
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕4๘ 

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2552 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2554 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2555 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณ  ให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณ ที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน และแผนงานใน
เชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การ
รายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  มาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502  มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2502 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณจึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548”   

   ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป 

   ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2547 
3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 
บรรดาข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 

 (ค านิยามนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 3) 

 “กลุ่มจังหวัด” หมายความว่า กลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้พิจารณาจัดตั้งขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (ค านิยามนี้ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 5)  
  “งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่จังหวัดได้รับตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด 

 (ค านิ ยามนี้ ก าหนดเพิ่ มเติมโดยระเบี ยบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 5) 

 “งบประมาณกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่กลุ่มจังหวัดได้รับ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

 (ค านิยามนี้ ก าหนดเพิ่ มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 5) 

 “การจัดสรรงบประมาณ ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ ายตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืน
ใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 “เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิด 
ต่อประชาชนและประเทศ 

 “เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 “แผนงาน” หมายความว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 ข้อความใดในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่กล่าวถึง “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” ให้หมายความถึง “แผนพัฒนาจังหวัด” และที่กล่าวถึง “แผนงบประมาณ” ให้
หมายความถึง “แผนงาน” 

 (ค านิยามนี้แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  2 )  
พ.ศ. 2551 ข้อ 4) 
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 “แผนงานในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงานในเชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 “ผลผลิต” หมายความว่า ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

  “โครงการ” หมายความว่า โครงการที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ ก าหนดขึ้นใหม่ 
ในระหว่างปีงบประมาณ 

 “งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 “เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

 “แผนปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ในรอบปีงบประมาณ 

 “แผนการใช้ง่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

 “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด” หมายความว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดที่จัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการบริหาร  
งานจังหวัด เฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

 (ค านิยามที่ ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 6) 

 “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดที่จัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วย  
การบริหารงานกลุ่มจังหวัด เฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

 (ค านิยามที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3) 
 พ.ศ. 2552 ข้อ 6) 

 “ส านักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง 

 “ส านักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า ส านักงานคลังจังหวัด 

 (ค านิยามที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 7) 

 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียงกัน หรือการโอนเงิน 
ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 

 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการ 
และหรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 
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 “การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
ส านักเบิกส่วนกลางไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากส านักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคอ่ืน  
โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 “รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่
ก าหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดท าและรับส่งข้อมูลการจัดการ
งบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด 
ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

 
 ข้อที่ 5  การใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้จ่าย 

ตามรายการประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ มหรือที่ ได้รับการจัดสรร 
จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานและหรือแผนงานในเชิงบูรณาการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามความท่ีก าหนดไว้ในลักษณะ 2 หมวด 4 

  ข้อ 6  ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อม 
ของกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิต โครงการ  
หรือรายการตามความที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดท าผลผลิต โครงการหรือรายการได้
ทันทีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ที่ได้รับมอบอ านาจตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด 

 ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หัวหน้าส่วนราชการจะมอบอ านาจ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มิใช่การโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายระหว่างจังหวัด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ได้ ทั้ งนี้ การมอบอ านาจ
ดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือและส่งส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  
และส านักงานการตรวจแผ่นดินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มอบอ านาจ 

  ข้อ 7  รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบ
รายจ่ายใด ให้เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
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 ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจค านวณค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่ายในวรรคหนึ่ง
ของแต่ละผลผลิตหรือโครงการ เพ่ือใช้ในการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตหรือโครงการส าหรับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 

  ข้อ 8   ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจากระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ของคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศ การบริหารงบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐลักษณะพิเศษได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ส านักงบประมาณอาจก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่ต้องยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายการ
ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 (ความในวรรคหนึ่ งแก้ ไขโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2552 ข้อ 8) 

  ข้อ 9  การให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือการรายงานแล้วแต่กรณี ในการจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย การโอนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง การใช้จ่ายงบกลาง และรายงานผล หรือกิจการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณ 
ให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 การจัดท าและรับส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วเป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต  
ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เว้นแต่หน่วยงานที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้ใช้ส าเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน หรือด้วย
วิธีการอ่ืนใดตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 

 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท าและรับส่งข้อมูล
โดยถูกต้องแล้วเป็นส าเนาเอกสารเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ส าเนาเอกสารกระดาษ
ที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ กรณีท่ีจะถือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ขัดข้อไม่สามารถใช้งานได้นั้น จะต้องได้รับแจ้งยืนยันเป็นหนังสือจากส านักงานโครงการเปลี่ยนระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

  ข้อ 10  การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การตีความในระเบียบนี้ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
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ลักษณะ 2 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

หมวด 1 
การจัดท าและการปรับปรุง 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
  ข้อ 11  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ เป็น
งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมอยู่ในแผนงาน  
ในเชิงบูรณาการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ดังกล่าว 

 ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 28 หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็น 
ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในวรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลท าให้เป้าหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้จัดส่งแผนดังกล่าว
ให้ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบก่อน และในกรณีที่ต้องมีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ 27 ด้วย ก็ให้ด าเนินการขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณไปพร้อมกัน 

  ข้อ 12  การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง  
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าตามผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

 ส าหรับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามผลผลิตหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 

 กรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องปรับแผนการปฏิบัติ งาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกันด้วย 

 (ความในวรรคสอง และวรรคสาม ก าหนดเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 ข้อ 9) 

  ข้อ 13  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดท าระบบข้อมูลการด าเนินงานตามผลผลิตหรือ
โครงการ พร้อมกับก าหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือที่ได้ตกลงกับส านัก
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการรายงานผลตามข้อ 35 
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หมวด 2 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

 
  ข้อ 14  ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเต็มตามจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง เว้นแต่งบประมาณรายจ่าย
ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค จะระบุส านักเบิกไว้ที่ส านักเบิกส่วนภูมิภาค 
ตามท่ีตั้งของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 การจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประกาศใช้บังคับแล้ว และให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ให้มีผลตั้งแต่
วันเริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่ก าหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน 

  ข้อ 15   ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 

  ข้อ 16  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามข้อ 14 แต่หากไม่จัดส่งแผนดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณีก าหนดให้เป็นวันเริ่มต้นบังคับใช้ ส านักงบประมาณจะรายงานการไม่ส่งแผน
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 

  ข้อ 17  การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจ ออกแบบรูปรายการ
ก่อสร้างโดยละเอียด การก าหนดจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการด าเนินการจัดหา  
ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสม อย่างโปรงใส คุ้มค่าและประหยัดรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณ
รายจ่ายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี ได้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสาระส าคัญ  
ของรายการดังกล่าว 
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  ข้อ 18  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอ่ืน  
แล้วแต่กรณี ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร  
ให้กระท าได้โดยไม่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความจ าเป็น 

(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 3) 

  ข้อ 19  การจัดสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที่มีโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
รวมอยู่ด้วย และมีกรณีต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศสมทบกับเงินบาท ให้ระบุจ านวนเงินของแต่ละงบรายจ่ายที่
ขอใช้เงินทดรองราชการ และระบุส านักเบิกไว้ที่ส านักเบิกส่วนกลาง 

  ข้อ 20  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายของ
แผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย  
ที่ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ าไปยังส านักเบิก  
ส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีก าหนดไว้โดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้า
ไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยังส านักเบิกส่วนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ่งจะต้อง
พิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยให้จัดท าและรับส่งข้อมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณก าหนด 

หมวด ๓ 
การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 

 
  ข้อ 21   การใช้รายจ่ายที่ ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงาน 
หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ส านักงบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่าย  
งบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ 

(๒) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และให้ถัว
จ่ายกันได้ เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้น าไปใช้จ่ายในประเภทอ่ืนภายในงบรายจ่ายนี้ได้  
หากไมม่ีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
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(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ตามรายการ
และวงเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้วย 

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ดังนี้ 
 ก . ประเภท เงิน อุดหนุ นทั่ ว ไป  ให้ ใช้ จ่ ายตามรายการและจ านวน เงินที่ ก าหนด 

ในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
 ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จ านวนเงินและรายละเอียดอ่ืนใดที่

ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้  
ให้น าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) งบรายจ่ายอ่ืน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และให้
เบิกจ่ายตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ ให้น าความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ 22  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร ลักษณะค่าใช้จ่ายด าเนินงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อ
ผูกพันสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย และรายจ่ายรายการกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จาก
กรมบัญชีกลางได้ก่อนได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หมวด ๔ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 

  ข้อ 23  ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน 
ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย 

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ท าให้
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ แผนงานในเชิง
บูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส าคัญ และต้องไม่ท าให้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  ข้อ 24  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้น
งบบุคลากร เพื่อจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายผลผลิต 
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หรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ 
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนด
อัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 
วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงิน  
ต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการ
โอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

(ข้อนี้ยกเลิกโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 3 
โดยให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน) 

  ข้อ 25  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ 
รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณู ปโภคค้างช าระ  
หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อนตามล าดับ 

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ และการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือ
ทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม 

ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจ าเป็น 

(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2554 ข้อ 5) 

  ข้อ 26  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับรายการ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการใด 
 แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันหรือน าเงินนอก
งบประมาณไปเพ่ิมวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
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กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่ เกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินรายการนั้น แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายไปเพ่ิม  
ให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น 

รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความว่า รายการที่ระบุไว้ในการจัดสรร
งบประมาณ เว้นแต่ ในกรณีท่ีได้รวมรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่า
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ และค าว่า “หน่วย” หมายความว่าหน่วยที่สามารถนับได้ 

  ข้อ 27  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

  ข้อ 28  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อ านาจ
ตามที่ได้รับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้
แล้ว ให้จัดท าและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้าตามแบบรายงานที่ส านักงบประมาณ
ก าหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 

หมวด 5 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
  ข้อ 28/1  การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกับส่วนราชการตามระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(ความในหมวด 5 ลักษณะ 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑) 

 
ลักษณะ ๓ 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
หมวด ๑ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
 

   ข้อ 29  ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กรมบัญชีกลางตาม
วงเงินที่ระบุในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
เพ่ือส่วนราชการขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจ านวนที่ต้องจ่ายจริง ส าหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
 (๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
 (๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
 (๔) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
 (๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
 (๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
 (๗) ค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
 (๘) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
 ทั้งนี้ รายการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เบิกจ่ายโดยตรง ส่วนราชการ 

ตาม (๓) ให้โอนไปตั้งจ่ายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจ าของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการใด ๆ 
ในงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการแล้วแต่กรณี 

 (ข้อนี้ยกเลิกโดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2557 ข้อ 3 
โดยให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน) 

  ข้อ 30  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใด นอกจากรายการตามข้อ 29 ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยให้แสดงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่จะขอน าไปใช้ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ หรือรายการใดจะเบิกจ่ายในงบ
รายจ่ายใด เป็นจ านวนเท่าใด และหรือจะน าไปใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมาย
ใด หรือแผนงานในเชิงบูรณาการใด รวมทั้งให้แสดงแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางดังกล่าวเป็นรายเดือนอย่าง
ชัดเจน และให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือแสดงรายละเอียดอ่ืนใด 
ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนดพร้อมกับระบุส านักเบิกที่จะเบิกจ่าย 

  ข้อ ๓๑  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่ขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ตามข้อ ๓๐ รับผิดชอบด าเนินการตามความที่ก าหนดในข้อ ๖ วรรคหนึ่งอย่างเคร่งครัดด้วย 

  ข้อ ๓๒  เมื่อส านักงบประมาณได้ให้ความตกลงในการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดแล้ว จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการนั้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ส านักเบิกท่ี
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามวรรคหนึ่ง ส านักงบประมาณจะจัดท าเป็นหนังสือ
และจัดส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และให้ถือว่าวันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
เป็นวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
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หมวด ๒ 
การใช้รายจ่ายงบกลาง 

 
  ข้อ 33  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ให้น าความในลักษณะ 1 และลักษณะ 2 

หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 มาใช้บังคับกับการใช้รายจ่ายและการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายงบกลางโดยอนุโลม 

  ข้อ 34  งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการ
จัดสรร และได้น าไปใช้จ่ายจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต โครงการ หรือรายการ และหรือจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้วมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งคืนคลัง เว้น
แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องน าไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนๆ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

ลักษณะ 4 
การรายงานผล 

 
  ข้อ 35  เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มี

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดท ารายงาน ดังนี้ 
(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การวัด 

ของตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

(๒ ) รายงานประจ าปี ที่ แสดงถึ งความส า เร็จ ในการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งส านักงบประมาณ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

นอกเหนือจากส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ขอให้หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดด้วย 

กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอัน
ควร ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

  ข้อ 36  ส านักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติการหรือไม่อาจปฏิบัติการให้ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

นอกจากนี้  ส านั กงบประมาณ จะรายงานผลการติด ตามผลและการประเมินผล 
การด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี และจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง
ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 37  บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้แล้ว

ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้คงใช้ปฏิบัติต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว 

งบประมาณรายจ่ายรายการใดที่ได้ด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ ระเบียบนี้ ใช้บั งคับ ให้ด าเนินการต่ อไปตามระเบียบที่ ใช้อยู่ เดิม 
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

                                                                    (ลงชื่อ) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 

                                                                        (นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์) 
                                                                    ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ 
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หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 2554 
 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ภายใต้กรอบวินัยทางการเงิน
การคลัง 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 18 วรรคสอง ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณจึงก าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการรายการจัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไป
จากที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณแล้ว ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการ ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

  ข้อ ๒  การขอท าความตกลงเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการตามข้อ ๑ ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจพิจารณาด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ไม่สามารถด าเนินการในสถานที่แห่งเดิมได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินหรือด้วยเหตุอื่นใดอันเล็งเห็นผลได้อย่างแน่ชัดว่าจะไม่สามาถด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จได้ 

 (๒)  หมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในสถานที่แห่งเดิม เนื่องจากได้ด าเนินการโดใช้เงินจาก
แหล่งอื่น หรือมีการด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นไปแล้ว 

 (๓)  มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปด าเนินการในสถานที่แห่งใหม่  
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็น และแสดงเอกสารอันเป็น
หลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ 
 

 

 

 

  

 

 


