ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับระบบและวิธีการ
จัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา รวมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบให
หนวยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนคลองตัวสูง ใหบรรลุเปาหมายและผล
สัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กําหนดไว โดยมีการ
จัดทําคาใชจายตอหนวย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การรายงานผล และสอด
รับกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เพื่อใหการใชจายงบประมาณรายจายมีความรวดเร็ว
มี
ประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณจึงกําหนดระเบียบ
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๑. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
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“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราช
บัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
“การจัดสรรงบประมาณ” หมายความวา การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวด
หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
“เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลตองการจะใหเกิดตอ
ประชาชนและประเทศ
“เปาหมายการใหบริการกระทรวง” หมายความวา เปาหมายการใหบริการกระทรวงตาม
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด” หมายความวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ตามที่จังหวัดกํ าหนดขึ้นโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและเปาหมายยุทธศาสตร
ระดับชาติ
“แผนงบประมาณ” หมายความวา แผนงบประมาณที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ
“แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความวา แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่
กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
“ผลผลิต” หมายความวา ผลผลิตที่กํ าหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ
“โครงการ” หมายความวา โครงการที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ
“งบรายจาย” หมายความวา กลุมวัตถุประสงคของรายจาย ที่กําหนดใหจายตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
“เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินทดรองราชการตามระเบียบวาดวยเงินทดรองราช
การเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความวา แผนการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใน
รอบปงบประมาณ
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“แผนการใชจายงบประมาณ” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
รายจ า ยสํ าหรั บ ส ว นราชการและรั ฐวิ สาหกิ จ เพื่ อดํ าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบ
ประมาณ
“สํานักเบิกสวนกลาง” หมายความวา กรมบัญชีกลาง
“สํานักเบิกสวนภูมิภาค” หมายความวา สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด
ณ
อําเภอ และสํานักงานคลังอําเภอดวย
“การโอนงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียว
กัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” หมายความวา การเปลี่ยนแปลงรายการ
และหรือจํานวนเงินของรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครง
การเดียวกัน
“การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย
จากสํานักเบิกสวนกลางไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคใด หรือจากสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดไปยังสํานัก
เบิกสวนภูมิภาคอื่น โดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
“รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายที่
กําหนดใหตองจายเงินงบประมาณรายจายเกินหนึ่งปงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ไดกอหนี้ผูกพัน
“ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ” หมายความวา ระบบการจัดทําและรับสงขอมูลการจัดการงบ
ประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือระบบอิเล็กทรอนิกสอื่น
ใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
ลักษณะ ๑
บททั่วไป
----------ขอ ๕ การใชงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองใชจาย
ตามรายการงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่ไดรับการจัด
สรรจากงบประมาณรายจายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่กําหนดไวในแผนงบประมาณ และหรือแผนงบ
ประมาณในเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจายใหดําเนินการตามความที่กําหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๔
ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพรอม
ของกิ จ กรรมตางๆ ที่ จํ าเป น ต อ การดํ าเนินการตามแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิง
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บูรณาการ ผลผลิต โครงการ หรือรายการตามความที่กําหนดไวในขอ ๑๗ เพื่อใหสามารถดําเนิน
การจัดทําผลผลิต โครงการหรือรายการไดทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณรายจายที่
ไดรับมอบอํานาจตามระเบียบนี้อยางเครงครัด
ยกเวนในกรณีที่กํ าหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หัวหนาสวนราชการจะมอบอํานาจ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายของสวนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มิใชการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจายระหวางจังหวัด ใหกับผูวาราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ การมอบ
อํานาจดังกลาวใหทําเปนหนังสือและสงสําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวใหสํานักงบประมาณ กรม
บัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มอบอํานาจ
ขอ ๗ รายจายตามงบประมาณรายจายรายการใด จะกํ าหนดใหเบิกจายในประเภท
งบรายจายใด ใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
กําหนด
ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจคํานวณคาใชจายตามงบรายจายในวรรคหนึ่ง
ของแตละผลผลิตหรือโครงการ เพื่อใชในการจัดทําคาใชจายตอหนวยผลผลิตหรือโครงการสําหรับ
การจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป
ขอ ๘ สํ านักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบ
ประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมและจําเปน รวมทั้งการ
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของคณะผูแทนไทยในตางประเทศ การบริหารราชการแบบบูรณาการของผูวาราช
การจังหวัด การบริหารงบประมาณที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ
ลักษณะพิเศษ
เพื่อประโยชนในการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย สํานักงบประมาณอาจกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารให ส ว นราชการและรัฐวิสาหกิจไมตองยื่นคํ าขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับงบประมาณรายจายรายการใดตามที่เห็นสมควรก็ได
ขอ ๙ การใหความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแลวแตกรณี ในการจัดทําแผน
การปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย การโอนการจัดสรรงบ
ประมาณรายจาย การโอนงบประมาณรายจาย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย การจัด
สรรงบประมาณรายจายงบกลาง การใชรายจายงบกลาง และการรายงานผล หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยว
ของกับการจัดการงบประมาณ ใหจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
การจัดทําและรับสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่ไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยางถูกตองครบถวนแลวเปนวันที่ไดรับความเห็นชอบ ไดรับอนุมัติ ได
รับอนุญาต ไดรายงานผล หรือไดจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของแลวแตกรณี เวนแตหนวยงานที่ยังไมได
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เชื่อมตอระบบอิเล็กทรอนิกสกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใหใชสําเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพไว
เปนหลักฐานหรือดวยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ไดจัดทําและรับสงขอ
มูลโดยถูกตองแลวเปนสําเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานได ใหใชสําเนาเอกสารกระดาษ
ที่ จั ด พิ ม พ ไ ว เ ป น หลั ก ฐานอ า งอิ ง แทนเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ได ทั้ ง นี้ กรณี ที่จ ะถื อ ว า ระบบ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานไดนั้น จะตองไดรับแจงยืนยันเปนหนังสือจากสํานัก
งานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกสดวย
ขอ ๑๐ การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การตีความในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ลักษณะ ๒
การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมวด ๑
การจัดทําและการปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
-----------ขอ ๑๑ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวา
สิบหาวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เปน
งบประมาณรายจายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่รวมอยูใน
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอด
คลองกันเพื่อใหสามารถดําเนินงานและใชจายงบประมาณรายจายรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนดังกลาว
ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวในขอ ๒๘ หากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองมี
การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณในวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลทําใหเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่สํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบไวแลว ใหจัดสง
แผนดังกลาวใหสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบกอน และในกรณีที่ตองมีการโอนและหรือเปลี่ยน
แปลงรายการงบประมาณรายจายตามขอ ๒๗ ดวย ก็ใหดําเนินการขอทําความตกลงกับสํานักงบ
ประมาณไปพรอมกัน
ขอ ๑๒ การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํ าตามผลผลิตหรือโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายการให
บริการกระทรวง แผนงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณราย
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จายที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําระบบขอมูลการดําเนินงานตามผลผลิตหรือ
โครงการ พรอมกับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว หรือที่ไดตกลง
กับสํานักงบประมาณ เพื่อใชในการรายงานผลตามขอ ๓๕
หมวด ๒
การจัดสรรงบประมาณรายจาย
-----------ขอ ๑๔ สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหสอดคลอง
กับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเต็มตามจํ านวนวงเงินงบประมาณรายจาย
สําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจายในแตละ
แผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการในงบรายจายไวที่สํานักเบิก
สวนกลาง
เวนแตงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีที่ตั้งอยูในสวนภูมิ
ภาค จะระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนภูมิภาคตามที่ตั้งของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประกาศใชบังคับแลว และให สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดภายหลังจากวันประกาศใชพระราชบัญญัติดัง
กลาว แตใหมีผลตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณหรือวันที่กําหนดเปนวันเริ่มตนการบังคับใชกฎหมาย
แลวแตกรณี ยกเวนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการกอ
หนี้ผูกพันขามปงบประมาณกอน
ขอ ๑๕ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ในการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน และขอเบิกจายงบ
ประมาณรายจาย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามขอ ๑๔ แตหากไมจัดสง
แผนดังกลาวภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณีกําหนดใหเปนวันเริ่มตนบังคับใช สํานักงบประมาณ
จะรายงานการไมสงแผนดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี

ขอ ๑๗ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การสํารวจ ออกแบบรูปรายการ
กอสรางโดยละเอียด การกําหนดจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการดําเนิน
การจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลใหการจัดหาครุภัณฑ
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ที่ดินและสิ่งกอสรางเปนไปตามความจําเปน เหมาะสม อยางโปรงใส คุมคาและประหยัด รวมทั้งเปน
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และมาตรฐานของทางราชการอยาง
เครงครัด
ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจแกไขรายละเอียดของรายการงบประมาณราย
จายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ไดในสวนที่ไมกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสําคัญ
ของรายการดังกลาว
ขอ ๑๘ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รายการในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่นแลว
แตกรณีที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวโดยไมเพิ่ม
วงเงินงบประมาณรายจาย ใหกระทําไดโดยไมตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ ๑๙ การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที่มีโครงการเงินกูจากตางประเทศรวม
อยูดวย และมีกรณีตองใชเงินกูจากตางประเทศสมทบกับเงินบาท ใหระบุจํานวนเงินของแตละงบ
รายจายที่ขอใชเงินทดรองราชการ และระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนกลาง
ขอ ๒๐ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายของ
แผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และ
รายการในงบรายจาย ที่ตองดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและ
คาจางประจํ า ไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณที่กํ าหนดไวโดยไมชักชา แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายไปยังสํ านักเบิกสวนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่ง จะตอง
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับแผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยใหจัดทําและรับสงขอมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด
หมวด ๓
การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
------------ขอ ๒๑ การใชรายจายที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ า ยในแต ละงบรายจ า ยของแต ละผลผลิ ตหรื อ โครงการภายใตแผนงบ
ประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) งบบุคลากร ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจาย
งบรายจายนี้ และใหถัวจายกันได
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(๒) งบดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่กําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ และให
ถั ว จ า ยกั น ได เว น แต ร ายจ า ยประเภทค า สาธารณู ปโภคให นํ าไปใช จ  า ยในประเภทอื่ น ภายใน
งบรายจายนี้ได หากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ
(๓) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่กําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ ตามรายการ
และวงเงินที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจาย ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณดวย
(๔) งบเงินอุดหนุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่กําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ใหใชจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในการ
จัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายตามรายการ จํานวนเงินและรายละเอียด
อื่นใดที่กําหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณราย
จาย ทั้งนี้ ใหนําความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใชโดยอนุโลม
(๕) งบรายจายอื่น ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่กําหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ และให
เบิกจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยน
แปลงรายการงบประมาณรายจาย ทั้งนี้ ใหนําความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๒ ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวในขอ ๑๕ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายคาใช
จายในลักษณะคาใชจายบุคลากร ลักษณะคาใชจายดําเนินงานเฉพาะในสวนที่จําเปนตองจายตามขอ
ผูกพันสัญญาหรือขอผูกพันที่จะตองจายตามกฎหมาย และรายจายรายการกองทุนและเงินทุนหมุน
เวียน จากกรมบัญชีกลางไดกอนไดรับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ
หมวด ๔
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
-----------ขอ ๒๓ ในกรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงราย
การงบประมาณรายจาย ใหดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ การ
ใหบริการ เพิ่มคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุน
การ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือ
ความเหมาะสมได โดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส
รวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติดวย
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมทําใหเปา
หมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือ แผนงบ
ประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําให
คา
สาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ

9

ขอ ๒๔ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงราย
การงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณ
เดียวกัน เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปา
หมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาวใหบรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตาม
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
การโอนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ า ยดั ง กล า วตามวรรคหนึ่ ง ต อ งไม เ ป น
การกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศที่ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ ๑๑ วรรค
หนึ่ง และในกรณีที่เปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอ
หนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาทและตํ่ากวาสิบลานบาทตามลําดับ
สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกํ าหนดขอบเขตหรือขอจํ ากัด
การโอนและหรื อ การเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ า ยตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองได
ตามความจําเปน
ขอ ๒๕ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงราย
การงบประมาณรายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจาก
การจัดซื้อจัด
จางแลว ไปใชจายเปนรายจายใดๆ ยกเวนเปนรายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบ
ประมาณ และหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพัน
สัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ
สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกํ าหนดขอบเขตหรือขอจํากัด
การใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน
ขอ ๒๖ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุ
ภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิตหรือ
โครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจ
มีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตางๆ ภายใตแผนงบ
ประมาณเดียวกัน หรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางนั้นไดไม
เกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
กรณีรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ไมอาจจัดหาไดนั้น เปนรายการที่ไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกิน รอย
ละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณราย
จายไปเพิ่ม ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินในสวนที่เปนงบประมาณรายจายรายการนั้น

10

รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา รายการที่ระบุไวในการจัดสรรงบ
ประมาณ เวนแตในกรณีที่ไดรวมรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน
ใหถือวาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ และคําวา “หนวย” หมายความวา
หนวยที่สามารถนับได
ขอ ๒๗ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ ๒๘ เมื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจ
ตามที่ไดรับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
ระเบียบนี้แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบราย
งานที่สํานักงบประมาณกําหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย
ลักษณะ ๓
การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
หมวด ๑
การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง
------------ขอ ๒๙ สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางใหกรมบัญชีกลาง ตามวง
เงินที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม เพื่อสวนราชการตางๆ ขอเบิกจายกับกรมบัญชีกลางไดตามจํานวนที่ตองจายจริง สําหรับ
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการดังตอไปนี้
(๑) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
(๒) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
(๓) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
(๔) เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ
(๕) เงินสมทบของลูกจางประจํา
(๖) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
(๗) คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ทั้งนี้ รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหเบิกจายโดยตรง สวนรายการตาม
(๓) ใหโอนไปตั้งจายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจําของแผนงบประมาณ ผล
ผลิตหรือโครงการใดๆ ในงบประมาณรายจายของสวนราชการแลวแตกรณี
ขอ ๓๐ สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายงบกลางราย
การใด นอกจากรายการตามขอ ๒๙ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดยใหแสดงรายละเอียด
งบประมาณรายจายงบกลางที่จะขอนําไปใชในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ หรือรายการใด
จะเบิกจายในงบรายจายใด เปนจํานวนเทาใด และหรือจะนําไปใชในการสนับสนุนเปาหมายการให
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บริการกระทรวงเปาหมายใด หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการใด รวมทั้งใหแสดงแผนการใช
จายเงินงบกลางดังกลาวเปนรายเดือนอยางชัดเจน และใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอใชงบ
ประมาณรายจายงบกลาง หรือแสดงรายละเอียดอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด พรอมกับระบุ
สํานักเบิกที่จะเบิกจาย
ขอ ๓๑ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจที่ขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง
ตามขอ ๓๐ รับผิดชอบดําเนินการตามความที่กําหนดในขอ ๖ วรรคหนึ่งอยางเครงครัดดวย
ขอ ๓๒ เมื่อสํานักงบประมาณไดใหความตกลงในการใชงบประมาณรายจายงบกลางรายการ
ใดแลว จะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการนั้นใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่สํานักเบิกที่
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางตามวรรคหนึ่ง สํานักงบประมาณจะจัดทําเปนหนังสือ
และจัดสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และใหถือวาวันที่ไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสดัง
กลาวเปนวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง
หมวด ๒
การใชรายจายงบกลาง
------------ขอ ๓๓ ยกเวนในกรณีที่กําหนดไวในขอ ๓๔ ใหนําความในลักษณะ ๑ และลักษณะ ๒
หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ มาใชบังคับกับการใชรายจาย และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจายงบกลางโดยอนุโลม
ขอ ๓๔ งบประมาณรายจายงบกลางรายการใดที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัด
สรร และไดนําไปใชจายจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือ
จากการจัดซื้อจัดจาง ตามที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางแลว มีเงินเหลือจายให
นําสงคืนคลัง เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนจะตองนําไปใชจายในรายการอื่นๆ ใหขอ
ทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณกอน
ลักษณะ ๔
การรายงานผล
-----------ขอ ๓๕ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมี
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้
(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จตามที่กําหนดไว หรือตามที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ พรอมทั้งระบุปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงบประมาณกําหนด และจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแตละไตร
มาสภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส
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(๒) รายงานประจํ าป ที่แ สดงถึ ง ความสํ าเร็ จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสง
สํานัก
งบประมาณภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
นอกเหนือจากสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ขอใหหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน
และรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดดวย
กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอัน
ควร ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจํ าเปนตอผูอํานวยการสํานักงบ
ประมาณ
ขอ ๓๖ สํ านักงบประมาณจะรายงานผลตอนายกรัฐมนตรีในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐ
วิสาหกิจไมปฏิบัติการหรือไมอาจปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ
นอกจากนี้ สํานักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามผลและการประเมินผลการดําเนินงาน
ตอคณะรัฐมนตรี และจะใชผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่งประกอบ
การจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไปดวย
บทเฉพาะกาล
----------ขอ ๓๗ บรรดาหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ไดกําหนดไวแลว
กอนการประกาศใชระเบียบนี้ ใหคงใชปฏิบัติตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะได
ปรับปรุงแกไขแลว
งบประมาณรายจายรายการใดที่ไดดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และอยูในระหวาง
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชอยูเดิม จน
กวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได

(นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

