




ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
                                                   พ.ศ. ๒๕๔๘
                                               -------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับระบบและวิธีการ
จัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา รวมทั้งมอบอํ านาจและความรับผิดชอบให
หนวยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนคลองตัวสูง ใหบรรลุเปาหมายและผล
สัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กํ าหนดไว   โดยมีการ
จัดทํ าคาใชจายตอหนวย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การรายงานผล และสอด
รับกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เพื่อใหการใชจายงบประมาณรายจายมีความรวดเร็ว          มี
ประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะได

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณจึงกํ าหนดระเบียบ
ขึ้นไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก

 ๑. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๒. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๓. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดในสวนท่ีกํ าหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
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“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราช
บญัญตังิบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม

“การจัดสรรงบประมาณ” หมายความวา การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราช
บญัญตัิงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม      ใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน ท้ังนี้ อาจดํ าเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํ างวด 
หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํ านักงบประมาณกํ าหนด

“เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ท่ีรัฐบาลตองการจะใหเกิดตอ
ประชาชนและประเทศ

“เปาหมายการใหบริการกระทรวง” หมายความวา เปาหมายการใหบริการกระทรวงตาม
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายเพิ่มเติม หรือท่ีกํ าหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด” หมายความวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ตามที่จังหวัดกํ าหนดขึ้นโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและเปาหมายยุทธศาสตร
ระดับชาติ

“แผนงบประมาณ” หมายความวา แผนงบประมาณที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีกํ าหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ

“แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความวา แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่
กํ าหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีกํ าหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ

“ผลผลิต” หมายความวา ผลผลิตท่ีกํ าหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีกํ าหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ

“โครงการ” หมายความวา โครงการท่ีกํ าหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีกํ าหนดขึ้นใหมใน
ระหวางปงบประมาณ

“งบรายจาย” หมายความวา กลุมวัตถุประสงคของรายจาย ท่ีกํ าหนดใหจายตามหลักการ
จํ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

 “เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินทดรองราชการตามระเบียบวาดวยเงินทดรองราช
การเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ

“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความวา แผนการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใน
รอบปงบประมาณ
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“แผนการใชจายงบประมาณ” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
รายจายสํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดํ าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบ
ประมาณ

“สํ านักเบิกสวนกลาง” หมายความวา กรมบัญชีกลาง
“สํ านักเบิกสวนภูมิภาค” หมายความวา สํ านักงานคลังจังหวัด สํ านักงานคลังจังหวัด       ณ 

อํ าเภอ และสํ านักงานคลังอํ าเภอดวย
 “การโอนงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียว
กัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน

“การเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” หมายความวา การเปล่ียนแปลงรายการ
และหรือจํ านวนเงินของรายการที่กํ าหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครง
การเดียวกัน

“การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย” หมายความวา การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย
จากสํ านักเบิกสวนกลางไปยังสํ านักเบิกสวนภูมิภาคใด หรือจากสํ านักเบิกสวนภูมิภาคใดไปยังสํ านัก
เบิกสวนภูมิภาคอื่น โดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

“รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายท่ี
กํ าหนดใหตองจายเงินงบประมาณรายจายเกินหนึ่งปงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ไดกอหนี้ผูกพัน

“ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ” หมายความวา ระบบการจัดทํ าและรับสงขอมูลการจัดการงบ
ประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือระบบอิเล็กทรอนิกสอื่น
ใดตามที่สํ านักงบประมาณกํ าหนด

ลักษณะ ๑
บททั่วไป

-----------
ขอ ๕ การใชงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองใชจาย

ตามรายการงบประมาณรายจายสํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีระบุในเอกสารประกอบพระราช
บญัญตัิงบประมาณรายจายประจํ าป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือท่ีไดรับการจัด
สรรจากงบประมาณรายจายงบกลาง รวมถึงท่ีระบุในแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่กํ าหนดไวในแผนงบประมาณ และหรือแผนงบ
ประมาณในเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ

ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจํ าเปนตองโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณรายจายใหดํ าเนินการตามความที่กํ าหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๔

ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพรอม
ของกิจกรรมตางๆ ท่ีจํ าเปนตอการดํ าเนินการตามแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิง     
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บูรณาการ ผลผลิต โครงการ หรือรายการตามความที่กํ าหนดไวในขอ ๑๗ เพื่อใหสามารถดํ าเนิน
การจัดทํ าผลผลิต โครงการหรือรายการไดทันทีท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณรายจายท่ี
ไดรับมอบอํ านาจตามระเบียบนี้อยางเครงครัด

ยกเวนในกรณีท่ีกํ าหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หัวหนาสวนราชการจะมอบอํ านาจ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายของสวนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีมิใชการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจายระหวางจังหวัด ใหกับผูวาราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได ท้ังนี้ การมอบ
อํ านาจดังกลาวใหทํ าเปนหนังสือและสงสํ าเนาหนังสือมอบอํ านาจดังกลาวใหสํ านักงบประมาณ กรม
บญัชีกลาง และสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมอบอํ านาจ

ขอ ๗ รายจายตามงบประมาณรายจายรายการใด จะกํ าหนดใหเบิกจายในประเภท         
งบรายจายใด ใหเปนไปตามหลักการจํ าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํ านักงบประมาณ
กํ าหนด

ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจคํ านวณคาใชจายตามงบรายจายในวรรคหนึ่ง
ของแตละผลผลิตหรือโครงการ เพื่อใชในการจัดทํ าคาใชจายตอหนวยผลผลิตหรือโครงการสํ าหรับ
การจัดทํ างบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป

ขอ ๘ สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบ
ประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมและจํ าเปน รวมทั้งการ
กํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของคณะผูแทนไทยในตางประเทศ  การบริหารราชการแบบบูรณาการของผูวาราช
การจังหวัด การบริหารงบประมาณที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ
ลักษณะพิเศษ

เพื่อประโยชนในการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไมตองย่ืนคํ าขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สํ าหรับงบประมาณรายจายรายการใดตามที่เห็นสมควรก็ได

ขอ ๙ การใหความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแลวแตกรณี ในการจัดทํ าแผน
การปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย การโอนการจัดสรรงบ
ประมาณรายจาย การโอนงบประมาณรายจาย การเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย การจัด
สรรงบประมาณรายจายงบกลาง การใชรายจายงบกลาง และการรายงานผล หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยว
ของกับการจัดการงบประมาณ ใหจัดทํ าและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ

การจัดทํ าและรับสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันท่ีไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยางถูกตองครบถวนแลวเปนวันท่ีไดรับความเห็นชอบ ไดรับอนุมัติ ได
รับอนุญาต ไดรายงานผล หรือไดจัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี เวนแตหนวยงานที่ยังไมได
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เชื่อมตอระบบอิเล็กทรอนิกสกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใหใชสํ าเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพไว
เปนหลักฐานหรือดวยวิธีการอื่นใดตามที่สํ านักงบประมาณกํ าหนด
         ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทํ าและรับสงขอ
มูลโดยถูกตองแลวเปนสํ าเนาเอกสารเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
         ในกรณีท่ีระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานได ใหใชสํ าเนาเอกสารกระดาษ
ท่ีจัดพิมพไวเปนหลักฐานอางอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกสได ท้ังนี้ กรณีท่ีจะถือวาระบบ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐขัดของไมสามารถใชงานไดนั้น จะตองไดรับแจงยืนยันเปนหนังสือจากสํ านัก
งานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกสดวย

ขอ ๑๐ การปฏิบัตินอกเหนือไปจากท่ีกํ าหนดไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ
การตีความในระเบียบนี้ ใหขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ

ลักษณะ ๒
การบริหารงบประมาณรายจายสํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

หมวด ๑
การจัดทํ าและการปรับปรุง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
------------

ขอ ๑๑ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํ าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณสงใหสํ านักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนปงบประมาณไมนอยกวา
สิบหาวัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํ านักงบประมาณกํ าหนด
          การจัดทํ าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเปน
งบประมาณรายจายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีรวมอยูใน
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการจัดทํ าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอด
คลองกันเพื่อใหสามารถดํ าเนินงานและใชจายงบประมาณรายจายรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กํ าหนดไวในแผนดังกลาว

ยกเวนในกรณีท่ีกํ าหนดไวในขอ ๒๘ หากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจํ าเปนตองมี
การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณในวรรคหนึ่ง ซ่ึงมีผลทํ าใหเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเปล่ียนแปลงไปจากที่สํ านักงบประมาณไดใหความเห็นชอบไวแลว ใหจัดสง
แผนดังกลาวใหสํ านักงบประมาณใหความเห็นชอบกอน และในกรณีท่ีตองมีการโอนและหรือเปล่ียน
แปลงรายการงบประมาณรายจายตามขอ ๒๗ ดวย ก็ใหดํ าเนินการขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบ
ประมาณไปพรอมกัน

        ขอ ๑๒ การจัดทํ าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํ าตามผลผลิตหรือโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายการให
บรกิารกระทรวง แผนงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณราย
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จายท่ีระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี

ขอ ๑๓ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํ าระบบขอมูลการดํ าเนินงานตามผลผลิตหรือ
โครงการ พรอมกับกํ าหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสํ าเร็จตามที่กํ าหนดไว หรือท่ีไดตกลง
กบัสํ านักงบประมาณ เพื่อใชในการรายงานผลตามขอ ๓๕

หมวด ๒
การจัดสรรงบประมาณรายจาย

------------
ขอ ๑๔ สํ านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหสอดคลอง

กับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเต็มตามจํ านวนวงเงินงบประมาณรายจาย
สํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจายในแตละ
แผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการในงบรายจายไวท่ีสํ านักเบิก
สวนกลาง   เวนแตงบประมาณรายจายสํ าหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีท่ีตั้งอยูในสวนภูมิ
ภาค จะระบุสํ านักเบิกไวท่ีสํ านักเบิกสวนภูมิภาคตามที่ตั้งของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
         การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลนับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประกาศใชบังคับแลว และให  สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดภายหลังจากวันประกาศใชพระราชบัญญัติดัง
กลาว แตใหมีผลตั้งแตวันเริ่มตนปงบประมาณหรือวันท่ีกํ าหนดเปนวันเริ่มตนการบังคับใชกฎหมาย
แลวแตกรณี ยกเวนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ใหดํ าเนินการตามระเบียบวาดวยการกอ
หนี้ผูกพันขามปงบประมาณกอน
        ขอ ๑๕ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงบประมาณแลว ในการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน และขอเบิกจายงบ
ประมาณรายจาย

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ สํ านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามขอ ๑๔ แตหากไมจัดสง
แผนดังกลาวภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณีกํ าหนดใหเปนวันเริ่มตนบังคับใช สํ านักงบประมาณ
จะรายงานการไมสงแผนดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี

ขอ ๑๗ การกํ าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การสํ ารวจ ออกแบบรูปรายการ
กอสรางโดยละเอียด การกํ าหนดจํ านวนเนื้อท่ีของท่ีดิน สถานท่ีตั้ง และราคา ตลอดจนการดํ าเนิน
การจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลใหการจัดหาครุภัณฑ 
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ท่ีดินและส่ิงกอสรางเปนไปตามความจํ าเปน เหมาะสม อยางโปรงใส คุมคาและประหยัด รวมทั้งเปน
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ และมาตรฐานของทางราชการอยาง
เครงครัด
          ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจแกไขรายละเอียดของรายการงบประมาณราย
จายท่ีระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ไดในสวนท่ีไมกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสํ าคัญ
ของรายการดังกลาว

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจํ าเปนตองเปล่ียนแปลงรายละเอียด
รายการในการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางในงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่นแลว
แตกรณีท่ีมิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวโดยไมเพิ่ม
วงเงินงบประมาณรายจาย ใหกระทํ าไดโดยไมตองทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ

ขอ ๑๙ การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที่มีโครงการเงินกูจากตางประเทศรวม
อยูดวย และมีกรณีตองใชเงินกูจากตางประเทศสมทบกับเงินบาท ใหระบุจํ านวนเงินของแตละงบ
รายจายท่ีขอใชเงินทดรองราชการ และระบุสํ านักเบิกไวท่ีสํ านักเบิกสวนกลาง

ขอ ๒๐ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดํ าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายของ
แผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ   ประเภทงบรายจาย และ
รายการในงบรายจาย ท่ีตองดํ าเนินการในเขตพื้นท่ีจังหวัด ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและ
คาจางประจํ า ไปยังสํ านักเบิกสวนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณที่กํ าหนดไวโดยไมชักชา แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณ

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายไปยังสํ านักเบิกสวนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่ง จะตอง
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อใหสามารถดํ าเนินงานไดสอดคลองกับแผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยใหจัดทํ าและรับสงขอมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ตามแบบรายงานที่สํ านักงบประมาณกํ าหนด

หมวด ๓
การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย

-------------
ขอ ๒๑ การใชรายจายท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปล่ียนแปลง

รายการงบประมาณรายจายในแตละงบรายจายของแตละผลผลิตหรือโครงการภายใตแผนงบ
ประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้

(๑) งบบุคลากร ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ท่ีสํ านักงบประมาณกํ าหนดวาเปนรายจาย     
งบรายจายนี้ และใหถัวจายกันได
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(๒) งบดํ าเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ท่ีกํ าหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ และให
ถัวจายกันได เวนแตรายจายประเภทคาสาธารณูปโภคใหนํ าไปใชจายในประเภทอื่นภายใน          
งบรายจายนี้ได หากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชํ าระ

(๓) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ท่ีกํ าหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ ตามรายการ
และวงเงินท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ
รายจาย ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกํ าหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณดวย

(๔) งบเงินอุดหนุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ท่ีกํ าหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ใหใชจายตามรายการและจํ านวนเงินท่ีกํ าหนดในการ

จัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายตามรายการ จํ านวนเงินและรายละเอียด

อื่นใดที่กํ าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณราย
จาย ท้ังนี้ ใหนํ าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใชโดยอนุโลม

(๕) งบรายจายอื่น ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ท่ีกํ าหนดวาเปนรายจายงบรายจายนี้ และให
เบิกจายตามรายการและจํ านวนเงินท่ีกํ าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปล่ียน
แปลงรายการงบประมาณรายจาย ท้ังนี้ ใหนํ าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๒ ยกเวนในกรณีท่ีกํ าหนดไวในขอ ๑๕ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายคาใช
จายในลักษณะคาใชจายบุคลากร ลักษณะคาใชจายดํ าเนินงานเฉพาะในสวนท่ีจํ าเปนตองจายตามขอ
ผูกพันสัญญาหรือขอผูกพันท่ีจะตองจายตามกฎหมาย และรายจายรายการกองทุนและเงินทุนหมุน
เวียน จากกรมบัญชีกลางไดกอนไดรับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ

หมวด ๔
การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย

------------
ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจํ าเปนตองโอนหรือเปล่ียนแปลงราย

การงบประมาณรายจาย ใหดํ าเนินการเพื่อแกไขปญหาในการดํ าเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ    การ
ใหบริการ เพิ่มคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุน        การ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะตองแสดงเหตุผลความจํ าเปนหรือ 
ความเหมาะสมได โดยคํ านึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส 
รวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติดวย

การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมทํ าใหเปา
หมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือ     แผนงบ
ประมาณในเชิงบูรณาการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสํ าคัญ และตองไมทํ าให    คา
สาธารณูปโภคคางชํ าระเม่ือส้ินปงบประมาณ
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ขอ ๒๔ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํ านาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงราย
การงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณ
เดียวกัน เพื่อจัดทํ าผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปา
หมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาวใหบรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตาม
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ

การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองไมเปน       
การกํ าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาท่ีดิน หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศที่ไมไดกํ าหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามขอ ๑๑ วรรค
หนึ่ง และในกรณีท่ีเปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงินตอ
หนวยตํ่ ากวาหนึ่งลานบาทและตํ่ ากวาสิบลานบาทตามลํ าดับ
          สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกํ าหนดขอบเขตหรือขอจํ ากัด 
การโอนและหรือการเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได      
ตามความจํ าเปน

ขอ ๒๕ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํ านาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงราย
การงบประมาณรายจายท่ีเหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดํ าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจาก      การจัดซ้ือจัด
จางแลว ไปใชจายเปนรายจายใดๆ ยกเวนเปนรายการคาท่ีดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบ
ประมาณ และหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชํ าระ หรือคาใชจายท่ีจํ าเปนตองจายตามขอผูกพัน
สัญญาคางชํ าระ ใหโอนไปชํ าระเปนลํ าดับแรกกอนตามลํ าดับ

สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกํ าหนดขอบเขตหรือขอจํ ากัด  
การใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจํ าเปน

ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับรายการครุ
ภัณฑ หรือส่ิงกอสรางท่ีมิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิตหรือ
โครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจ      
มีอํ านาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตางๆ ภายใตแผนงบ
ประมาณเดียวกัน หรือนํ าเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางนั้นไดไม
เกินรอยละสิบของวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

กรณีรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางท่ีไมอาจจัดหาไดนั้น เปนรายการที่ไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกิน   รอย
ละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณราย
จายไปเพิ่ม ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินในสวนท่ีเปนงบประมาณรายจายรายการนั้น
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รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา รายการที่ระบุไวในการจัดสรรงบ
ประมาณ เวนแตในกรณีท่ีไดรวมรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน 
ใหถือวาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ และคํ าวา “หนวย” หมายความวา 
หนวยท่ีสามารถนับได

ขอ ๒๗ การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบ
ประมาณนอกเหนือจากท่ีกํ าหนดไวในระเบียบนี้ ใหทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ

ขอ ๒๘ เม่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดใชอํ านาจ
ตามที่ไดรับมอบส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
ระเบียบนี้แลว  ใหจัดทํ าและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบราย
งานท่ีสํ านักงบประมาณกํ าหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีโอนและหรือเปล่ียนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย

ลักษณะ ๓
การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง

หมวด ๑
การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง

-------------
ขอ ๒๙ สํ านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางใหกรมบัญชีกลาง ตามวง

เงินท่ีระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม เพื่อสวนราชการตางๆ ขอเบิกจายกับกรมบัญชีกลางไดตามจํ านวนที่ตองจายจริง สํ าหรับ
งบประมาณรายจายงบกลาง รายการดังตอไปนี้

(๑) เงินเบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญ
(๒) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
(๓) เงินเล่ือนขั้น เล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ
(๔) เงินสํ ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ
(๕) เงินสมทบของลูกจางประจํ า
(๖) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
(๗) คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ท้ังนี้ รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหเบิกจายโดยตรง สวนรายการตาม

(๓) ใหโอนไปตั้งจายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจํ าของแผนงบประมาณ ผล
ผลิตหรือโครงการใดๆ ในงบประมาณรายจายของสวนราชการแลวแตกรณี

ขอ ๓๐ สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจํ าเปนตองใชงบประมาณรายจายงบกลางราย
การใด นอกจากรายการตามขอ ๒๙ ใหทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ โดยใหแสดงรายละเอียด
งบประมาณรายจายงบกลางที่จะขอนํ าไปใชในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ หรือรายการใด 
จะเบิกจายในงบรายจายใด เปนจํ านวนเทาใด และหรือจะนํ าไปใชในการสนับสนุนเปาหมายการให
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บรกิารกระทรวงเปาหมายใด หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการใด รวมทั้งใหแสดงแผนการใช
จายเงินงบกลางดังกลาวเปนรายเดือนอยางชัดเจน และใหชี้แจงเหตุผลความจํ าเปนในการขอใชงบ
ประมาณรายจายงบกลาง หรือแสดงรายละเอียดอื่นใดตามที่สํ านักงบประมาณกํ าหนด พรอมกับระบุ
สํ านักเบิกท่ีจะเบิกจาย
         ขอ ๓๑ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจท่ีขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง
ตามขอ ๓๐ รับผิดชอบดํ าเนินการตามความที่กํ าหนดในขอ ๖ วรรคหนึ่งอยางเครงครัดดวย
         ขอ ๓๒ เม่ือสํ านักงบประมาณไดใหความตกลงในการใชงบประมาณรายจายงบกลางรายการ
ใดแลว จะจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการนั้นใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีสํ านักเบิกท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
          การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางตามวรรคหนึ่ง สํ านักงบประมาณจะจัดทํ าเปนหนังสือ
และจัดสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และใหถือวาวันท่ีไดจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสดัง
กลาวเปนวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง

หมวด ๒
การใชรายจายงบกลาง
-------------

ขอ ๓๓ ยกเวนในกรณีท่ีกํ าหนดไวในขอ ๓๔ ใหนํ าความในลักษณะ ๑ และลักษณะ ๒ 
หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ มาใชบังคับกับการใชรายจาย และการโอนและหรือเปล่ียนแปลง
รายการงบประมาณรายจายงบกลางโดยอนุโลม

ขอ ๓๔ งบประมาณรายจายงบกลางรายการใดที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัด
สรร และไดนํ าไปใชจายจนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือ
จากการจัดซ้ือจัดจาง ตามที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางแลว มีเงินเหลือจายให
นํ าสงคืนคลัง เวนแตในกรณีท่ีมีความจํ าเปนจะตองนํ าไปใชจายในรายการอื่นๆ ใหขอ       ทํ าความ
ตกลงกับสํ านักงบประมาณกอน

ลักษณะ ๔
การรายงานผล
------------

ขอ ๓๕ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมี
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํ ารายงาน ดังนี้

(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัด
ผลสํ าเร็จตามที่กํ าหนดไว หรือตามที่ไดตกลงกับสํ านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สํ านักงบประมาณกํ าหนด และจัดสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเม่ือส้ินระยะเวลาในแตละไตร
มาสภายในสิบหาวันนับแตวันส้ินไตรมาส
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(๒) รายงานประจํ าปท่ีแสดงถึงความสํ าเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐ
วิสาหกิจท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสง               สํ านัก
งบประมาณภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ

นอกเหนือจากสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ขอใหหนวยงานในกํ ากับของรัฐ องคการมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํ านักงบประมาณกํ าหนดดวย

กรณีสวนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใดไมจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กํ าหนดโดยไมมีเหตุอัน
ควร ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจํ าเปนตอผูอํ านวยการสํ านักงบ
ประมาณ

ขอ ๓๖ สํ านักงบประมาณจะรายงานผลตอนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐ
วิสาหกิจไมปฏิบัติการหรือไมอาจปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบ
ประมาณ
          นอกจากนี้ สํ านักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามผลและการประเมินผลการดํ าเนินงาน
ตอคณะรัฐมนตรี และจะใชผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่งประกอบ
การจัดทํ างบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไปดวย

บทเฉพาะกาล
-----------

ขอ ๓๗ บรรดาหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ไดกํ าหนดไวแลว
กอนการประกาศใชระเบียบนี้ ใหคงใชปฏิบัติตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะได
ปรับปรุงแกไขแลว

งบประมาณรายจายรายการใดที่ไดดํ าเนินการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป และอยูในระหวาง
ดํ าเนินการยังไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดํ าเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชอยูเดิม จน
กวาจะดํ าเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดํ าเนินการตามระเบียบนี้ได

        (นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน)
                            ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ


