ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๖
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับระบบ
และวิธกี ารจัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร จึงสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ มอบอํานาจใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารงบประมาณให
บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดไว และรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณ โดยมีแผนกลยุทธ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ และการติดตาม รายงานผล เปนเครื่องมือ
ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และมีความโปรงใส สามารถเปดเผยตอสาธารณะได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ซึง่ แกไขเพิม่ เติม โดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณจึงกําหนด
ระเบียบขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

-๒ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
“การจัดสรรงบประมาณ” หมายความวา การแบงสรรงบประมาณรายจายตาม
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพือ่ ใหสว นราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติ
เงินประจํางวด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
“เปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลตองการ
จะใหเกิดตอประชาชนและประเทศ ตามที่กําหนดไวตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวาง
ปงบประมาณ
“เปาหมายการใหบริการของกระทรวง” หมายความวา ผลที่กระทรวงตองการ
ใหเกิดขึน้ จากการใหบริการในระดับกระทรวง อันเกิดจากผลสัมฤทธิ์ของผลผลิตของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ตามที่กําหนดไวตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือการใหบริการ
ทีก่ าหนดขึ
ํ
น้ ใหมในระหวางปงบประมาณ ซึ่งเปาหมายการใหบริการของกระทรวงจะตองสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ
“เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด ที่จังหวัดกําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติและนโยบาย
รัฐบาล
“แผนงาน” หมายความวา แผนงานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือแผนงานที่กําหนดขึ้นใหม
ในระหวางปงบประมาณ
“งาน” หมายความวา งานที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรืองานที่กําหนด
ขึน้ ใหมในระหวางปงบประมาณ
“โครงการ” หมายความวา โครงการที่กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือโครงการที่กําหนด
ขึน้ ใหมในระหวางปงบประมาณ

-๓“ผลผลิต” หมายความวา ผลผลิตการใหบริการที่ดําเนินงานโดยสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจทัง้ ในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและหรือสิ่งกอสราง
เพือ่ นําไปใชในการใหบริการแกประชาชน องคกรภายนอกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมี
ตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งคาใชจายตามที่ไดกําหนดไวในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิม่ เติม หรือที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ
“งบรายจาย” หมายความวา กลุมวัตถุประสงคของรายจาย ที่กําหนดใหจายตาม
แผนงาน งานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สานั
ํ กงบประมาณ
กําหนด ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
“เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินทดรองราชการตามระเบียบวาดวย
เงินทดรองราชการเพื่อรองจายตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในรอบปงบประมาณทีแ่ สดงรายละเอียดผลผลิตและหรือกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวงและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล ที่กําหนดในรอบปงบประมาณ
“แผนการใชจายงบประมาณ” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชรายจาย
งบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
“สํานักเบิกสวนกลาง” หมายความวา กรมบัญชีกลาง
“สํานักเบิกสวนภูมิภาค” หมายความวา สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังจังหวัด
ณ อําเภอ และสํานักงานคลังอําเภอดวย
“การโอนงบประมาณ” หมายความวา การโอนเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณของงานหรือโครงการใด ไปงานหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอน
เงินตางงบรายจายในงานหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงานเดียวกัน
“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความวา การเปลี่ยนแปลงรายการและ
หรือจํานวนเงินของรายการ ที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงาน งานหรือโครงการเดียวกัน
“รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ” หมายความวา รายการงบประมาณรายจาย
ทีก่ าหนดให
ํ
ตองจายเงินงบประมาณเกินหนึ่งปงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ไดกอหนี้ผูกพัน
(เพิม่ บทนิยาม คําวา “เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด” โดยระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓)

-๔ขอ ๕ การใชจา ยงบประมาณตามระเบียบนี้ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตอง
ใชจา ยตามรายการในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมถึงที่ระบุในแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และหากมีความจําเปนตอง
โอนหรือเปลีย่ นแปลงรายการ ใหพิจารณาดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน
ความคุม คา ความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกระทรวง
และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ หรือเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดดวย
ใหหวั หนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณ
ทีไ่ ดรับมอบอํานาจโดยเครงครัด
(ขอนี้ยกเลิกโดยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
ขอ ๖ รายจายตามงบประมาณรายการใด จะกําหนดใหเบิกจายในประเภท
งบรายจายใด ใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
กําหนด
ขอ ๗ การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้ง
การรายงานผลและการจัดสรรงบประมาณ ใหกระทําตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด
ขอ ๘ สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ ไดตามความเหมาะสมและจําเปน รวมทั้ง
การกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการของคณะผูแทนไทยในตางประเทศ กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่จัดสรรใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐลักษณะพิเศษ
เพือ่ ประโยชนในการเรงรัดการใชจายงบประมาณ สํานักงบประมาณอาจกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไมตองยื่นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับงบประมาณรายจายรายการใดตามที่เห็นสมควรก็ได
ขอ ๙ การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณกอน

-๕ลักษณะ ๑
การบริหารงบประมาณรายจาย
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมวด ๑
การจัดทําแผน
ขอ ๑๐ การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผน
การปฏิบตั งิ านและแผนการใชจายงบประมาณ จัดสงใหสํานักงบประมาณในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณครัง้ แรกของปงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
สําหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณในครั้งตอๆ ไป ไมตองสงแผนตามวรรคหนึ่ง
เวนแตมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนดังกลาว
ขอ ๑๑ การจัดทําแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใชจา ยงบประมาณ ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายการให
บริการของกระทรวงตามวงเงินที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี
ขอ ๑๒ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหจัดทําตามผลผลิต
หรือโครงการทีก่ าหนดไว
ํ
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ตามทีส่ ํานักงบประมาณกําหนด
ขอ ๑๓ การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณรวมทั้ง
รายงานผลการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ ใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจัดทําหรือวางระบบขอมูลเพื่อรองรับระบบการรายงานผลและการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามผลผลิตและหรือกิจกรรมหลัก พรอมกับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณ เพื่อใชในการรายงานผลและ
การติดตามประเมินผลตามขอ ๓๕

-๖หมวด ๒
การจัดสรรงบประมาณและการใชรายจาย
ขอ ๑๔ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
ใหความเห็นชอบแลว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชเปนหลักในการใชจายและเบิกจายงบประมาณ
ในกรณีมคี วามจําเปนตองแกไขปรับปรุงแผนตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ ๑๕ เมือ่ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดสง แผนตามขอ ๑๐ แลว สํานักงบประมาณ
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณภายในวงเงินที่ระบุไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี
การจัดสรรงบประมาณโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวด สํานักงบประมาณจะระบุ
งบประมาณรายจายในแตละแผนงาน งานหรือโครงการ และประเภทงบรายจายไวที่สํานักเบิก
สวนกลาง เวนแตงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค
จะระบุสานั
ํ กเบิกไวที่สํานักเบิกสวนภูมิภาคแตละแหง ตามที่ตั้งของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น
ขอ ๑๖ กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหตามความจําเปน
และเหมาะสม
ขอ ๑๗ การจัดสรรงบประมาณที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับ
รายการครุภณ
ั ฑที่มีวงเงินตอหนวยตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป รายการที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีวงเงิน
ตอหนวยตัง้ แตสิบลานบาทขึ้นไป จะจัดสรรใหตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ทีส่ านั
ํ กงบประมาณใหความเห็นชอบแลวตามขอ ๑๔
สําหรับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การออกแบบรูปและ
รายการกอสรางโดยละเอียด และการกําหนดจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้งและราคา ตลอดจน
การดําเนินการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจควบคุมดูแล เพื่อใหการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ สิ่งกอสรางและที่ดิน เปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งมีความคุมคาและ
ประหยัด

-๗ในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ
ขอ ๑๘ การจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณ ที่สํานักงบประมาณอนุมัติ
ใหแลวโดยไมเพิ่มวงเงิน ใหกระทําไดโดยไมตอ งขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ ๑๙ การขอจัดสรรงบประมาณและการใชรายจายสําหรับรายการกอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
ขอ ๒๐ การขอจัดสรรงบประมาณของแผนงาน ที่มีโครงการเงินกูจากตางประเทศ
รวมอยูด ว ย และมีกรณีตองใชเงินกูจากตางประเทศสมทบกับเงินบาท ใหขอใชเงินทดรองราชการ
พรอมกับการขอจัดสรรงบประมาณของแผนงานนั้นดวย โดยใหระบุจํานวนเงินของแตละงบรายจาย
ทีข่ อใชจากเงินทดรองราชการ และระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนกลาง
ขอ ๒๑ เมื่อสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณแลว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณของ
แผนงาน งานหรือโครงการ และงบรายจายใดๆ ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และ
คาจางประจํา ไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนที่กําหนดไวโดยเร็ว
การโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่ง จะตอง
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจา ยงบประมาณ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และเมื่อไดดําเนินการโอน
จัดสรรงบประมาณแลว ขอใหรายงานสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบโดยเร็ว แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดโอนจัดสรรงบประมาณ
ขอ ๒๒ การใชรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละงบรายจายของแตละ
งานหรือโครงการภายใตแผนงานเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) งบบุคลากร ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปน
รายจายงบรายจายนี้ และใหถัวจายกันได ยกเวนรายจายประเภทเงินเดือนอัตราตั้งใหม และ
คาจางประจําอัตราตั้งใหม ใหใชจายไดตามที่สํานักงบประมาณกําหนดในใบยืนยันยอดเงินเดือนหรือ
คาจางประจําอัตราตั้งใหมประจําปงบประมาณที่สงใหกรมบัญชีกลาง หรือตามที่จะไดรับความตกลง
จากสํานักงบประมาณ แลวแตกรณี

-๘(๒) งบดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวา
เปนรายจายในประเภทงบรายจายนี้ และใหถัวจายกันไดภายในงบรายจายนี้ เวนแตรายจายประเภท
คาสาธารณูปโภค ใหนําไปใชจายในประเภทอื่นภายในงบรายจายนี้ไดหากไมมีหนี้คาสาธารณูปโภค
คางชําระ
(๓) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน
รายจายในงบรายจายนี้ ตามรายการและวงเงินที่ไดรับการจัดสรร ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงือ่ นไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณดวย
(๔) งบเงินอุดหนุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวา
เปนรายจายในงบรายจายนี้ ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ใหใชจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนด
ในเอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายตามรายการ จํานวนเงินและ
รายละเอียดอื่นใด ทีก่ าหนดในเอกสารประกอบการจั
ํ
ดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ใหนําความใน (๑)
(๒) และ (๓) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๕) งบรายจายอื่น ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวา
เปนรายจายในงบรายจายนี้ และใหเบิกจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในเอกสารประกอบ
การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ใหนําความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การปรับเปลี่ยนงบประมาณ
ขอ ๒๓ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามหมวดนี้
ใหดาเนิ
ํ นการเพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพการให
บริการ หรือเพือ่ การพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี หรือเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยใหคํานึงถึงความประหยัด คุมคา และจะตองแสดงเหตุผล
ความจําเปนหรือความเหมาะสมได ทั้งนี้ ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมใหมีหนี้
คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ
(ขอนีย้ กเลิกโดยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๕ โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)

-๙ขอ ๒๔ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอานาจโอนและหรื
ํ
อ
เปลีย่ นแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานเดียวกัน ดังนี้
(๑) โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินงาน
(๒) โอนจากงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอื่น
ไปตั้งจายในงบลงทุน เพื่อสมทบหรือกําหนดเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยตํ่ากวา
หนึง่ ลานบาท หรือสิ่งกอสรางทีม่ วี งเงินตอหนวยตํากว
่ าสิบลานบาท
(๓) โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอืน่ ไปตัง้ จายงบบุคลากร หรือ
งบดําเนินงาน
(๔) โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงิน
ตอหนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาสิบลานบาทไมวา
จะอยูใ นงบรายจายใด ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยตํ่ากวา
หนึง่ ลานบาท หรือรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาสิบลานบาท
การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มในงบบุคลากรตาม
(๑) และ (๓) ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม
(ขอนี้ยกเลิกโดยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๖ โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
ขอ ๒๕ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเหลือจายที่ไดดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตตามที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดๆ ในแผนงานเดียวกัน
หรือตางแผนงานได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ และหากกําหนดเปน
รายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาท และตํ่ากวาสิบลานบาท
ตามลําดับ หรือหากกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปน
ลําดับแรก
สํ านักงบประมาณอาจกํ าหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกํ าหนดขอบเขตหรือขอ
จํากัดการใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปนและเหมาะสม
(ขอนี้ยกเลิกโดยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๗ โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)

-๑๐ขอ ๒๖ ในกรณีสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับราย
การครุภณ
ั ฑ หรือสิ่งกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของ
งานหรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
รัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตางๆ ภายใต
แผนงานเดียวกันหรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางนั้น
ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับจัดสรร
กรณีรายการครุภณ
ั ฑ หรือสิง่ กอสรางทีไ่ มอาจจัดหาไดนนั้ เปนรายการที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ โดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่ม
ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงิน
งบประมาณไปเพิ่ม ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา รายการที่ระบุไวในเอกสาร
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ เวนแตในกรณีที่เอกสารดังกลาวไดรวมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
หลายหนวยไวในรายการเดียวกัน ใหถือวาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ
และคําวา “หนวย” หมายความวาหนวยที่สามารถนับจํานวนได
(ขอนี้ยกเลิกโดยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๘ โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
ขอ ๒๗ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ ๒๘ หัวหนาสวนราชการจะมอบอํานาจ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจาย
ของสวนราชการตามระเบียบนี้ ใหกับผูวาราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและใหสงสําเนาหนังสือมอบอํานาจ
ดังกลาวใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มอบอํานาจ
ขอ ๒๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดสั่ง
โอนและหรือเปลีย่ นแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามระเบียบนี้แลว ใหรายงาน
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว แตอยางชา
ตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหทําตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด

- ๑๑ ลักษณะ ๒
การบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง
หมวด ๑
การจัดสรรงบกลาง และการใชรายจายงบกลาง
ขอ ๓๐ สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบกลางใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตามวงเงินทีร่ ะบุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป เพือ่ กรมบัญชีกลางจัดสรรใหสว นราชการตางๆ
เบิกจายไดตามจํานวนที่ตองเบิกจายจริง สําหรับงบประมาณรายจายงบกลาง รายการดังตอไปนี้
(๑) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
(๒) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ
(๓) เงินเลือ่ นขั้นเลื่อนอันดับและเงินปรับวุฒิขาราชการ
(๔) เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ
(๕) เงินสมทบของลูกจาง
(๖) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการลูกจางและพนักงานของรัฐ
ทัง้ นี้ รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) ใหเบิกจายโดยตรง สวนรายการ
ตาม (๓) และรายจายงบกลางรายการอื่นๆ ใหโอนไปตั้งจายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน
คาจางประจําหรือคาจางชั่วคราวของแผนงาน งานหรือโครงการใดๆ ในงบประมาณรายจายของ
สวนราชการ แลวแตกรณี
รายจายงบกลางแตละรายการตามวรรคหนึ่ง ใหเบิกจายเปนรายจายประเภทตางๆ
ซึง่ สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจายที่ตองเบิกจายจากเงินงบกลางรายการนั้นๆ และใหถัวจาย
กันไดระหวางประเภทตางๆ ภายใตรายการเดียวกัน
ขอ ๓๑ สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจาย
งบกลางรายการใดๆ นอกจากรายการตามขอ ๓๐ ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดยให
แสดงรายละเอียดงบประมาณรายจายที่จะขอนําไปใชในแผนงาน งานหรือโครงการใด จะเบิกจาย
ในงบรายจายใด เปนจํานวนเทาใด และหรือจะนําไปใชในการสนับสนุนเปาหมายการใหบริการของ
กระทรวง และผลผลิตของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด โดยใหชี้แจงเหตุผลและความจําเปน
ในการขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง หรือแสดงรายละเอียดอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
พรอมทั้งระบุสํานักเบิกที่จะเบิกจาย

-๑๒ขอ ๓๒ เมื่อสํานักงบประมาณไดใหความตกลงในการใชงบกลางรายการใดแลว
จะจัดสรรงบกลางรายการนั้น ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่สํานักเบิกที่ขอรับการจัดสรร
ขอ ๓๓ ภายใตบังคับขอ ๓๔ ใหนําความในลักษณะ ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓
มาใชบงั คับกับการใชรายจาย และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง
โดยอนุโลม
ขอ ๓๔ งบประมาณรายจายงบกลางรายการใดที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ และนําไปใชจายบรรลุวัตถุประสงคแลว มีเงินเหลือจายใหนําสงคืนคลัง
เวนแตกรณีมคี วามจําเปนจะตองนําไปใชจา ยในรายการอืน่ ๆ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กอน
ลักษณะ ๓
หมวด ๑
การติดตามผล ประเมินผล และการรายงานผล
ขอ ๓๕ ใหสว นราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมรี ะบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจา ยงบประมาณ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ตามแบบที่สํานักงบประมาณกําหนด
สงใหสานั
ํ กงบประมาณเมื่อสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส
(๒) รายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยง
กับเปาหมายการใหบริการระดับกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสงสํานักงบประมาณภายในหกสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
นอกเหนือจากการรายงานตามวรรคหนึ่ง ขอใหหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
กรณีสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมี
เหตุอนั ควรใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจําเปนตอผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณดวย

-๑๓ขอ ๓๖ สํานักงบประมาณจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจาย
งบประมาณจากรายงานและหรือดวยวิธีการอื่นใด เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีและเพื่อใชประกอบ
การบริหารงบประมาณรายจายประจําปและการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๗ บรรดาหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ที่ได
กําหนดไวแลวกอนการประกาศใชระเบียบนี้ ใหคงใชปฏิบัติตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
จนกวาจะไดปรับปรุงแกไขแลว และกรณีที่ระบุขอความเปนหมวดรายจายไวใหถือวาเปนงบรายจาย
ทีเ่ บิกจายในลักษณะเดียวกัน
งบประมาณรายจายรายการใดที่ไดดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และอยูใน
ระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณฉบับนี้ใชบังคับ
ใหดาเนิ
ํ นการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะ
สามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได

