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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย เปนองคความรูท่ีสามารถสนับสนุนใหสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนท่ีมีความจําเปนตองโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  
ท่ีไดรับจัดสรรใหดําเนินการ เพ่ือแกไขปญหา เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลกร  
พัฒนาเทคโนโลยี จะตองแสดงเหตุผล ความจําเปน หรือความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนตอการจัดการศึกษา 
ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส รวมท้ังตองสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตรการใหบริการของกระทรวง
และรัฐบาลดวย  

สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดจัดทําคูมือการโอน  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายเพ่ือรวบรวมองคความรู ดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประกอบดวย ความรู ดานตาง ๆ 3 ดาน ไดแก  

1. กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย เชน  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ สิ่งกอสราง ท่ีสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  
กําหนด และกรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

3. แนวปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดวย  
ลักษณะ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  

การจัดทําคูมือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายเปนเครื่องมือ เพ่ือใชในการบรรลุ  
เปาหมายในการทํางาน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคนและบรรลุเปาหมาย การพัฒนา
องคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
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1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหาร  

งบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ขอ 18 ,23, 24,25,26,27,28 (สํานักงบประมาณ, 2549) ซ่ึงมี
สาระสําคัญ ดังนี้  

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 ขอ 18 ในกรณีท่ีสวนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางใน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอ่ืนแลวแตกรณี ท่ีมิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซ่ึงไดรับการ
จัดสรรงบประมาณแลวโดยไมเพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจาย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอ
สาระสําคัญของรายการท่ีไดรับจัดสรร ใหกระทําไดโดยไมตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัดการ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปน  

ขอ 23 ในกรณีท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  
งบประมาณรายจาย ใหดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ เพ่ิมคุณภาพ
การใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผน ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด รวมท้ังตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได โดยคํานึงถึง ประโยชนตอประชาชน ความ
ประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส รวมท้ังสอดคลองกับเปาหมาย การใหบริการกระทรวง  
และเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติดวย  

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึง่ ตองไมทําให  
เปาหมาย ผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือแผนงบประมาณใน เชิง
บูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระเม่ือ สิ้น
ปงบประมาณ  

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 ขอ 24 หัวหนาสวนราชการ  
หรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรบัการจัดสรรงบประมาณ
ในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน ยกเวนงบบุคลากร เพ่ือจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายท่ีระบุใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือ
เพ่ือเพ่ิมเติมผลผลิตหรือโครงการดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ  

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนไมเปนการ 
กําหนดอัตราบุคคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ รายการคาท่ีดิน หรือเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศท่ีไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตาม  
ขอ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีท่ีเปนการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอ
หนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ  
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สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัดการ   
โอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึง่และวรรคสอบไดตามความจําเปน  

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 ขอ 25 หัวหนาสวนราชการ  
หรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมารรายจายภายใตแผนงานเดียวกันท่ี 
เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณหรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลว ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ได แตมิใหนาไปใชจายเปนรายการอัตรา  
บุคลากรตั้งใหม รายการคาท่ีดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนาไปใชจายหรือสมทบ     
จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวท่ีไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและ   
แผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแลว ในกรณีท่ีมีหนี้คาสาธารณูปโภค      
คางชําระ หรือคาใชจายท่ีจําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลาดับแรกกอนตามลําดับ  

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือ 
สิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑยานพาหนะตองเปนการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑยานพาหนะเดิม  

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพ่ีอกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัดการ 
ใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอบไดตามความจําเปน  

ขอ 26 ในกรณีท่ีสวนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณสาหรับรายการ  
ครุภณัฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีมิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของผลผลิตหรือ โครงการใด    
แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจ โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตาง ๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน หรือนําเงินนอก
งบประมาณไปเพ่ิมวงเงินรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางนั้นไดไมเกินรอยละสิบของวงเงิน ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  

กรณีรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีไมอาจจัดหาไดนั้น เปนรายการท่ีไดรับการจัดสรร  
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมไดไมเกินรอยละสิบ ของ  
วงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณรายจายไปเพ่ิม ใหเพ่ิมได       
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินในสวนท่ีเปนงบประมาณรายจายรายการนั้น  

รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา รายการท่ีระบุไวในการจัดสรร  
งบประมาณ เวนแตในกรณีท่ีไดรวมรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน ใหถือวา
ครุภณัฑ หรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ และคําวา “หนวย” หมายความวา หนวยท่ีสามารถนับได  

ขอ 27 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรร  
งบประมาณ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหทําความตกลงกับสานักงบประมาณ  
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ขอ 28 เม่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจ  
ตามท่ี ไดรับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบนี้   
แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบรายงานท่ีสํานัก งบประมาณ
กําหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจาย  
 

2. หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 7 รายจายตามงบประมาณรายจาย 

รายการใด จะกําหนดใหเบิกจายในประเภทงบรายจายใด ใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ ท่ีสานักงบประมาณกําหนด ฉบับปรับปรงุ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว33  
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553  

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก  

1. รายจายของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
2. รายจายงบกลาง  

1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซ่ึงกําหนดไวสาหรับแตละสวน 

ราชการ และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก  
1.1 งบบุคลากร  
1.2 งบดําเนินงาน  
1.3 งบลงทุน  
1.4 งบเงินอุดหนุน  
1.5 งบรายจายอ่ืน  

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายท่ี    
จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ี 
กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว  

1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐ ทุกประเภทเปน  
รายเดือน โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลัง กําหนด      
ใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน  

(1) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ  
ประธานสภาผูแทนราษฎร  

(2) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา  
ผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  

(3) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
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(4) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ 9  
(5) เงินประจําตําแหนงขององคมนตรแีละรัฐบุรุษ  
(6) เงินประจําตําแหนงของขาราชการ  
(7) เงินเพ่ิมสาหรับตําแหนงขาราชการการเมือง  
(8) เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.)  
(9) เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.)  
(10) เงินเพ่ิมพิเศษสาหรับผูซ่ึงดารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู  

เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)  
(11) เงินเพ่ิมพิเศษสาหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  
(12) เงินเพ่ิมประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ  
(13) เงินเพ่ิมพิเศษผูทาหนาท่ีปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)  
(14) เงินเพ่ิมพิเศษสาหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ (พ.ข.ต.)  
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)  
(16) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ  
(17) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน  
1.1.2 คาจางประจํา หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ โดย  

มีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจาย ในลักษณะคาจาง
ประจาํ และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา เชน  

(1) เงินเพ่ิมพิเศษสาหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)  
(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา  
(4) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ  
1.1.3 คาจางช่ัวคราว หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางสาหรับการทํางานปกติแกลูกจาง  

ชั่วคราว ของสวนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางช่ัวคราว  
1.1.4.คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก  

พนักงานราชการ ตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ รวมถึงเงินท่ี กําหนด       
ใหจายในลักษณะดังกลาว และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ เชน เงินชวยเหลือการ 
ครองชีพพิเศษ เปนตน  

1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ีจาย  
ในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ รายจาย 
อ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว  

1.2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผูท่ีปฏิบัติงานใหทางราชการตามท่ี  
กระทรวงการคลังกําหนด เชน  

(1) เงินคาเชาบานขาราชการ  
(2) เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอ่ืนๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร  

กํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง อาทิ เงินชวยเหลือ เก่ียวกับการศึกษา 
ของบุตร เงินชวยเหลือในการทําศพ  
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(3) คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ท่ีปฏิบัติงาน  
เก่ียวกับการเลือกตั้ง  

(4) คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการ เลือกตั้ง  
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางท่ีมีคําสั่งแตงตั้ง  

จากทางราชการ  
(6) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและ  

ในวันหยุดราชการ  
(7) เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร กํานัน และผูชวย ผูใหญบาน  
(8) เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ  
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ  
(11) เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาท่ีขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
(12) เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว  
(13) เงินคาท่ีพักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  
(14) เงินพิเศษท่ีจายใหแกลูกจางของสานักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถ่ิน  
(15) คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอก  
(16) คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ  
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ  
(18) คาพาหนะเหมาจาย  
(19) คาเบี้ยประชุมกรรมการ  
(20) คารักษาพยาบาลขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ  
(21) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูใน ตางประเทศ  
(22) เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ  
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางข้ันสูงของตําแหนง  
(24) เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง  
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ  
1.2.2 คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวน บริการสาธารณูปโภค  

สื่อสาร และโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน  

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึง 
คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา  

(2) คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม รวมถึงการซอมแซม  
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิมกาลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา  

(3) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหราชการไดใชบริการน้ําประปา รวมถึง  
คาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(4) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการซอมแซม  
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

(5) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน  
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(6) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินท่ีตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน เชน คาเชารถยนต  
คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง คาเชาท่ีดิน คาเชารับลวงหนา ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย  

(7) คาภาษี เชน คาภาษีโรงเรือน เปนตน  
(8) คาธรรมเนียม ยกเวน คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร  
(9) คาเบี้ยประกัน  
(10) คาจางเหมาบริการ เพ่ือใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงอยูใน ความรับผิดชอบ  

ของผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง  
(11) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจาง 

เหมาท้ัง คาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีสวนราชการเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้  

1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
2. คาสิ่งของท่ีสวนราชการซ้ือมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย จากคาวัสดุ  

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เชน  
(1) คารับรอง หมายถึง รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ  
(2) คารับรองประเภทเครื่องดื่ม  
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา  

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย อ่ืน ๆ เชน  
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก  

คาพาหนะ เปนตน  
(2) คาเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ  
(3) คาเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผูตองหา  
(4) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  
(5) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา  
(6) คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก การปฏิบัติงาน  

ราชการ  
(7) เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ  
(8) เงินรางวัลเจาหนาท่ี  
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจาง)  
(10) คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา  
(11) คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
(12) คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน  

(3) คาวัสดุ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้  
(1) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ  

หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท รวมถึง
คาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน  

(2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
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(3) รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑท่ีมีวงเงินไมเกิน  
5,000 บาท ท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง ท่ีมีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท  

(4) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
ท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท  

(5) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
1.2.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ  

โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการ ดังนี้  
(1) คาไฟฟา  
(2) คาประปา คาน้ําบาดาล  
(3) คาโทรศัพท เชน คาโทรศพัทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลือ่นท่ี รวมถึงบัตรโทรศัพท  

บัตรเติมเงินโทรศัพท  
(4) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา  

ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร เปนตน  
(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ส่ือสารและ 

โทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร ผานดาวเทียม 
คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน  
คาเคเบ้ิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน  

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน  
ลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย 
ดังกลาว  

1.3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้  
(1) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุด  

เกินกวา 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  
เปนตน  

(2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา  
20,000 บาท  

(3) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมท้ังครุภัณฑ  
คอมพิวเตอรท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท  

(4) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน  
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  

(5) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ  
1.3.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและหรือ สิ่งกอสราง  

รวมถึงสิ่งตาง ๆ ซ่ึงติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน สนามกีฬา สนามบิน  
สระวายน้ํา สะพาน ถนน รั้ว บอน้ํา อางเก็บน้ํา เข่ือน เปนตน รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  

(1) คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการติดตั้ง  
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมการกอสราง อาคารหรือภายหลัง 
การกอสรางอาคาร  
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(2) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  
ท่ีมีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน  

(3) รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล  
(4) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง  
(5) รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนท่ีดิน  

คาชดเชยกรรมสิทธิ์ท่ีดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน  
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ  

สนับสนนุ การดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปน สาธารณประโยชน 
รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานัก งบประมาณกําหนดใหใชจายใน
งบรายจายนี้  
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ไดแก  

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ เชน  
คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย เงินอุดหนุน  
เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน เปนตน  

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและ  
ตามรายละเอียดท่ีสานักงบประมาณกําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน  

รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือ เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ ใหเปนไปตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด  

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบ  
บริหารราชการแผนดิน เชน  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
หนวยงานในกํากับของรัฐ เชน  
 (1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
(3) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
(8) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
องคการมหาชน เชน  
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(2) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(4) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  
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(5) สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา  
องคการระหวางประเทศ เชน  
(1) องคการการคาโลก  
(2) องคการพลังงานโลก  
(3) องคการสหประชาชาติ  
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหงเอเชีย  
(5) สมาคมไหมโลก  
(6) สถาบันสถิติระหวางประเทศ  
(7) กองทุนประชากรแหงประชาชาติ  
(8) องคการอนามัยโลก  
(9) กรรมการกาชาดระหวางประเทศ  
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาติ  
(11) สมาคมระหวางประเทศตางๆ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน  
(1) องคการบริหารสวนจังหวัด  
(2) เทศบาล  
(3) องคการบริหารสวนตําบล  
(4) กรุงเทพมหานคร  
(5) เมืองพัทยา  
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เชน  
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
(2) คณะกรรมการโอลิมปก  
(3) สภาลูกเสือแหงชาติ  
(4) โครงการวิจัย  
(5) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
(6) สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  
(7) สภากาชาดไทย  
(8) สภาทนายความ  
(9) เนติบัณฑิตยสภา  
(10) สมาคม หรือมูลนิธิตางๆ  
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เชน  
(1) คาใชจายในพระองค  
(2) คาใชจายในพระราชฐานท่ีประทับ  
(3) เงินพระราชกุศล  
(4) เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช  
(5) เงินปพระบรมวงศานุวงศ  
(6) เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน  
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เงินอุดหนุนการศาสนา เชน  
(1) คาใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ  
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด  
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม  
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ  
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม  
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี  
(7) เงินอุดหนุนมิซซังตางๆ  
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน  
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน  
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม  
(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม  
(12) เงินนิตยภัต  
(13) เงินพระกฐิน  
(14) เงินบูชากัณฑเทศน  
รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน เชน  
(1) คาฌาปนกิจ  
(2) คาสินบน  
(3) คารางวัลนําจับ  

1.5 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง  
หรือ รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน  

(1) เงินราชการลับ  
(2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง  
(3) คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ  

ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง  
(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  
(5) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ)  
(6) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน  
(7) รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู  
2 รายจายงบกลาง  
รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  

โดยท่ัวไปใชจายตามรายการดังตอไปนี้  
(1) “เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จ  

บํานาญ ขาราชการ เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  
เงินคาทดแทนสาหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญ  
เสียชีวิต เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ  
ตามหนาท่ีมนุษยธรรม และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ  
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(2) “เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไว  
เพ่ือจาย เปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ ไดแก เงินชวยเหลือ 
การศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับราชการ  

(3) “เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ” หมายความวา  
รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับ เงินเดือน
ขาราชการท่ีไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงตั้งใหดารงตําแหนงระหวางป และเงินปรับวุฒิ ขาราชการ  

(4) “เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ  
จายเปน เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(5) “เงินสมทบของลูกจางประจํา” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบท่ี  
รัฐบาล นําสงเขากองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา  

(6) “คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดาเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ ”  
หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ
และ หรือตางประเทศ และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย  

(7) “เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน” หมายความวา รายจายท่ีตั้งสํารองไว เพ่ือ  
จัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  

(8) “คาใชจายในการดําเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ” หมายความวา รายจาย  
ท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ  

(9) “เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไว  
เพ่ือเบิกจายเปนเงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ  

(10) “คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไว  
เพ่ือเปน คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

(11) “คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ” หมายความ 
วา รายจาย ท่ีตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางประจํา และ  
พนักงานของรัฐ  

อนึ่ง นอกจากรายจายรายการตางๆ ดังกลาวขางตนซ่ึงเปนรายการหลักแลว พระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอ่ืนๆ ไวในรายจายงบกลางตามความเหมาะสม ในแตละป 
เชน คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คาใชจายในการชําระหนี้กองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 
คาใชจายเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ และ คาใชจายการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน (ภาคผนวก ก)  

หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0702/ว 99 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2549 เรื่องการปรับปรุง  
หลักการ จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ สํานักงบประมาณไดแจงเวียนใหสวนราชการถือปฏิบัติไดถูกตอง 
และชัดเจนยิ่งข้ึนตามหลักการการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีไดปรับปรุงคานิยามของงบลงทุน 
ลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสรางในขอ 1.3.2 (2) ดังนี้  

(2) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีมีวงเงินเกิน  
กวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน ความละเอียดแจงแลว นั้น  

เพ่ือใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
งบลงทุน ลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ขอ 1.3.2 (2) ดังกลาว ไดอยางถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน สํานักงบประมาณ 
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จึงขอปรับปรุงคานิยามของหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ งบลงทุน ลกัษณะ คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ขอ 1.3.2 (2) ขางตน จากเดิม “(2) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีมีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน” โดย เปลี่ยนแปลงเปนดังนี้  

(2) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึง 
รายจาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสรางหรือสิ่งตางๆ ซ่ึงติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาจัดหาสิ่งกอสรางใหม 
ซ่ึงไมรวมคาจัดหาท่ีดิน รายจายเพ่ือดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดิน และหรือสิ่งกอสรางใหมมูลคาเพ่ิมข้ึน  
เชน คาจัดสวน คาถมดิน คาปรับปรุงอาคาร เปนตน  

รายจายตามวรรคหนึ่งท่ีมีวงเงินคาใชจายในแตละรายการเกินกวา 50,000 บาท ใหใชจาย 
ในงบลงทุน ลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง แตหากมีวงเงินคาใชจายในงบดําเนินงาน ลักษณะคาวัสดุ”  
(ภาคผนวก ข)  
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บทที ่3 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ส่ิงกอสราง 

 
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีเหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกัน  

จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
จากการจัดซ้ือจัดจางแลวไปใชจายเปนรายจาย เพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางจะตองตรวจสอบ รายการตางๆ 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สิ่งกอสราง ซ่ึงสํานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด และเกณฑราคาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึง
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ดังนี้  

1 ราคามาตรฐานครภุณัฑ (http://www.finance.obecgo.th)  
1.1 ครุภัณฑการศึกษา เชน  
- อุปกรณหองศูนยการเรยีนโรงเรียนขนาดเล็ก ราคา 154,800 บาท/ชุด  
-อุปกรณหองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ราคา 192,500 บาท/ชุด  
1.2 ครุภัณฑการเกษตร เชน  
- เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที ราคา 8,600 บาท/เครื่อง  
1.3 ครุภัณฑการแพทย เชน  
- กลองจุลทรรศน ชนิดตาเดียว ราคา 9,000 บาท/กลอง  
1.4 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เชน  
- กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล  

ราคา 7,000 บาท/กลอง  
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไมนอยกวา 2,000 ANSI  

Lumens ราคา 22,000 บาท/เครื่อง  
1.5 ครุภัณฑงานบานงานครวั เชน  
- ตูแชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต ราคา 27,000 บาท/ตู  
- เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ราคา 9,500 บาท/เครื่อง  
1.6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เชน  
- เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต ราคา 12,000 บาท/เครื่อง  
- เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต ราคา 29,000 บาท/เครื่อง  
1.7 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เชน  
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  

ราคา 819,000 บาท/คัน  
- รถนั่งสวนกลาง ราคา 770,000 บาท/คัน  
1.8 ครุภัณฑโรงงาน เชน  
- กบไฟฟา ขนาด 5 นิ้ว ราคา 10,000 บาท/ตัว  
- เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว ราคา 5,100 บาท/ตัว  
1.9 ครุภัณฑสํานักงาน เชน  
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู  

ราคา 25,500 บาท/เครื่อง  
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- ถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาด 1,000 ลิตร ราคา 9,700 บาท/ใบ  
1.10 ครุภัณฑสํารวจ เชน  
- กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เทา ราคา 24,000 ชุด  
- กลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา  

ราคา 110,000 บาท/ชุด  
2. ราคามาตรฐานส่ิงกอสราง (http://design.obec.go.th/)  
2.1 อาคารเรียน เชน  
- แบบ สปช.105/29(ปรับปรุง 2 ชั้น 4หองเรียน)ใตถุนโลง ราคา 3,483,100 บาท/หลัง  
- แบบ สปช.101/26 ราคา 1,715,000 บาท/หลัง  
2.2 รั้ว เชน  
- รั้วคอนกรีตชนิดฐานรากมีเสาเข็ม ราคา 2,300 บาท/เมตร  
- รั้วลวดหนาม ราคา 240 บาท/เมตร  
- รั้วลวดตาขายฐานรากมีเสาเข็ม ราคา 2,400 บาท/เมตร  
3. เกณฑราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ (http://www.finance.obecgo.th)  
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไป(สาหรับนักเรียน) ราคา 16,000 บาท/ชุด  
-เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง(สาหรับครู) ราคา 23,000 บาท/ชุด  
-เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server Computer) ราคา 64,000 บาท/ชุด  
-Active Board พรอมเครื่องโปรเจคเตอร แบบ Short throw ราคา 120,000 บาท/ชุด  



18 
 

บทท่ี 4 
การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย 

 
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการตามพันธกิจตองดําเนินการลวงหนา ดังนั้น  

เม่ือหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป รายการบางรายการอาจไมสามารถดําเนินการ ได 
เนื่องจากสถานการณหรือภารกิจในปงบประมาณเปลี่ยนแปลง ทําใหเปาหมาย เหตุผล ความจําเปน รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปดวย ในระหวางปงบประมาณอาจมีกิจกรรมและหรือโครงการ สําคัญท่ีจะตอง
ดําเนินการเพ่ือสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล ทําใหมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง รายการและการใชจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว ดังนั้นจึงจําเปนจะตองโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และคุมคา ซ่ึงจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ข้ันตอนการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย  
1.1 พิจารณาการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย จะตองพิจารณาวาสอดคลองกับระเบียบวา  

ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอใดในลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับ สวนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ซ่ึงจะตองเปนการดําเนินการ เพ่ือแกไขปญหา 
ในการดําเนินการท่ีจําเปนและเรงดวนตามนโยบาย และตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคาง ชําระเม่ือสิ้น
ปงบประมาณโดยมีเกณฑการพิจารณา ไดแก  

1) เม่ือมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย หรือจากกการ  
จัดซ้ือ จัดจางแลว  

2) เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีมิใชรายการ  
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ แตไมอาจจัดหาได  

3) เม่ือจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน คาครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง ไดในราคาท่ีสูงกวาวงเงิน  
งบประมาณ  

4) เม่ืองบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
1.2 การตรวจสอบรายการท่ีขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ตรวจสอบ 

รายการท่ีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายวาตรงตามหลักการ จําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ ประเภทงบรายจายใดท่ีสํานักงบประมาณกําหนด  

1.3 การตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีใชประกอบการขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย  
ตรวจสอบรายการเดิมและรายการใหมท่ีขอเปลี่ยนแปลง ซ่ึงประกอบดวยแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม  
งบรายจาย ชื่อรายการ จํานวน วงเงินงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผลการจัดซ้ือ ใบเสนอราคา 
เหตุผลความจําเปน  

1.4 การพิจารณาวารายการท่ีขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงอยูในอํานาจของผูใด  
พิจารณาวารายการท่ีขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการ (อธิบดี กรมประมง)  
สํานักงบประมาณ หรือตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
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2. การโอนงบประมาณรายจาย  

การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจายท่ีไดรับจากการจัดสรร งบประมาณของ
ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอน เงินตางงบรายจายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  

สํานักงบประมาณ (2549) จําแนกลักษณะท่ีสําคัญของการโอนงบประมาณรายจายเปน 2 ลักษณะ  
1) การโอนงบประมาณรายจายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายใน งบรายจาย

เดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน การโอนลักษณะนี้เปนการโอนตามแนวตั้งในงบรายจาย เดียวกัน ภายใต
แผนงบประมาณเดียวกัน เชน การโอนงบดําเนินงาน ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
มาสมทบงบดําเนินงานผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ภายใตแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนการบริหารงบประมาณรายจายในกรณีท่ีผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา  
งบดําเนินงานท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ  

2) การโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน การ โอน
ลักษณะนี้เปนการโอนตามแนวนอนในผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน เชน การโอน
งบดําเนินงานบางสวนจากผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ เปนงบรายจายอ่ืน เพ่ือนามาสมทบกับงบรายจายอ่ืน
ของผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ (ผลผลิตเดียวกัน) ภายใตแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เปน การบริหารงบประมาณรายจายในกรณีท่ีผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
งบรายจายอ่ืนท่ี ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ  
3. การเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  

การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจํานวน เงินของ
รายการท่ีกําหนดไวภายใตงบรายจายของผลผลิตหรือโครงการ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  
ตัวอยางท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
- งบลงทุน  

- คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
- ครุภณัฑ  

- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  
- ครุภณัฑการเกษตร  
- ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
- ครุภัณฑวิทยาศาสตร  
- ครุภัณฑอ่ืนๆ  
- ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
- คากอสรางระบบสาธารณูปโภค  
- คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอ่ืน  
- คากอสรางอ่ืนๆ  



20 
 

การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามตัวอยาง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระหวางรายการ    
และวงเงินคาครุภัณฑ และคาสิ่งกอสรางในงบลงทุนของผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ ภายใตแผนงาน       
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ เชน โรงเรียนบานโปงกูป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรับการจัดสรร งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
งบลงทุน (ครุภัณฑวิทยาศาสตร) เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑอุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(ประถมศึกษา) วงเงิน 
160,900 บาท แตไมสามารถดาเนินการจัดซ้ือได จึงขอเปลีย่นแปลงรายการเปน ครุภัณฑอุปกรณวิชางานเกษตร 
วงเงิน 160,900 บาท  

4. การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย  
งบประมาณรายจายของสวนราชการท่ีกําหนดไวในรายการตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ไดจัดทํามาจากแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จึงไมสมควรโอนหรือนําไปใชในรายการอ่ืน แตเนื่องจาก
กระบวนการของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ตองใชเวลาในการจัดทําลวงหนา ดังนั้น เม่ือถึงเวลาไดรับ
การจดัสรรงบประมาณเพ่ือนําไปใชจายในการดําเนินงานตามท่ีขออนุมัติไวกับรัฐสภา เม่ือสถานการณตาง ๆ เชน 
เปาหมายการใหบริการ กลยุทธ และหรือประมาณการคาใชจายในการดําเนินการ ตามแผนไดเปลี่ยนแปลงไปไม
สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว สวนราชการจึงตองมีการโอน เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ี
กําหนดไวในรายการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานได สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถดําเนินการได โดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้  

4.1 รายการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลงตองเปนไปตามหลักการเพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินการ  
4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  
4.1.2 เพ่ิมคุณภาพการใหบริการ  
4.1.3 พัฒนาบุคลากร  
4.1.4 พัฒนาเทคโนโลยี  
4.1.5 สนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

4.2 รายการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลงตองสอดคลองกับ  
4.2.1 เปาหมายการใหบริการกระทรวง และ  
4.2.2 เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ  

4.3 รายการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลงตองคํานึงถึง  
4.3.1 ประโยชนของประชาชน  
4.3.2 ความประหยัด  
4.3.3 ความคุมคา  
4.3.4 ความโปรงใส  

4.4 รายการท่ีขอโอนเปล่ียนแปลงตองไมทําให  
4.4.1 เปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย  

งบประมาณ หรือแผนงานงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดลงในสาระสําคัญ  
4.4.2 คาสาธารณูปโภคคางชําระเม่ือสิ้นปงบประมาณ  
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5. อํานาจในการโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  

ผูมีอํานาจในการอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายของสวนราชการไดแก หัวหนาสวน
ราชการ สํานักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี  

5.1 การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  
อํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายของหวัหนาสวนราชการตามระเบียบวา ดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 กําหนดอํานาจไว 3 ลักษณะ ดังนี้  

1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายระหวางงบรายจาย และระหวาง  
ผลผลิต หรือโครงการ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายเปนไป  
ตามระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 4 ขอ 24 ซ่ึงระบุวาหัวหนาสวนราชการมีอํานาจ  
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจาย ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  

- การโอนงบประมาณรายจายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการ อ่ืนภายใน  
งบรายจายเดียวกัน ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  

- การโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต แผนงบประมาณเดียวกัน  
- การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจํานวนเงินของรายการท่ีกําหนดไวภายใต งบรายจาย  

ของผลผลิตหรือโครงการ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  
การมอบอํานาจการโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาว เพ่ือใหการบริหาร  
งบประมาณรายจายของหัวหนาสวนราชการมีความยืดหยุนและคลองตัวสูง ในการจัดทําผลผลิตหรือ โครงการ   
ตามเปาหมายท่ีระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติมเปาหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยการโอน เปลี่ยนแปลง  
ดังกลาว มีขอพิจารณาดังตอไปนี้  

- ตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  
- ตองไมเปนการกําหนดอัตราขาราชการใหม  
- ตองไมเปนรายการคาท่ีดิน  
- ตองไมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศท่ีไมไดกําหนดไวใน แผนการ  

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแลว  
- ในกรณีท่ีเปนคาครุภัณฑ ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป  
- ในกรณีท่ีเปนคาสิ่งกอสราง ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  

กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการจะใชอํานาจตามระเบียบขอนี้ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ  
งบประมาณรายจาย เพ่ือนําไปใชจายในงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป การใชจายเงินอุดหนุน ดังกลาว    
ตองนําไปอุดหนุนใหแกบุคคล องคกรตาง ๆ ท่ีมิใชสวนราชการใหถูกตองตามหลักการจําแนก รายจายตาม
งบประมาณเทานั้น และตองเปนไปเพ่ือการใหบริการสาธารณะ หรือไดมาซ่ึงประโยชน สาธารณะ และตองติดตาม
ผลการใชจายดวย  

2) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีเหลือจายภายใตแผนงบประมาณ  
เดียวกัน งบประมาณรายจายเหลือจาย มีความหมาย 2 นัย คือหากใชความหมายอยางกวาง หมายถึง งบประมาณ
รายจายท่ีไมไดมีการใชจาย ซ่ึงอาจหมายถึง งบประมาณรายจายท่ีสวนราชการไดรับจัดสรร งบประมาณแลวแต 
ไมไดใชจายหรือกอหนี้ผูกพันหรือยังไมไดเบิกจายไมวาดวยเหตุใด ๆ เชน ไมสามารถ  



22 
 
ดําเนินการไดทัน หรือหมดความจําเปนท่ีจะตองใชจายแลว หรือเปนงบประมาณรายจายท่ีเหลือจากการท่ีได 
ดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายแลวโดยใชงบประมาณรายจายต่ํากวาวงเงินท่ีไดรับ หรือ  
บางกรณีอาจหมายถึงงบประมาณรายจายท่ีสานักงบประมาณยังไมไดจัดสรรงบประมาณดวย ซ่ึงหมายความ    
อยางกวางดังกลาวนี้เปนความหมายท่ีครอบคลุมถึงงบประมาณรายจายท่ีเหลืออยูทุกกรณี  

สําหรับงบประมาณรายจายเหลือจาย ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
มิไดมีการกําหนดความหมายไวเปนการเฉพาะ แตมีคําขยายความไวในขอ 25 โดยระบวุางบประมาณรายจายเหลือ
จายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือ โครงการ ตามท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลว ดังนั้น ความหมายของงบประมาณ รายจายเหลือจาย    
ตามระเบียบนี้ จึงเปนความหมายอยางแคบ โดยหมายถึงเฉพาะงบประมาณรายจายเหลือจาย  

การใหใชงบประมาณรายจายเหลือจาย เปนหลักการตามระบบงบประมาณแบบมุงเนน  
ผลงานตามยุทธศาสตร ซ่ึงหากหัวหนาสวนราชการมีกลยุทธและความสามารถในการบริหารงบประมาณ รายจาย 
โดยสามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานลงได หรือจัดซ้ือจัดจางไดในราคาท่ีถูกลง หรือ การดําเนินการมี
ประสิทธิภาพทําใหเกิดการประหยัด หัวหนาสวนราชการสามารถนํางบประมาณรายจาย เหลือจายนั้นไปใชได  
โดยในปจจุบันอาจนําไปกําหนดเปนกิจกรรม รายการใหม เปนคาครุภัณฑ หรือ สิ่งกอสรางใหมได และสามารถ 
ไปใชจายเปนเงินรางวัลแกบุคลากรของหนวยงานตามแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีบัญญัติไวใน 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก็ได (สานักงบประมาณ, 
2548)  

หัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายท่ีเหลือจายได โดย จะตอง  
ตรวจสอบวาการโอนเปลี่ยนแปลงดังกลาวตรงตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

1) ตองเปนรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือไดรับอนุมัติให  
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  

2) ตองเปนรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ การคาใชจายแลว  
หัวหนาสวนราชการใหการรับรองวาสามารถดาเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีไดรับ การจัดสรร
งบประมาณหรือไดรับอนุมัติจากการโอนเปลี่ยนแปลงฯ  

3) ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลว  
4) หัวหนาสวนราชการสามารถนําไปใชจายเปนรายการใด ๆ ก็ได  

ท้ังนี้การโอนเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีขอพิจารณา ดังตอไปนี้  
1) ตองไมเปนรายการคาท่ีดิน  
2) ตองไมเปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  
3) ตองไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเม่ือสิ้นปงบประมาณ  
4) ตองไมมีคาใชจายท่ีจําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญา เชน คาเพ่ิมคางานตามสัญญา  

แบบปรับราคาได (คา K) คางชําระ  
ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการจะใชอํานาจตามระเบียบขอนี้ โอนเปลี่ยนแปลงรายการ  

งบประมาณรายจายเพ่ือนําไปใชจายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปการใชจายเงินอุดหนุน ดังกลาว  
ตองนําไปอุดหนุนใหแกบุคคล องคกรตาง ๆ ท่ีมิใชสวนราชการใหถูกตองตามหลักการจําแนก รายจาย 
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ตามงบประมาณเทานั้น และตองเปนไปเพ่ือการใหบริการสาธารณะ หรือไดมาซ่ึงประโยชน สาธารณะ และตอง
ติดตามผลการใชจายดวย  

3) การโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมวงเงินคาครุภัณฑ และสิ่งกอสรางท่ีไมสามารถจัดหาได ภายใต แผน 
งบประมาณเดียวกัน รายการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ซ่ึงมีวงเงินงบประมาณรายจายหรือราคาตอหนวย  

- ตองเปนรายการครุภัณฑ และสิ่งกอสรางท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือไดรับ อนุมัติ  
ใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายแลว  

- ตองไมเปนรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  
- ตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลว แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม  
- รายการท่ีจัดซ้ือจัดจางใหหมายถึงครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่ง รายการ  
- ใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายเพ่ิมวงเงินไดไมเกินรอยละ 10 ของ วงเงิน  

ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
- วงเงินงบประมาณท่ีจะโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย มาเพ่ิมตองเปน  

งบรายจายตางๆ ของผลผลิตหรือโครงการใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  
- กรณีท่ีจะนําเงินนอกงบประมาณมาเพ่ิมใหเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ี  

ไดรับจัดสรรงบประมาณ  
- ในกรณีท่ีรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีไมสามารถจัดหาไดนั้น มีเงิน นอกงบประมาณ  

สมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินรายการนั้น  
 

ตัวอยางท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑอุปกรณหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จานวน 1 ชุด วงเงิน 219,500 บาท เม่ือ
ดําเนินการจัดซ้ือปรากฏวาราคาครุภัณฑอุปกรณหองสมุดโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เปนเงิน 241,450 บาท 
ซ่ึงสูงกวา วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 21,950 บาท แตตามหลักเกณฑระบุวาสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ิม
วงเงินไดไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น กรมประมงสามารถ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณงบรายจายตางๆ ของผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ภายใตแผนงบประมาณ เดียวกัน มาเพ่ิมไดในวงเงิน 
21,950 บาท (ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร) เทานั้น หรือหากมีเงินนอกงบประมาณมาเพ่ิม ก็
สามารถเพ่ิมไดในวงเงิน 21,950 บาท เชนกัน  

จากตัวอยางขางตนหากครุภัณฑดังกลาวไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ 119,500 บาท และมีเงิน นอก
งบประมาณสมทบอยูแลว 100,000 บาท ใหใชเงินนอกงบประมาณเพ่ิมไดในวงเงิน 21,950 บาท แตหากเงินนอก
งบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณไปเพ่ิม ใหเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินในสวนท่ีเปน
งบประมาณรายจายรายการนั้น กลาวคือตองใชเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมไดมาก ท่ีสุดในวงเงิน 11,950 บาท  
(รอยละ 10 ของวงเงินท่ีเปนเงินงบประมาณรายจายคือ 119,500 บาท) และใชเงินนอกงบประมาณไดอยางนอย  
อีก 10,000 บาท  

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท้ัง 3 ลักษณะดังกลาวขางตน หัวหนาสวนราชการ  
สามารถเลือกใชลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการของแตละลักษณะ เพ่ือให  

เม่ือหัวหนาสวนราชการไดดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายแลว ใหจัดทํา  
และสงรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  
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โดยไมชักชา แตอยางชาตองไมเกิน 15 วันนับแตวันท่ีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 28 ท่ีกลาววาเม่ือหัวหนาสวนราชการ หัวหนา รัฐวิสาหกิจ หรือผูวา
ราชการจังหวัดไดใชอํานาจตามท่ีไดรับมอบสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามระเบียบนี้แลว ใหจัดทําและสงรายงานดวยระบบ อิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบ
รายงานท่ีสานักงบประมาณกําหนด แตอยางชาตองไมเกินสิบหา วันนับแตวันท่ีโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจาย (สํานักงบประมาณ, 2549)  
 
5.2 การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีตองขอตกลงกับสํานักงบประมาณ  

การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 
นอกเหนือจากท่ีไดมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหกับหัวหนาสวนราชการตามระเบียบนี้ หากสวนราชการมี 
ความจําเปนตองโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ใหขอทําความตกลงกับสานัก งบประมาณตามนัย
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไข เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี 203 พ.ศ. 2515 ท่ีบัญญัติไววา “รายจายท่ีกําหนดไวในรายการใด สาหรับสวนราชการตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายเพ่ิมเติม จะโอนหรือนําไปใช
ในรายการอ่ืนมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานัก งบประมาณ แตผูอํานวยการสํานักงบประมาณจะ
อนุญาตมิไดในกรณีท่ีเปนผลใหเพ่ิมรายจายประเภทเงิน ราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี” โดยใหหัวหนาสวน ราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  

1) วิเคราะหความจําเปนในการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ใหสอดคลองกับหลักการ
สําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  

2) ในกรณีท่ีการโอนเปลี่ยนแปลงมีผลทําใหตองปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย 
งบประมาณดวย ก็ใหดําเนินการขอทําความตกลงกับสานักงบประมาณไปพรอมกัน  

3) ใหจัดทําและรับสงขอมูลความจําเปนในการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย และ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS) พรอมจัดทํา
เปนหนังสือและสงเพ่ือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  

4) การใหความเหน็ชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และการอนุมัติโอน 
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย สานักงบประมาณจะทําเปนหนังสือ และจัดสงขอมูลดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (GFMIS)  

5) การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และ การอนุมัติ    
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ของเจาหนาท่ีสานักงบประมาณตองวิเคราะห ความจําเปนให
สอดคลองกับหลักการสําคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดวยการนําเงินงบประมาณ
รายจายปงบประมาณปจจบุันไปสมทบกับเงินงบประมาณรายจายในปท่ี ลวงมาแลวท่ีไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ ใหขอทําความตก ลงกับสํานักงบประมาณกอนดวย  



25 
 
5.3 การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี 

ตามนัยมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม   
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 203 พ.ศ. 2515 ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ท่ีเปนผล    
ใหเพ่ิมรายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม ตองไดรับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีกอน  

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนมา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ ท่ีนา
เสนอตอรัฐสภา ไดใช “แผนงบประมาณ” เปนรายการขออนุมัติการใชจายเงินแผนดินแทน “แผนงาน” ซ่ึง“แผน
งบประมาณ” นั้น มีความเชื่อมโยงกับ “ประเด็นยุทธศาสตรหลัก” ของแผนการบริหารราชการ แผนดิน 4 ป     
ของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 ดังนั้น     
ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ขาม “แผนงบประมาณ” ในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 จึงเปนการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายของประเด็น
ยุทธศาสตรหลักท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว จึงตองขออนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีกอน  

มาตรา 18 แหงพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  
2546 บัญญัติวา “เม่ือมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจาปตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ใดแลว 
การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอ่ืน ซ่ึงมีผลทําใหภารกิจ
เดิมไมบรรลุเปาหมาย หรือนําไปใชในภารกิจใหมท่ีมิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว” ดังนั้น เม่ือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจไดยึดหลักการเชื่อมโยงภารกิจกับ “ประเด็นยุทธศาสตรหลัก” ของแผนการบริหารราชการ
แผนดิน 4 ปของรัฐบาล การโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณรายจาย ขาม “ประเด็นยุทธศาสตรหลัก” จึงตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับ แผนปฏิบัติราชการกอน  

สาหรับความหมายของคาวา “โครงการใหม” ตามนัยมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 นั้น โครงการ หมายถึง โครงการท่ีแทจริง ซ่ึงตองมีองคประกอบอยาง ครบถวนคือ 1) 
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค 3) สถานท่ีตั้ง 4) ระยะเวลาดาเนินการ 5) เปาหมาย 6) วงเงินคาใชจายท้ังสิ้น 
7) กิจกรรม 8) ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 9) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และตองเปน โครงการพิเศษตามนโยบายใหมท่ี
ไมไดกําหนดไวใน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามนัยมาตรา 18 แหงพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

ดังนั้น การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายท่ีตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คือ การโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ดังตอไปนี้  

1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ท่ีเปนผลทาใหเกิดรายจายประเภท เงินราชการลับ  
2) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ขาม “แผนงบประมาณ” ในภารกิจท่ีไมได กําหนด   

ไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป  
3) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ท่ีเปนผลทาใหเกิดรายจายประเภทโครงการ        

ใหมพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายใหมท่ีไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป  
อยางไรก็ตาม การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายขามแผนงบประมาณ และโครงการ      

ใหมพิเศษสวนราชการจะตองดําเนินการปรับแผนปฏบิัติราชการกอน ตามนัยมาตรา 18 วรรคสองและวรรคสาม 
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แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังนี้  

1. ตองตรวจสอบวาเปนงานหรือภารกิจใด ซ่ึงหมายถึงแผนงบประมาณในพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจาปงบประมาณ  

- ท่ีไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได  
- ท่ีหมดความจําเปน  
- ท่ีไมเปนประโยชน  
- หากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน  
- มีความจําเปนอยางอ่ืนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ  

ของแผนปฏิบัติราชการ  
2. เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหสวนราชการดําเนินการแกไข แผนการ

บริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย  
เม่ือสวนราชการไดดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการแลวใหจัดทําและสงขอมูลการโอน เปลี่ยนแปลงดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมจัดทําหนังสือสงเพ่ือขอทําความตกลงในการโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ
รายจายตอไป 
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หลักการจําแนกประเภทรายจาย 

ตามงบประมาณ 
 
 รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน  2  ลักษณะ  ไดแก 
 1.  รายจายของสวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ   

2. รายจายงบกลาง 
 

1.  รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 
 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับ 
แตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน  5  ประเภทงบรายจาย  ไดแก 
  1.1  งบบุคลากร 
  1.2  งบดําเนินงาน 
  1.3  งบลงทุน 

 1.4  งบเงินอุดหนุน 
 1.5  งบรายจายอื่น 
1.1  งบบุคลากร  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคล 

ภาครัฐ  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางช่ัวคราว  และคาตอบแทน
พนักงานราชการ  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว   
        1.1.1  เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐ 
ทุกประเภทเปนรายเดือน  โดยมีอัตราตามที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป  รวมถึงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับเงินเดือน  เชน 
                 (1)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  
และประธานสภาผูแทนราษฎร 

            (2)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา   
รองประธานสภา  ผูแทนราษฎร  และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
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                     (3)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา  และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
                                        (4)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
                     
                      (5)  เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
                                        (6)  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ  
                      (7)  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง 
                                        (8)  เงินเพิ่มคาวิชา  (พ.ค.ว.) 
                      (9)  เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 
                     (10)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซ่ึงดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษา 
ตามโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.) 
                     (11)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.) 
                     (12)  เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ 
                                       (13)  เงินเพิ่มพิเศษผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.) 
                                       (14)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยู
ในตางประเทศ  (พ.ข.ต.) 

(15)  เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
(16)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ     

               (17)  เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 
          1.1.2.  คาจางประจํา  หมายถึง  เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ  โดยมีอัตราตามที่กําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา  รวมถึงเงินที่กระทรวง 
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํา  และเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับคาจางประจํา  เชน   
                                        (1)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
                                        (2)  เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
              (3)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา                                    
                                           (4)  เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ   
           1.1.3.  คาจางชั่วคราว  หมายถึง  เงินที่จายเปนคาจางสําหรับการทํางาน
ปกติแกลูกจางช่ัวคราวของสวนราชการ  รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับคาจางชั่วคราว  
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  1.1.4  คาตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง  เงินที่จายเปนคา     
ตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกพนักงานราชการ  ตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่กําหนดใหจายในลักษณะดังกลาว  และเงินเพิ่มอื่น
ที่จายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ  เชน  เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ  เปนตน 
 
      1.2  งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงาน
ประจํา  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค     
รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว   

            1.2.1  คาตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานให 
ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เชน 
                      (1)  เงินคาเชาบานขาราชการ 
                      (2)  เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอื่นๆ  ใหแก  กํานัน  ผูใหญบาน  
แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ  ผูชวยผูใหญบานฝาย     
ปกครอง  อาทิ  เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือในการทําศพ 
                                        (3)  คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษา 
ดินแดน  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
                      (4)  คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และ
เสมียนคะแนนในการเลือกต้ัง 
                      (5)  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงาน 
กอสรางที่มีคําสั่งแตงต้ังจากทางราชการ 

               (6)  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา 
ราชการและในวันหยุดราชการ 
                      (7)  เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร 
กํานัน   และผูชวยผูใหญบาน 
                      (8)  เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
                      (9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ 
                      (10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ 
                                        (11)  เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ 
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                 (12)  เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว 
                                        (13)  เงินคาที่พักผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ 

                 (14)  เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศ  
ตามประเพณีทองถิ่น 

                 (15)  คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา 
                                    (16)  คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 
                                        (17)  เงินรางวัลกรรมการสอบ 
                                        (18)  คาพาหนะเหมาจาย 
                       (19)  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
                                        (20)  คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน 
ตางประเทศ 

                (21)  เงินชวยเหลอืการศกึษาบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนง 
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 
             (22)  เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงข้ัน 
สูงของอันดับ 

(23)  เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูง 
ของตําแหนง 
                      (24)  เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 

(25)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขต 
พื้นที่พิเศษ   
              1.2.2  คาใชสอย  หมายถึง  รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ   (ยกเวน 
บริการสาธารณูปโภค  สือ่สารและโทรคมนาคม)  รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจาย 
ที่เกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ        
                       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน 
               (1)  คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใช
บริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของการไฟฟา 
                                          (2)  คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม         
รวมถึงการซอมแซม  บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพิ่มกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา 
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                                          (3)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือใหราชการไดใช
บริการน้ําประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา  ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของการประปา 

       (4)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม      
รวมถึงการซอมแซม  บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  
                         (5)  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน 
                (6)  คาเชาทรัพยสิน  รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา 
ทรัพยสิน  เชน  คาเชารถยนต  คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  คาเชาที่ดิน  คาเชารับลวงหนา   
ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 

(7)  คาภาษี  เชน  คาภาษีโรงเรือน  เปนตน 
(8)  คาธรรมเนียม  ยกเวน  คาธรรมเนียมการโอนเงินผาน 

ธนาคาร   
(9)  คาเบี้ยประกัน 

                                         (10)  คาจางเหมาบริการ   เพ่ือใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  แตมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง 
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 
              (11)  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานได 
ตามปกติ 
              กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจาก       
คาใชสอย   สวนกรณีที่สวนราชการเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
                                          1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
                        2.  คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
 
         รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เชน 
        (1)  คารับรอง หมายถึง  รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ                
       (2)  คารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา 
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                                          รายจายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย  
อื่น ๆ  เชน 
                                          (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ในประเทศ)  เชน 
คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  เปนตน 
                                         (2)  คาเบี้ยเลี้ยงทหาร  หรือตํารวจ 
                        (3)  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  หรือผูตองหา 
                        (4)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
               (5)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือพวงมาลา 
               (6)  คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ   
                                          (7)  เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ 

             (8)  เงินรางวัลเจาหนาที่   
         (9)  เงินประกันสังคม  (ในฐานะนายจาง) 
                                      (10)  คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา   
                                      (11)  คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา       
                                     (12)  คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 
              1.2.3  คาวัสดุ  หมายถึง  รายจายดังตอไปนี้ 
                (1)  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง   
หมดไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  5,000  บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
                (2)  รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท 
       (3) รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง      
ครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน  5,000  บาท  ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  ที่มีวงเงินไมเกิน  50,000  
บาท 
                            (4) รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุง         
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ที่มีวงเงินไมเกิน  5,000  บาท 
       (5)  รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ 
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1.2.4 คาสาธารณูปโภค  หมายถงึ  รายจายคาบริการสาธารณูปโภค   
สื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  เปนตน 
ตามรายการ  ดังนี้ 
                         (1)  คาไฟฟา   
                         (2)  คาประปา  คาน้ําบาดาล   
                         (3)  คาโทรศัพท  เชน  คาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพท 
เคลื่อนที่  รวมถึงบัตรโทรศัพท  บัตรเติมเงินโทรศัพท   
                                           (4)  คาบริการไปรษณียโทรเลข  เชน  คาไปรษณีย  คาโทรเลข      
คาธนาณัติ   คาดวงตราไปรษณียากร   คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร  
เปนตน 

 (5)  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจาย 
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ  (โทรสาร)  คาเทเลกซ   คาวิทยุ
ติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต        
รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม     
เปนตน 
 
 1.3  งบลงทุน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายที่ 
จายในลักษณะคาครุภัณฑ  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจาย 
อื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 
        1.3.1  คาครุภัณฑ  หมายถึง   รายจายดังตอไปนี้ 

            (1)  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคา 
ตอหนวยหรอืตอชุดเกินกวา  5,000  บาท  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาขนสง        
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
                  (2)  รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ 
ตอชุดเกินกวา  20,000  บาท 
                  (3)  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ  
รวมทั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท    
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                               (4)  รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  
เชน  เครื่องบิน   เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เปนตน   ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคา         
ซอมกลาง  

(5)  รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
       1.3.2.  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือ      
สิ่งกอสราง   รวมถึงสิ่งตาง ๆ  ซ่ึงติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  เชน  อาคาร  บานพัก  สนาม
เด็กเลน  สนามกีฬา  สนามบิน  สระวายน้ํา  สะพาน  ถนน  รั้ว  บอน้ํา  อางเก็บน้ํา  เข่ือน  เปนตน   
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

(1)  คาติดตั้งระบบไฟฟา  หรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณตางๆ   
ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ  ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมการกอสราง   
อาคารหรือภายหลังการกอสรางอาคาร 

(2)  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงที่ดินและ 
หรือสิ่งกอสราง   ที่มีวงเงนิเกินกวา  50,000  บาท  เชน  คาจดัสวน  คาถมดิน  เปนตน   
                                    (3)  รายจายเพื่อจางออกแบบ  จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน  หรือ
นิติบุคคล 

 (4)  รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจดัหา  หรือปรับปรุง  ที่ดินและ 
หรือสิ่งกอสราง 

            (5)  รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  เชน  คาเวนคืน 
ที่ดิน  คาชดเชยกรรมสิทธ์ิที่ดิน  คาชดเชยผลอาสิน  เปนตน 
 
 1.4  งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือ 
ชวยเหลือ  สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ 
ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   หนวยงานในกํากับ 
ของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สภาตําบล  องคการระหวาง
ประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  รวมถึง  เงินอุดหนุน 
งบพระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายใน 
งบรายจายนี้ 
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       งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ไดแก   

       (1)  เงินอุดหนุนทัว่ไป  หมายถึง  เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงค 
ของรายการ  เชน  คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียง
แหงเอเชีย  เงินอุดหนุนเพื่อแกไขปญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะทองถิ่น  เปนตน 

(2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถปุระสงค 
ของรายการและตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด  เชน  รายการคาครุภัณฑ  หรือคา        
สิ่งกอสราง  เปนตน 
         รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 
          หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใชราชการสวนกลางตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  เชน 

         (1)  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
         (2)  สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
           หนวยงานในกํากบัของรัฐ   เชน   
         (1)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                         (2)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                           (3)  สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
            (4)  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
           (5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

 (6)  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
           (7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
           (8)  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

 
  องคการมหาชน  เชน 

 (1)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (2)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
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  (3)  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 
  (4)  ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิธร 

   (5)  สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
 

  องคการระหวางประเทศ  เชน 
  (1)  องคการการคาโลก 
   (2)  องคการพลังงานโลก 
  (3)  องคการสหประชาชาติ   
   (4)  สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหงเอเชีย   

(5)  สมาคมไหมโลก 
  (6)  สถาบันสถิติระหวางประเทศ 
                     (7)  กองทุนประชากรแหงประชาชาติ 
  (8)  องคการอนามัยโลก 
  (9)  กรรมการกาชาดระหวางประเทศ 
                       (10)  สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาติ 

         (11)  สมาคมระหวางประเทศตางๆ 
 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน 
  (1)  องคการบริหารสวนจังหวัด 
  (2)  เทศบาล 
  (3)  องคการบริหารสวนตําบล 
  (4)  กรุงเทพมหานคร 
   (5)  เมืองพัทยา 
 
  นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  เชน 
  (1)  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 

(2)  คณะกรรมการโอลิมปก 
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   (3)  สภาลูกเสือแหงชาติ 
      (4)  โครงการวิจัย 
      (5)  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
   (6)  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

  (7)  สภากาชาดไทย 
    (8)  สภาทนายความ 
   (9)  เนติบัณฑิตยสภา 
                           (10)  สมาคม  หรือมูลนิธิตางๆ 
  
  เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย  เชน 
  (1)  คาใชจายในพระองค 
                         (2)  คาใชจายในพระราชฐานที่ประทับ 
  (3)  เงินพระราชกุศล 
  (4)  เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
  (5)  เงินปพระบรมวงศานวุงศ 
   (6)  เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน 
 
  เงินอุดหนุนการศาสนา  เชน 
  (1)  คาใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
  (2)  เงินอุดหนุนบูรณะวดั 
  (3)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
  (4)  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ 
  (5)  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 

(6)  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 
  (7)  เงินอุดหนุนมิซซังตางๆ 
  (8)  เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น 
  (9)  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น 

(10)  เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
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                           (11)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
                           (12)  เงินนิตยภัต 
                           (13)  เงินพระกฐิน 
                           (14)  เงินบูชากัณฑเทศน 
 
  รายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน  เชน 
  (1)  คาฌาปนกิจ 
  (2)  คาสินบน 
   (3)  คารางวัลนําจับ 
 

1.5  งบรายจายอื่น  หมายถึง  รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจาย 
หนึ่ง  หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  เชน 
        (1)  เงินราชการลับ   
         (2)  เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 
                          (3)  คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตางๆ  
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา  หรอืปรับปรุงครุภัณฑ  ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 
        (4)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
        (5)  คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (สวนราชการ) 
        (7)  คาใชจายสําหรับกองทุน  หรือเงินทุนหมุนเวียน 
        (6)  รายจายเพื่อชําระหนี้เงินกู 
        
       

2.  รายจายงบกลาง 
  
 รายจายงบกลาง  หมายถึง  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใชจาย  ตามรายการดังตอไปนี้ 
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                    (1)  "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทน
ขาราชการวิสามัญ  เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลอืราชการ  
การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนษุยธรรม  และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด
บํานาญ   

(2)  "เงินชวยเหลอืขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ" หมายความวา รายจาย 
ที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของ
รัฐ  ไดแก  เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวาง
รับราชการ 
 (3)  "เงินเลือ่นขั้นเลื่อนอนัดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ"  หมายความวา 
รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดบัเงินเดือนขาราชการประจําป  เงินเลื่อนขั้น 
เลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการที่ไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระหวางป  และ 
เงินปรับวุฒิขาราชการ 
 (4)  "เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ"  หมายความวา  รายจายที่ 
ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ 

(5)  “เงินสมทบของลูกจางประจํา"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือจายเปนเงิน  
สมทบที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา  
 (6)  "คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ 
หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนิน 
ภายในประเทศและหรือตางประเทศ  และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศที่มาเยือน 
ประเทศไทย 
 (7)  "เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งสํารอง
ไวเพ่ือจัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉนิหรือจําเปน 
 (8)  "คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ"  หมายความวา 
รายจายที่ตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 
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 (9)  "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ"  หมายความวา 
รายจายที่ต้ังไวเพ่ือเบิกจายเปนเงินราชการลับ  ในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 (10)  "คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"  หมายความวา 
รายจายที่ต้ังไวเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 (11)  "คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของรัฐ" 
หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารกัษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจํา 
และพนักงานของรัฐ 
 อนึ่ง  นอกจากรายจายรายการตางๆ  ดังกลาวขางตนซึ่งเปนรายการหลักแลว 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอื่นๆ  ไวในรายจายงบกลาง 
ตามความเหมาะสมในแตละป  เชน  คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  คาใชจาย 
ในการชําระหนี้กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   คาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  และคาใชจายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนตน 
         
 
 
             
 
 
             สํานักกฎหมายและระเบียบ 
             สํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






