าหรบัปชช.สามารถใชใ้นการคน้หา

5. หน่วยงานตอ้งรายงานการเงินของการเรีย่ไรพรอ้มทัง้สง่บญัชีรบัจ่าย

เงินหรอืทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการเรีย่ไรให ้สตง.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัจดั

บญัชีแลว้เสรจ็ การเรีย่ไรท่ีไดท้ าอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งรายงานการเงิน

พรอ้มสง่บญัชีทกุ 3 เดือน 


