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บทที่ 1
บทนำ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็นองค์ความรู้ที่สามารถสนับสนุนให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่มีความจาเป็นต้องโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ที่ได้รับจัดสรรให้ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลกร
พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็น หรือความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
ให้บริการของกระทรวงและรัฐบาลด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้จัดทาคู่มือการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย ความรู้ ด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เช่น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่สานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ
กาหนด และกรมบัญชีกลาง และสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
3. แนวปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย
ลักษณะ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
การจัดทาคู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุ
เป้าหมายในการทางาน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและบรรลุเป้าหมาย การ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

(หน้ า 2-4 อยูใ่ นไฟลน์ excel)

2. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ต้องดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมวด
4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 18 ,23, 24,25,26,27,28 (สานักงบประมาณ, 2549) ซึ่งมี
สาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ในกรณีที่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร ให้กระทาได้โดยไม่ต้องทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกาหนดขอบเขตหรือข้อจากัดการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความจาเป็น
ข้อ 23 ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจาเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ให้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในการดาเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคานึงถึง ประโยชน์ต่อ
ประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ทาให้
เป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแผนงบประมาณใน
เชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ และต้องไม่ทาให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อ สิ้น
ปีงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตาม
เป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมผลผลิตหรือโครงการดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุคคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ข้อ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมี
วงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ

สานักงบประมาณอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกาหนดขอบเขตหรือข้อจากัดการ
โอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอบได้ตามความจาเป็น
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมารรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้นาไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตรา
บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้นาไปใช้จ่ายหรือสมทบ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างชาระ หรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อน
ตามลาดับ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ และการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
สานักงบประมาณอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพี่อกาหนดขอบเขตหรือข้อจากัดการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอบได้ตามความจาเป็น
ข้อ 26 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับรายการ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบรายจ่ายของผลผลิตหรือ โครงการ
ใด แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจ โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน หรือนาเงินนอก
งบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบ ของ
วงเงินรายการนั้น แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่ม ให้เพิ่มได้
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น
รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความว่า รายการที่ระบุไว้ในการจัดสรร
งบประมาณ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รวมรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลายหน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่า
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ และคาว่า “หน่วย” หมายความว่า หน่วยที่สามารถนับได้
ข้อ 27 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ

ข้อ 28 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อานาจ
ตามที่ ได้รับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้
แล้ว ให้จัดทาและส่งรายงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้าตามแบบรายงานที่สานัก งบประมาณ
กาหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย
3. หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 7 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
รายการใด จะกาหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไปตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่สานักงบประมาณกาหนด ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลง
วันที่ 18 มกราคม 2553
หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
รายจ่ายตามงบประมาณจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง
1. รำยจ่ำยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ทุกประเภทเป็น
รายเดือน โดยมีอัตราตามที่กาหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจาปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลัง
กาหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
(1) เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
(2) เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(3) เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(4) เงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล
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(5) เงินประจาตาแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
(7) เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ซึ่งดารงตาแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทาหน้าที่ปกครองโรงเรียนตารวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
1.1.2 ค่ำจ้ำงประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ โดย
มีอัตราตามที่กาหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจา รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนดให้จ่าย ในลักษณะ
ค่าจ้างประจา และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจา เช่น
(1) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจา (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ
1.1.3 ค่ำจ้ำงชั่วครำว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสาหรับการทางานปกติแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว
1.1.4.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการ ตามอัตราที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่
กาหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงิน
ช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น
1.2 งบดำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่ำตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด เช่น
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนตาแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร
กานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือ เกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทาศพ

(3) ค่าตอบแทนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสารอง และเสมียนคะแนนในการ เลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
จากทางราชการ
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร กานัน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสานักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น
(15) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทาการนอก
(16) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ใน ต่างประเทศ
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
1.2.2 ค่ำใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค
สื่อสาร และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม
บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้าประปา รวมถึง
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม
บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
(11) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย จากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่น ๆ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ เป็นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก การปฏิบัติงาน
ราชการ
(7) เงินรางวัลตารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
(3) ค่ำวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
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(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้
(1) ค่ำไฟฟ้ ำ
(2) ค่ำประปำ ค่ าน้าบาดาล
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์
บัตรเติมเงินโทรศัพท์
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่าย ดังกล่าว
1.3.1 ค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
เกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
1.3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึง่ ติดตรึงกับทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
สนามบิน สระว่ายน้า สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้า อ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการ
ก่อสร้างอาคาร

(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น
(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุน การดาเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานัก
งบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น
ค่าบารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุน เพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น
(2) เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สานักงบประมาณกาหนด
หน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่รำชกำรส่วนกลำงตำม พระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน เช่น
(1) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
หน่วยงำนในกำกับของรัฐ เช่น
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์กำรมหำชน เช่น
(1) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(3) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
องค์กำรระหว่ำงประเทศ เช่น
(1) องค์การการค้าโลก
(2) องค์การพลังงานโลก
(3) องค์การสหประชาชาติ
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
(5) สมาคมไหมโลก
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
(8) องค์การอนามัยโลก
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เทศบาล
(3) องค์การบริหารส่วนตาบล
(4) กรุงเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ เช่น
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(2) คณะกรรมการโอลิมปิก
(3) สภาลูกเสือแห่งชาติ
(4)โครงการวิจัย
(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(7) สภากาชาดไทย
(8) สภาทนายความ
(9) เนติบัณฑิตยสภา
(10) สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ
เงินอุดหนุนงบพระมหำกษัตริย์ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์
(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
(3) เงินพระราชกุศล
(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์
(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน
3

เงินอุดหนุนกำรศำสนำ เช่น
(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(12) เงินนิตยภัต
(13) เงินพระกฐิน
(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์
รำยจ่ำยที่สำนักงบประมำณกำหนดให้ใช้จ่ำยในงบเงินอุดหนุน เช่น
(1) ค่าฌาปนกิจ
(2) ค่าสินบน
(3) ค่ารางวัลนาจับ
1.5 งบรำยจ่ำยอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือ รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
(7) รายจ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
2 รำยจ่ำยงบกลำง
รำยจ่ำยงบกลำง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใช้ จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) “เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จ
บานาญ ข้าราชการ เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา เงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ เงินค่า ทดแทนสาหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการ
บานาญ เสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติ ตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ

(2) “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่าย เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงิน
ช่วยเหลือ การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
(3) “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ” หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจาปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับ
เงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ
(4) “เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็น เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจา” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่
รัฐบาล นาส่งเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
(6) “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ”
หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนิน
ภายในประเทศและ หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
(7) “เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสารองไว้ เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(8) “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตงั้ ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
(9) “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ ในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10)“ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(11)“ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ” หมายความ
ว่า รายจ่าย ที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานของรัฐ
อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสม ในแต่ละ
ปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชน
เมือง ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และ ค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (ภาคผนวก ก)
หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549 เรื่องการปรับปรุง
หลักการ จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สานักงบประมาณได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้
ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้นตามหลักการการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ได้ปรับปรุงคานิยามของ
งบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในข้อ 1.3.2 (2) ดังนี้
(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ งบลงทุน
ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ 1.3.2 (2) ดังกล่าว ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น สานัก งบประมาณจึง

ขอปรับปรุงคานิยามของหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ งบลงทุน ลักษณะ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ข้อ 1.3.2 (2) ข้างต้น จากเดิม “(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น” โดย เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้
“(2) รายจ่ายเพื่อปรกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่าย
เพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งต่างๆ ซึง่ ติดตรึงกับทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้าง เช่น ค่าจัดหาสิ่งก่อสร้างใหม่
ซึ่งไม่รวมค่าจัดหาที่ดิน รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใหมีมูลค่าเพิ่ม ขึ้น
เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ค่าปรับปรุงอาคาร เป็นต้น
รายจ่ายตามวรรคหนึ่งที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้ใช้จ่ายใน
งบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่หากมีวงเงินค่าใช้จ่ายในงบดาเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ”
(ภาคผนวก ข)

บทที่ 3
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกัน จากการ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจาก
การจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องตรวจสอบ รายการต่างๆ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ซึ่งสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด และเกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกาหนด ดังนี้
1 รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ (http://www.finance.obecgo.th)
1.1 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ เช่น
- อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ราคา 154,800 บาท/ชุด
- อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ราคา 192,500 บาท/ชุด
1.2 ครุภัณฑ์กำรเกษตร เช่น
- เครื่องสูบน้า เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที ราคา 8,600 บาท/เครื่อง
1.3 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ เช่น
- กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว ราคา 9,000 บาท/กล้อง
1.4 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ เช่น
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล
ราคา 7,000 บาท/กล้อง
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI
Lumens ราคา 22,000 บาท/เครื่อง
1.5 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เช่น
- ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต ราคา 27,000 บาท/ตู้
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ราคา 9,500 บาท/เครื่อง
1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ราคา 12,000 บาท/เครื่อง
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ ราคา 29,000 บาท/เครื่อง
1.7 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ราคา 819,000 บาท/คัน
- รถนั่งส่วนกลาง ราคา 770,000 บาท/คัน
1.8 ครุภัณฑ์โรงงำน เช่น
- กบไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว ราคา 10,000 บาท/ตัว
- เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว ราคา 5,100 บาท/ตัว
1.9 ครุภัณฑ์สำนักงำน เช่น
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู
ราคา 25,500 บาท/เครื่อง

- ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร ราคา 9,700 บาท/ใบ
1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ เช่น
- กล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 24 เท่า ราคา 24,000 ชุด
- กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา
ราคา 110,000 บาท/ชุด
2. รำคำมำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง (http://design.obec.go.th/)
2.1 อำคำรเรียน เช่น
- แบบ สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง ราคา 3,483,100 บาท/หลัง
- แบบ สปช.101/26 ราคา 1,715,000 บาท/หลัง
2.2 รั้ว เช่น
- รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ราคา 2,300 บาท/เมตร
- รั้วลวดหนาม ราคา 240 บาท/เมตร
- รั้วลวดตาข่ายฐานรากมีเสาเข็ม ราคา 2,400 บาท/เมตร
3. เกณฑ์รำคำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (http://www.finance.obecgo.th)
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป(สาหรับนักเรียน) ราคา 16,000 บาท/ชุด
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง(สาหรับครู) ราคา 23,000 บาท/ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server Computer) ราคา 64,000 บาท/ชุด
- Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw ราคา 120,000 บาท/ชุด

บทที่ 4
กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย
การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดาเนินการตามพันธกิจต้องดาเนินการล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อ
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายการบางรายการอาจไม่สามารถดาเนินการ ได้
เนื่องจากสถานการณ์หรือภารกิจในปีงบประมาณเปลี่ยนแปลง ทาให้เป้าหมาย เหตุผล ความจาเป็น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในระหว่างปีงบประมาณอาจมีกิจกรรมและหรือโครงการ
สาคัญที่จะต้องดาเนินการเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ทาให้มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายการ
และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องโอน เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย
1.1 พิจำรณำกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย จะต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อใดในลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะต้องเป็นการดาเนินการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการดาเนินการที่จาเป็นและเร่งด่วนตามนโยบาย และต้องไม่ทาให้ค่าสาธารณูปโภคค้าง ชาระ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่
1) เมื่อมีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือจากกการ
จัดซื้อ จัดจ้างแล้ว
2) เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่ไม่อาจจัดหาได้
3) เมื่อจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ได้ในราคาที่สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ
4) เมื่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 กำรตรวจสอบรำยกำรที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ตรวจสอบรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายว่าตรงตามหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ประเภทงบรายจ่ายใดที่สานักงบประมาณกาหนด
1.3 กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ที่ใช้ประกอบกำรขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย
ตรวจสอบรายการเดิมและรายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม
งบรายจ่าย ชื่อรายการ จานวน วงเงินงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผลการจัดซื้อ ใบเสนอราคา
เหตุผลความจาเป็น
1.4 กำรพิจำรณำว่ำรำยกำรที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงอยู่ในอำนำจของผู้ใด
พิจารณาว่ารายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงอยู่ในอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี กรม
ประมง) สานักงบประมาณ หรือต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

2. กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรร งบประมาณ
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอน เงินต่างงบ
รายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
สานักงบประมาณ (2549) จาแนกลักษณะที่สาคัญของการโอนงบประมาณรายจ่ายเป็น 2 ลักษณะ
1) การโอนงบประมาณรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายใน งบ
รายจ่ายเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน การโอนลักษณะนี้เป็นการโอนตามแนวตั้งในงบรายจ่าย
เดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน เช่น การโอนงบดาเนินงาน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
มาสมทบงบดาเนินงานผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ภายใต้แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารงบประมาณรายจ่ายในกรณีที่ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
งบดาเนินงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
2) การโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน การ
โอนลักษณะนี้เป็นการโอนตามแนวนอนในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน เช่น
การโอนงบดาเนินงานบางส่วนจากผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เป็นงบรายจ่ายอื่น เพื่อนามาสมทบกับงบ
รายจ่ายอื่นของผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ผลผลิตเดียวกัน) ภายใต้แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็น การบริหารงบประมาณรายจ่ายในกรณีที่ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบรายจ่ายอื่นที่ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
3. กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจานวน เงิน
ของรายการที่กาหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
ตัวอย่ำงที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
- งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ครุภัณฑ์การเกษตร
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- ครุภัณฑ์อื่นๆ
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
- ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
- ค่าก่อสร้างอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามตัวอย่าง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างรายการ
และวงเงินค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างในงบลงทุนของผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ภายใต้แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ เช่น โรงเรียนบ้านปากอูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้รับการจัดสรร งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งบลงทุน (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(ประถมศึกษา) วงเงิน 160,900 บาท แต่ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็น
ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร วงเงิน 160,900 บาท
4. กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่กาหนดไว้ในรายการตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ได้จัดทามาจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จึงไม่สมควรโอนหรือนาไปใช้ในรายการอื่น แต่
เนื่องจากกระบวนการของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ต้องใช้เวลาในการจัดทาล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อ
ถึงเวลาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนาไปใช้จ่ายในการดาเนินงานตามที่ขออนุมัติไว้กับรัฐสภา เมื่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ และหรือประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ตาม
แผนได้เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ส่วนราชการจึงต้องมีการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้ในรายการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถดาเนินการ
ได้ โดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้
4.1 รำยกำรที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปตำมหลักกำรเพื่อแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินกำร
4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
4.1.2 เพิ่มคุณภาพการให้บริการ
4.1.3 พัฒนาบุคลากร
4.1.4 พัฒนาเทคโนโลยี
4.1.5 สนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4.2 รำยกำรที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงต้องสอดคล้องกับ
4.2.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ
4.2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
4.3 รำยกำรที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึง
4.3.1 ประโยชน์ของประชาชน
4.3.2 ความประหยัด
4.3.3 ความคุ้มค่า
4.3.4 ความโปร่งใส
4.4 รำยกำรที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงต้องไม่ทำให้
4.4.1 เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือแผนงานงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ
4.4.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

5. อำนำจในกำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ผู้มีอานาจในการอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการได้แก่
หัวหน้าส่วนราชการ สานักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี
5.1 กำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยตำมอำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
อานาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบว่า ด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 กาหนดอานาจไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบรายจ่าย และระหว่าง
ผลผลิต หรือโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน (ภาคผนวก ค) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 24 ซึ่งระบุว่า
หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
- การโอนงบประมาณรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการ อื่นภายใน
งบรายจ่ายเดียวกัน ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
- การโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้ แผนงบประมาณเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจานวนเงินของรายการที่กาหนดไว้ภายใต้ งบรายจ่าย
ของผลผลิตหรือโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
การมอบอานาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายของหัวหน้าส่วนราชการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ในการจัดทาผลผลิตหรือ
โครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยการโอน
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
- ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ต้องไม่เป็นการกาหนดอัตราข้าราชการใหม่
- ต้องไม่เป็นรายการค่าที่ดิน
- ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว
- ในกรณีที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- ในกรณีที่เป็นค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการจะใช้อานาจตามระเบียบข้อนี้ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อนาไปใช้จ่ายในงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ดังกล่าว
ต้องนาไปอุดหนุนให้แก่บุคคล องค์กรต่าง ๆ ที่มิใช่ส่วนราชการให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก รายจ่ายตาม
งบประมาณเท่านั้น และต้องเป็นไปเพื่อการให้บริการสาธารณะ หรือได้มาซึ่งประโยชน์ สาธารณะ และต้อง
ติดตามผลการใช้จ่ายด้วย
2) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายภายใต้แผนงบประมาณ
เดียวกัน งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย มีความหมาย 2 นัย คือหากใช้ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง
งบประมาณรายจ่ายที่ไม่ได้มีการใช้จ่าย ซึ่งอาจหมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เช่น ไม่สามารถ

ดาเนินการได้ทัน หรือหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการที่ได้
ดาเนินงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วโดยใช้งบประมาณรายจ่ายต่ากว่าวงเงินที่ได้รับ หรือ
บางกรณีอาจหมายถึงงบประมาณรายจ่ายที่สานักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณด้วย ซึ่งหมายความ
อย่างกว้างดังกล่าวนี้เป็นความหมายที่ครอบคลุมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ทุกกรณี
สาหรับงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
มิได้มีการกาหนดความหมายไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีคาขยายความไว้ในข้อ 25 โดยระบุว่างบประมาณรายจ่าย
เหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น ความหมายของงบประมาณ
รายจ่ายเหลือจ่ายตามระเบียบนี้ จึงเป็นความหมายอย่างแคบ โดยหมายถึงเฉพาะงบประมาณรายจ่าย
เหลือจ่าย
การให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย เป็นหลักการตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งหากหัวหน้าส่วนราชการมีกลยุทธ์และความสามารถในการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลงได้ หรือจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคาที่ถูกลง หรือ การ
ดาเนินการมีประสิทธิภาพทาให้เกิดการประหยัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถนางบประมาณรายจ่าย เหลือ
จ่ายนั้นไปใช้ได้ โดยในปัจจุบันอาจนาไปกาหนดเป็นกิจกรรม รายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง
ใหม่ได้ และสามารถไปใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่บุคลากรของหน่วยงานตามแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก็
ได้ (สานักงบประมาณ, 2548)
หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายได้ โดย จะต้อง
ตรวจสอบว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) ต้องเป็นรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติให้
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
2) ต้องเป็นรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การค่าใช้จ่ายแล้ว
หัวหน้าส่วนราชการให้การรับรองว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณหรือได้รับอนุมัติจากการโอนเปลี่ยนแปลงฯ
3) ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
4) หัวหน้าส่วนราชการสามารถนาไปใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ก็ได้
ทั้งนี้การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) ต้องไม่เป็นรายการค่าที่ดิน
2) ต้องไม่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
3) ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4) ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญา เช่น ค่าเพิ่มค่างานตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค้างชาระ
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการจะใช้อานาจตามระเบียบข้อนี้ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อนาไปใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าวต้องนาไปอุดหนุนให้แก่บุคคล องค์กรต่าง ๆ ที่มิใช่ส่วนราชการให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก รายจ่าย

ตามงบประมาณเท่านั้น และต้องเป็นไปเพื่อการให้บริการสาธารณะ หรือได้มาซึ่งประโยชน์ สาธารณะ และ
ต้องติดตามผลการใช้จ่ายด้วย
3) การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถจัดหาได้ ภายใต้ แผน
งบประมาณเดียวกัน รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือราคาต่อหน่วย
- ต้องเป็นรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับ อนุมัติ
ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้ว
- ต้องไม่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
- รายการที่จัดซื้อจัดจ้างให้หมายถึงครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่ง รายการ
- ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มวงเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ วงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- วงเงินงบประมาณที่จะโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย มาเพิ่มต้องเป็น
งบรายจ่ายต่างๆ ของผลผลิตหรือโครงการใดๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
- กรณีที่จะนาเงินนอกงบประมาณมาเพิ่มให้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- ในกรณีที่รายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถจัดหาได้นั้น มีเงิน นอกงบประมาณ
สมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินรายการนั้น
ตัวอย่ำงที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จานวน 1 ชุด วงเงิน 219,500 บาท
เมื่อดาเนินการจัดซื้อปรากฏว่าราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
เป็นเงิน 241,450 บาท ซึ่งสูงกว่า วงเงินที่ได้รับจัดสรร 21,950 บาท แต่ตามหลักเกณฑ์ระบุว่าสามารถโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มวงเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น กรม
ประมงสามารถ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบรายจ่ายต่างๆ ของผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ภายใต้แผน
งบประมาณ เดียวกัน มาเพิ่มได้ในวงเงิน 21,950 บาท (ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร)
เท่านั้น หรือหาก มีเงินนอกงบประมาณมาเพิ่ม ก็สามารถเพิ่มได้ในวงเงิน 21,950 บาท เช่นกัน
จากตัวอย่างข้างต้นหากครุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 119,500 บาท และมีเงิน
นอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว 100,000 บาท ให้ใช้เงินนอกงบประมาณเพิ่มได้ในวงเงิน 21,950 บาท แต่
หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณไปเพิ่ม ให้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินใน
ส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น กล่าวคือต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มได้มาก ที่สุดในวงเงิน
11,950 บาท (ร้อยละ 10 ของวงเงินที่เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายคือ 119,500 บาท) และใช้ เงินนอก
งบประมาณได้อย่างน้อยอีก 10,000 บาท
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถเลือกใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการของแต่ละลักษณะ เพื่อให้
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้ดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้จัดทา
และส่งรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

โดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ที่กล่าวว่าเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อานาจตามที่ได้รับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้แล้ว ให้จัดทาและส่งรายงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐโดยไม่ชักช้าตามแบบรายงานที่สานักงบประมาณกาหนด แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้า
วันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (สานักงบประมาณ, 2549)
5.2 กำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยที่ต้องขอตกลงกับสำนักงบประมำณ
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
นอกเหนือจากที่ได้มอบอานาจและความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบนี้ หากส่วน ราชการ
มีความจาเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ให้ขอทาความตกลงกับสานัก งบประมาณตาม
นัยมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 203 พ.ศ. 2515 ที่บัญญัติไว้ว่า “รายจ่ายที่กาหนดไว้ในรายการใด สาหรับส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม จะโอน
หรือนาไปใช้ในรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการสานัก งบประมาณ แต่ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณจะอนุญาตมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงิน ราชการลับ หรือเป็นงาน หรือ
โครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี” โดยให้หัวหน้าส่วน ราชการดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ความจาเป็นในการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับ
หลักการสาคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
2) ในกรณีที่การโอนเปลี่ยนแปลงมีผลทาให้ต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณด้วย ก็ให้ดาเนินการขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณไปพร้อมกัน
3) ให้จัดทาและรับส่งข้อมูลความจาเป็นในการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย และ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS) พร้อม
จัดทาเป็นหนังสือและส่งเพื่อขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
4) การให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย สานักงบประมาณจะทาเป็นหนังสือ และจัดส่งข้อมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS)
5) การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ การอนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ของเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณต้องวิเคราะห์ ความจาเป็นให้
สอดคล้องกับหลักการสาคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายด้วย
การนาเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณปัจจุบันไปสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายในปีที่ ล่วงมาแล้วที่
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ให้ขอทาความตก ลงกับสานัก
งบประมาณก่อนด้วย

5.3 กำรโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยที่ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี
ตามนัยมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 203 พ.ศ. 2515 ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ที่เป็น
ผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี
ก่อน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ที่นาเสนอต่อรัฐสภา ได้ใช้ “แผนงบประมาณ” เป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแทน “แผนงาน”
ซึง่ “แผนงบประมาณ” นั้น มีความเชื่อมโยงกับ “ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก” ของแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 4 ปี ของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2548 ดังนั้น ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้าม “แผนงบประมาณ” ในระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 จึงเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ที่มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องขออนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีก่อน
มาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 บัญญัติว่า “เมื่อมีการกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ใด
แล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดาเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทา
ให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือนาไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว” ดังนั้น เมื่อการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ยึดหลักการเชื่อมโยงภารกิจกับ “ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก” ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล การโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณรายจ่าย
ข้าม “ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก” จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับ แผนปฏิบัติราชการก่อน
สาหรับความหมายของคาว่า “โครงการใหม่” ตามนัยมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 นั้น โครงการ หมายถึง โครงการที่แท้จริง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบอย่าง ครบถ้วน
คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สถานที่ตั้ง 4) ระยะเวลาดาเนินการ 5) เป้าหมาย 6) วงเงิน
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7) กิจกรรม 8) ตัวชี้วัดความสาเร็จ 9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และต้องเป็น โครงการพิเศษ
ตามนโยบายใหม่ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราช กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดังนั้น การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คือ การ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ที่เป็นผลทาให้เกิดรายจ่ายประเภท เงิน
ราชการลับ
2) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ข้าม “แผนงบประมาณ” ในภารกิจที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ที่เป็นผลทาให้เกิดรายจ่ายประเภทโครงการ
ใหม่พิเศษที่เกิดขึ้นจากนโยบายใหม่ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
อย่างไรก็ตาม การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงบประมาณ และโครงการ
ใหม่พิเศษ ส่วนราชการจะต้องดาเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการก่อน ตามนัยมาตรา 18 วรรคสอง และ วรรค

สาม แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. ต้องตรวจสอบว่าเป็นงานหรือภารกิจใด ซึ่งหมายถึงแผนงบประมาณในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
- ที่ไม่อาจดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้
- ที่หมดความจาเป็น
- ที่ไม่เป็นประโยชน์
- หากดาเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็น
- มีความจาเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ
2. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ส่วนราชการดาเนินการแก้ไข
แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย
เมื่อส่วนราชการได้ดาเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการแล้วให้จัดทาและส่งข้อมูลการโอน เปลี่ยนแปลง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทาหนังสือส่งเพื่อขอทาความตกลงในการโอนเปลี่ยนแปลง รายการ
งบประมาณรายจ่ายต่อไป

ขัน้ ตอน

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

:

เริ่ ม
ข้ อมูลและเหตุผลการ

ยกเลิกการ

โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ าย

ปรับแผน
ไม่ใช้
ผวจ. อนุมตั ิ
ใช้

เปลีย่ นแปลงงบประมาณ

เอกสารเปลีย่ นแปลงและ
ไม่เปลี่ยน

โครงการที่เปลีย่ นแปลง

เป้าหมาย

ผลผลิต
เปลีย่ นแปลง

ไม่อนุมตั ิ

ส่งแผนฯ ทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ

อนุมตั ิ

ยกเลิกการ
เปลีย่ นแปลง
แจ้ งกลุม่ บริ หารการเงินฯ
ดาเนินการโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่าย

ทาการโอน เปลีย่ นแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ GFMIS

ฐานข้ อมูลระบบ
GFMIS

ขัน้ ตอน : การบริหารงบประมาณเหลือจ่ าย
เริ่ ม
เอกสารสรุปผลการ

การบริหารงบประมาณเหลือจ่ าย

ดาเนินงานเชิงวิชาการเชิง
ประมาณ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานและ

ไม่ใช้

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณแล้ วเสร็ จ?

ยกเลิกใช้ งบประมาณเหลือ

มีเงินเหลือจ่ายและต้ องการใช้ เงิน

จ่ายรวมไว้ ใน งบกลาง

เหลือจ่าย

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

งบกลาง

-ข้ อมูลผลการการดาเนินงานฯต่างๆที่
เกี่ยวข้ อง

ใช้

-ข้ อมูลผลการเบิกจ่าย (กลุม่ บริหารการเงินฯ)

ผวจ. อนุมตั ิ

รวบรวมไว้ ใน

นาเสนอความเห็นต่อ ผวจ.

ส่วนราชการฯขออนุมตั ิ ผวจ. ผ่าน หน่วย ตสน.จังหวัด

แจ้ งกลุม่ บริ หารการเงินฯ
โอนจัดสรร/ดาเนินการตามระเบียบฯ

ทาการโอน เปลีย่ นแปลงงบประมาณ

ฐานข้ อมูลระบบ

รายจ่ายในระบบ GFMIS

GFMIS
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