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คู่มือการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 

 ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี  

 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อให้
หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณฯ และวิธีปฏิบัติในการ
อนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ได้จากเว็บไซด์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th  

 บัดนี้ สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ให้กับสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว วงเงิน 244,044,600 บาท (สองร้อยสี่สิบสี่ล้าน
สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำสำหรับดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำนักงานสถาบันได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายประจำในการดำเนิ นงาน 
ของวิทยาลัยชุมชนสำหรับดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และจะอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณส่วนที่เหลือ 
ให้วิทยาลัยชุมชนต่อไป  

 การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สำนักงานสถาบัน+วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง)  
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงต้องใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ประกาศใช้ ให้เปลี่ยนไปใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้ทันที ดังนั้น สำนักงานสถาบัน โดยกองแผนงานและงบประมาณจึงจัดทำคู่มือการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยเปรียบเทียบข้อมูลแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้และเข้าใจว่า “แผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ/รายการ” ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
เมื่อเปลี่ยนเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จะเป็น “แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/รายการ” ใด ดังตาราง 1  ข้อมูลการเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตาราง 2 และข้อมูลการเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดังตาราง 3  

ในการนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทำความเข้าใจข้อมูลดังตาราง 1 – 3 เพ่ือให้การดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

http://www.bb.go.th/


คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 2 
 

ตาราง 1 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2563 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2562 ไปพลางก่อน 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  งบบุคลากร งบบุคลากร 
  งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน 

2 แผนงานพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน 
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

2.1.1 ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน  

ผลผลิตที ่1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย
ชุมชน  

  งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงาน 
  งบลงทุน  : ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน  : ครุภัณฑ ์ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

  1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1.1 ค่าครุภัณฑ์ 
  1.2 ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 1.2 ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

  งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

  งบเงินอุดหนุน :   งบรายจ่ายอื่น :   

  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว 

  
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัด

หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตร

พัฒนาอาชีพ 

  

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0  

3. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน  

  
2.1.2 ผลผลิตที ่2 ผลงานการให้บริการวิชาการ  ผลผลิตที ่3 ผลงานการให้บริการวิชาการ  

  งบเงินอุดหนุน :  โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบรายจ่ายอื่น :  ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

2.1.3 ผลผลิตที ่3 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม  ผลผลิตที ่2 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม  
  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือยกระดับสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
  

งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 3 
 

ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2563 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2562 ไปพลางก่อน 

3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความย่ังยืน 

3.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย   

  งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย   

3.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จำนวนนักศึกษา x 
อัตรารายหัวตามประเภทวิชา) 

 1) ค่าจัดการเรียนการสอน (จำนวนนักศึกษา x 
อัตรารายหัวตามประเภทวิชา) 

   2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)         2) ค่าหนังสือเรียน  (2,000 บาท/คน/ปี)        
   3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)         3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (460 บาท/คน/ปี)        
   4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)     4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900 บาท/คน/ปี)    
   5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 

บาท/คน/ปี)   

 5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (950 
บาท/คน/ปี)  
  

4 แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการ 
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

4.1.1 โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบรายจ่ายอื่น : โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกัน
อย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

4.1.2 โครงการ : โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อ
สร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  

งบรายจ่ายอื ่น : โครงการสนับสนุนบทบาท
ว ิทยาล ัยชุมชนในการส่งเสร ิมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
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ที ่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2563 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
งปม. 2562 ไปพลางก่อน 

4.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 

โครงการที่ 2 :  โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู ้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน 

งบรายจ่ายอื ่น : ค่าใช ้จ ่ายสำหรับโครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื ่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์   

  งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์เพ่ือชุมชน   
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

5.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์   

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม   

5.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
ด้านการเกษตรภาคตะวันออก 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

งบรายจ่ายอื ่น : ค่าใช ้จ ่ายสำหรับโครงการ
พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ 

5.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 

 

  งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดระนอง  

 

    

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม 

    
งบรายจ่ายอื ่น : ค่าใช ้จ ่ายสำหรับโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน 

  
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 

  
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนา
รูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
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ตาราง 2 การเขียนชื ่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1. งบบุคลากร  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
1.1.1 เงินเดือน 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
(เงินเดือน) 

- เงินวิทยฐานะ 
- เงินประจำตำแหน่ง 
- เงินตอบแทนพิเศษราย

เดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร เงินเดือน
และค่าจ้างประจำ รหัสกิจกรรมย่อยที่............วงเงิน............บาท 
(............................บาทถ้วน)  

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่..................
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 

2. งบดำเนินงาน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

ผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ 
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

2.4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ราชการผู้ได้รับค่าจ้าง ขั้นสูงของตำแหน่ง 

2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ (ภาคใต้) 

2.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี
วาระ (นายกสภาสถาบัน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน) 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน  
รหัสกิจกรรมย่อยที่..........วงเงิน..........บาท (...............บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
2.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ 

(ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 

2.8 เงินประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการครู 
และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)  

2.9 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนใน
อุดมศึกษา) 

2.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
1. งบเงินอุดหนุน   

1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน 
และหลักสูตรปวส.) 

1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ 
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.6 ค่ารับรองและพิธีการ 
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
1.8 วัสดุสำนักงาน 
1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1.10 วัสดุการศึกษา 
1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
1.12 ค่าเช่ารถยนต์  
1.13 ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผล ิตที่  1 : ผ ู ้ร ับบร ิการการศ ึกษาในว ิทยาล ัยช ุมชน  
งบเงินอุดหนุน รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. วงเงิน....................
บาท (..........................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
2. งบลงทุน  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

2.2 ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผล ิตท ี ่  1 : ผ ู ้ร ับบร ิการการศ ึกษาในว ิทยาล ัยช ุมชน  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการ (ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรม
ย่อยท่ี................ วงเงิน..............บาท (.......................บาทถ้วน) 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน 
ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง รายการ (ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อย
ที่...........วงเงิน...........บาท (............................บาทถ้วน) 
 

3. งบเงินอุดหนุน :   
3.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผล ิตท ี ่  1 : ผ ู ้ร ับบร ิการการศ ึกษาในว ิทยาล ัยช ุมชน  
งบเงินอุดหนุน โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รหัสกิจกรรม
ย่อยท่ี...............วงเงิน............บาท (............................บาทถ้วน) 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
ค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว  
รหัสกิจกรรมย่อยที่.........วงเงิน........บาท (.................บาทถ้วน) 

3.3 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ รหัสกิจกรรมย่อยที่.........  
วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน) 

3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รหัสกิจกรรมย่อยที่.............. 
วงเงิน..............บาท (..........................บาทถ้วน) 
 
 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 8 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคน
และชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและ
ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รห ัสก ิจกรรมย ่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน 
โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. 
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
งบเงินอุดหนุน : โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย รหัสกิจกรรมย่อยที่
...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
 

งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รหัสกิจกรรมย่อยที่
...............วงเงิน..............บาท (.................บาทถ้วน) 
 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการอยู่
รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ
ส ังคมพหุว ัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่...........วงเงิน..............บาท 
(............................บาทถ้วน) 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 9 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุนบทบาท
วิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่................ วงเงิน....................บาท 
(..........................บาทถ้วน) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน 
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง
ของชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที ่.... .... ..... .............. วงเงิน
.................บาท (............................บาทถ้วน) 
 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการบทเรียนออนไลน์
เพ่ือชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน 
โครงการบทเรียนออนไลน์เพื ่อชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมือง
แม่ฮ่องสอนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที ่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน โครงการ
ส ่งเสร ิมส ืบสานศิลปะและว ัฒนธรรมชาติพ ันธ ุ ์แห่งเมือง
แม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 
งบเงินอุดหนุน : โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน โครงการการ
พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์แปรร ูป เพ ื ่ อ เพ ิ ่มม ูลค ่ าส ินค ้ าเกษตร  
รหัสกิจกรรมย่อยที่............. วงเงิน........บาท (...................บาทถ้วน) 
 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 10 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค 
งบเงินอุดหนุน : โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที ่ระดับภาค งบเงินอุดหนุน โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนจังหวัดระนอง รหัสกิจกรรมย่อยที่..... ............................. 
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 

 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 11 
 

ตาราง 3 การเขียนชื ่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
1. งบบุคลากร  

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
1.1.1 เงินเดือน 

- เงินวิทยฐานะ 
- เงินตอบแทนพิเศษราย

เดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบ ุคลากรภาคร ั ฐ  ค ่ า ใช ้ จ ่ ายบ ุคลากรภาครั ฐ  
งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รหัสกิจกรรมย่อยที่..................  
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 

2. งบดำเนินงาน  
2.1 ค่าเช่าบ้าน 
2.2 เงินตอบแทนพิเศษของ

ข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ 
2.3 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(ภาคใต้) 

2.4 เงินตอบแทนพิเศษของ
พนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้าง ขั้นสูงของ
ตำแหน่ง 

2.5 เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่พิเศษ (ภาคใต้) 

2.6 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจำตำแหน่ง   

2.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี
วาระ (นายกสภาสถาบัน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน 
รหัสกิจกรรมย่อยที่........ วงเงิน...........บาท (...............บาทถ้วน) 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 12 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน) 

2.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมี
วาระ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการ/รอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน) 

2.9 เงินประจำตำแหน่งประเภท
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับข้าราชการครู 
และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา)  

2.10 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (สำหรับ
ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือนใน
อุดมศึกษา) 

2.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิตที่ 1  : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 
1. งบดำเนินงาน   

1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปรับพื้นฐาน 
และหลักสูตรปวส.) 

1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ 
1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 
1.6 ค่ารับรองและพิธีการ 
1.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
1.8 วัสดุสำนักงาน 
1.9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1.10 วัสดุการศึกษา 
1.11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
1.12 ค่าเช่ารถยนต์  
1.13 ค่าสาธารณูปโภค 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพคน  
ผลผลิตที่ 1 :  ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบดำเนินงาน  
รหัสกิจกรรมย่อยที่....... วงเงิน..........บาท (.................บาทถ้วน) 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 13 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

2. งบลงทุน  
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 

 
 

2.2 ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพคน  
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ รายการ(ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. 
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบลงทุน 
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ (ระบุชื่อรายการ) รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

3. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพคน  
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน  
โครงการสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่  รหัสกิจกรรมย่อยที่
............... วงเงิน..............บาท (........................บาทถ้วน) 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน  
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว  
รหัสกิจกรรมย่อยที่....... วงเงิน...........บาท (................บาทถ้วน) 
 

4.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. วงเงิน..............บาท 
(............................บาทถ้วน) 
 

4.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัด
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอ่ืน 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 14 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ รหัสกิจกรรมย่อยที่................ 
วงเงิน............บาท (........................บาทถ้วน) 
 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศ ักยภาพคน  
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการ
ให้บร ิการว ิชาการแก่ช ุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที ่ . . . . ... .... 
วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน 
งบเงินอุดหนุน : โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน งบเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสกิจกรรมย่อยที่............ 
วงเงิน............บาท (..........................บาทถ้วน) 
 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคม
พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติ
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่......... วงเงิน..............บาท 
(.......................บาทถ้วน) 
 
 
 



คูม่ือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่น  : 15 
 

งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 
1. งบรายจ ่ายอ ื ่น :  ค ่าใช ้จ ่ายสำหรับ
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชน
ในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ งบรายจ่ายอื ่น โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัย
ชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รหัสกิจกรรมย่อยที่............ วงเงิน..............บาท 
(.....................บาทถ้วน) 
 
 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และ
วัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รหัสกิจกรรมย่อยที่.................. 
วงเงิน..............บาท (....................บาทถ้วน) 
 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบ ูรณาการว ิจ ัยและนว ัตกรรม งบเง ินอ ุดหนุน 
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
รหัสกิจกรรมย่อยที่....... วงเงิน............บาท (...............บาทถ้วน) 
 
 
 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
โครงการที่ 1 :  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
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งบรายจ่าย/รายการ การเขียนชื่อแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

โครงการที่ 2 :  โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่และชุมชน 
2. งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้
เพ ื ่อส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต  รห ัสก ิจกรรมย ่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก 
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื ้นที ่ระดับภาค งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื ้นที ่ระดับภาค งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน รหัสกิจกรรมย่อยที่
.................. วงเงิน..............บาท (............................บาทถ้วน) 
 
 

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื ้นที ่ระดับภาค งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  
รหัสกิจกรรมย่อยที่..... วงเงิน............บาท (................บาทถ้วน) 
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หลกัการส าคญัของการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 
  โดยปกติงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ใน

รายการใดตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมน้ัน ได้จัดท ามาจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่

สอดคล้องกบัแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี จึงไม่สมควรโอนหรือน าไปใช้ในรายการอื่น แต่เน่ืองจาก

กระบวนการของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องใช้เวลาในการจัดท าล่วงหน้า ดังน้ัน 

เม่ือถึงเวลาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด าเนินงานตามที่ขออนุมัติไว้กับ

รัฐสภาสถานการณ์ต่างๆ เช่น ความจ าเป็น เป้าหมายการให้บริหาร กลยุทธ ์และหรือประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนได้เปลี่ยนแปลงไป จนท าให้ต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในรายการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 

2548 ข้อ 23 จึงก าหนดให้มีกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายได้ แต่ทั้งน้ี

ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงตามหลักการดังต่อไปน้ี 

  1. เพ่ือแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 

  2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการให้บริการ 

  3. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 

  4. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

  5. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี หรือ 

  6. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  รวมทั้ง ต้องมีความสอดคล้องกบั : 

   1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ 

   2. เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

  โดยต้องค านึงถึง : 

   1. ประโยชน์ของประชาชน 

   2. ความประหยัด 

   3. ความคุ้มค่า 

   4. ความโปร่งใส 

  และต้องไม่ท าให้ 

   1. เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏบิตัิงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณ หรือแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงใน

สาระส าคญั และ 

   2. ค่าสาธารณปูโภค ค้างช าระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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  การโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามอ านาจของหวัหนา้

ส่วนราชการและหวัหนา้รฐัวิสาหกิจ 

  อ านาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหัวหน้าส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกจิตามระเบียบนี้  มี 3 ลกัษณะ ดังน้ี 

  ลกัษณะที่ 1 การโอนเปลีย่นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายระหว่าง

งบประมาณรายจ่าย และระหว่างผลผลิตหรือโครงการ ภายใตแ้ผนงบประมาณเดียวกนั 

(ระเบยีบฯ ขอ้ 24) ประกอบด้วย  

   1) การโอนงบประมาณรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิต

หรือโครงการอื่นภายในงบประมาณรายจ่ายเดียวกนั ภายใต้แผนงบประมาณเดยีวกนั  

   2) การโอนเงนิต่างงบรายจ่ายในผลผลติหรือโครงการเดียวกนัภายใต้

แผนงบประมาณเดยีวกนั 

   3) การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจ านวนเงินของรายการที่ก าหนด

ไว้ภายใต้งบรายจ่ายของผลติหรือโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกนั 

  ทั้งน้ี หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจอาจน าเงินนอกงบประมาณมา

สมทบการจัดซื้ อครุภัณฑ์และจัดจ้างท าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต ่ากว่า 1 ล้านบาทและ    

10 ล้านบาท ที่ได้ด าเนินการแล้วแต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ กต็ามกไ็ด้ตามล าดับ 

  การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 24 น้ี เป็นการมอบอ านาจการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีความยืดหยุ่นและ

คล่องตัวสูง ในการจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (หรือ

ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อ 6.2) หรือเพ่ิมเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ

เดิมให้บรรลุเป้าหมายให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ 

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารตาม 1) 2) และ 3) ได้ด้วยตนเอง 

  ยกเว้น :  

- ต้องไม่ก่อให้เกดิรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

- ต้องไม่เป็นการก าหนดอตัราข้าราชการใหม่ 

- ต้องไม่เป็นรายการค่าที่ดิน 

- ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

ที่ ไ ม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงบประมาณแล้ว 

- ในกรณีที่เป็นครุภัณฑร์าคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

- ในกรณีที่เป็นค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 
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(เพิม่เติม ฉบบัที่ 4 พ.ศ.2545) 

- ยกเว้น งบบุคลากร ห้ามโอนเปลี่ยนแปลง 

- ต้องไม่เป็นค่าจัดหาครุภัณฑย์านพาหนะ 

 
อน่ึง ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกจิจะใช้อ านาจตาม 

ระเบียบข้อน้ี โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวต้องน าไปอุดหนุนให้แก่นิติบุคคล เอกชน กิจการอันเป็น

สาธารณประโยชน์ และองค์กรต่าง ๆ ที่มิใช่ส่วนราชการให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนกรายการ

ตามงบประมาณเท่าน้ัน และต้องเป็นไปเพ่ือการให้บริหารสาธารณะ หรือได้มาซึ่งประโยชน์

สาธารณะ และต้องติดตามผลการใช้จ่ายด้วย 

  ลกัษณะที่ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย

ภายใตแ้ผนงบประมาณเดียวกนั (ระเบยีบฯ ขอ้ 25) 

  การให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย เป็นหลักการตามระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งหากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีกลยุทธแ์ละ

ความสามารถในการบริหารงบประมาณรายจ่าย โดยการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลง

ได้ หรือจัดซื้ อจัดจ้างได้ในราคาที่ถูกลง หรือการด าเนินการมีประสิทธิภาพท าให้เกิดการ

ประหยัด หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจสามารถน างบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย

น้ันไปใช้ได้ โดยในปัจจุบันอาจน าไปก าหนดเป็นกิจกรรม รายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ หรือค่า

สิ่งก่อสร้างใหม่ได้ ซึ่งในอนาคตอาจน าไปใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลแก่บุคลากรของหน่วยงานตาม

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กไ็ด้ 

  ความหมายของ “งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย” อาจกล่าวได้ 2 นัย หากใช้

ความหมายอย่างกว้าง จะหมายถึงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่ได้มีการใช้จ่าย ซึ่งอาจหมายถึง

งบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน

หรือยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เช่น ไม่สามารถด าเนินการได้ทนั หรือหมดความจ าเป็น

ที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการที่ได้ด าเนินงานส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้วโดยใช้งบประมาณรายจ่ายต ่ากว่าวงเงินที่ได้รับ หรือบางกรณีอาจ

หมายถึงงบประมาณรายจ่ายที่ส านักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณด้วย ซึ่งความหมาย

อย่างกว้างดังกล่าวน้ีเป็นความหมายที่ครอบคลุมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ทุกกรณี 

  ส าหรับ “งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่าย” ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2548 มิได้มีการก าหนดความหมายไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีค าขยายความไว้

ในข้อ 25 โดยระบุว่า “งบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการ

ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ หรือจากการจัดซื้ อจัดจ้าง” ดังน้ัน ความหมายของ “งบประมาณรายจ่ายเหลือ
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จ่าย” ตามระเบียบน้ี จึงเป็นความหมายอย่างแคบ โดยหมายถึงเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเหลือ

จ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือจากการจัดซื้ อจัดจ้างแล้ว ซึ่ง

เจตนารมณ์ของระเบียบฉบับน้ี มีความประสงค์จะให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ

สามารถน าเงินเหลือจ่ายไปใช้ได้อย่างคล่องตัว โดยไม่ต้องรอสรุปผลการใช้จ่ายเมื่ อสิ้ น

ปีงบประมาณ 

  ตามระเบียบน้ี หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายไปใช้จ่ายเป็นรายการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยต้อง

ตรวจสอบหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดังน้ี 

  1. ต้องเป็นรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับ

อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงฯ แล้ว 

  2. ได้ด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว หรือเมื่อประมาณการ

ค่าใช้จ่ายแล้ว หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจให้การรับรองว่าสามารถด าเนินการได้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติจากการ

โอนเปลี่ยนแปลงฯ 

  3. ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

  4. หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจสามารถน าไปใช้จ่ายเป็นรายการ

ใด ๆ กไ็ด้ 

  ยกเว้น 

- ต้องไม่เป็นรายการค่าที่ดิน 

- ต้องไม่เป็นรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

- ต้องไม่มีหน้ีค่าสาธารณปูโภคค้างช าระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสญัญา เช่น  

ค่าเพ่ิมค่างานตามสญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค้างช าระ 
 
(เพิม่เติม ฉบบัที่ 4 พ.ศ.2545) 

- ต้องไม่เป็นการก าหนดอตัราบุคลากรตั้งใหม่ 

- ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวที่ไม่ได้

ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้เ งินที่ส านัก

งบประมาณเหน็ชอบ 

- ในกรณีที่เป็นครุภัณฑร์าคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 

- ในกรณีที่เป็นค่าสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

- ในกรณีที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหา

เฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑพ์าหนะเดิม 
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  อน่ึง ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจจะใช้อ านาจตาม

ระเบียบข้อน้ี โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวต้องน าไปอุดหนุนให้แก่นิติบุคคล เอกชน กิจการอันเป็น

สาธารณประโยชน์ และองค์กรต่าง ๆ ที่มิใช่ส่วนราชการ ให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนกรายจ่าย

ตามงบประมาณเท่าน้ัน และต้องเป็นไปเพ่ือการให้บริการสาธารณะ หรือได้มาซึ่งประโยชน์

สาธารณะ และต้องติดตามผลการใช้จ่ายด้วย 

  ลกัษณะท่ี 3 การโอนเปลีย่นแปลงเพิม่วงเงินค่าครุภณัฑ ์และสิง่ก่อสรา้งที่ไม่

สามารถจดัหาได ้ภายใตแ้ผนงบประมาณเดียวกนั (ระเบยีบฯขอ้ 26) 

  รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือราคาต่อ

หน่วยเกนิกว่า 1 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทตามล าดับ เมื่อด าเนินการจัดหาแล้ว ผลการจัดซื้ อ

จัดจ้างอาจมีราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่าย ดังน้ัน เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้ารัฐวิสาหกิจสามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดซื้ อจัดจ้างได้ด้วยตนเอง ตาม

หลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

 
  1. ต้องเป็นรายการครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือ

ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงฯ แล้ว 

  2. ต้องไม่เป็นรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

  3. ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ กต็าม 

  4. รายการที่จัดซื้ อจัดจ้างให้หมายถึง ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหน่ึงหน่วยเป็น

หน่ึงรายการ 

  ตวัอย่าง : ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง 6 เคร่ือง 6,037,800 บาท 

การจัดซื้อหน่ึงหน่วย หมายถึง 1 เคร่ือง  

  5. ให้โอนเปลี่ยนแปลงฯ เพ่ิมวงเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ 

  6. วงเงินงบประมาณที่จะโอนเปลี่ยนแปลงฯ  มาเพ่ิมต้องเป็นงบรายจ่ายต่าง ๆ 

ของผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกนั 

  7. ในกรณีที่จะน าเงินนอกงบประมาณมาเพ่ิม ให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

  ตวัอย่าง : ค่าครุภัณฑ ์เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง 1 เคร่ือง วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 1,006,300 บาท สมมติว่าจัดซื้ อได้ในราคา 1,106,930 บาท สูงกว่าวงเงินที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน 100,630 บาท หากจะโอนเปลี่ยนแปลงฯ 

งบรายจ่ายต่าง ๆ ของผลผลิตหรือโครงการใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันมาเพ่ิม ก็

สามารถเพ่ิมได้ในวงเงิน 100,630 บาท หรือหากมีเงินนอกงบประมาณมาเพ่ิม กส็ามารถเพ่ิม

ได้ในวงเงิน 100,630 บาท เช่นเดียวกนั 
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  8. ในกรณีที่รายการครุภณัฑ ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถจัดหาได้น้ัน มีเงินนอก

งบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน

รายการนั้น 

  ตวัอย่าง : จากข้อ 7 ครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 906,930 

บาทและมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว 200,000 บาท ให้ใช้เงินนอกงบประมาณเพ่ิมได้

ในวงเงิน 100,630 บาท 

  แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณไปเพ่ิม ให้

เพ่ิมได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการน้ัน 

  ตวัอย่าง : จากข้อ 7 ต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมได้มากที่สุดในวงเงิน 

90,693 บาท (ร้อยละ 10 ของวงเงินที่เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย คือ 906,930 บาท) และ

ใช้เงินนอกงบประมาณได้อย่างน้อยอกี 18,614 บาท  

  การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น หัวหน้าส่วนราชการและ

หัวหน้ารัฐวิสาหกิจสามารถเลือกใช้ลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารของแต่ละ

ลักษณะ ในการด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิมีความรวดเรว็ ยืดหยุ่นและคล่องตัวสงูให้เกิดประโยชน์

สงูสุดและคุ้มค่า โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ อย่างไรกต็ามหัวหน้าส่วน

ราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกจิต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดกรณีเงิน

ขาดบัญชี ซึ่งนอกจากมีความผิดทางวินัยแล้ว อาจต้องรับผิดชดใช้เงินตามนัยมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 อกีด้วย 

  อน่ึง  เมื่ อหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการโอน

เปลี่ยนแปลงฯ แล้ว ให้จัดท าและส่งรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์

ภาครัฐโดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจ่าย (ระเบียบฯ ข้อ 28) 

  ส านักงบประมาณอาจก าหนดหลักเกณฑห์รือวิธปีฏบิัตเิพ่ือก าหนดขอบเขต หรือ

ข้อจ ากัดการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามลักษณะการโอน ที่ 1 และ 2 ได้

ตามความจ าเป็น 

  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ตอ้งขอตกลงกบัส านกั

งบประมาณ 

  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้ว นอกเหนือจากที่ได้มอบอ านาจและความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ

หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจตามระเบียบน้ี หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความจ าเป็นต้องโอน

เปลี่ยนแปลงฯ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามนับมาตรา 19 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่บัญญัติไว้ว่า “รายจ่ายที่

ก าหนดไว้ในรายการใด ส าหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

คู่มอืการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน : 48
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รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม...ฯ... จะโอนหรือน าไปใช้ใน

รายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ แต่ผู้อ านวยการจะอนุญาตมิได้ในกรณี

ที่เป็นผลให้เพ่ิมรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี” โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจด าเนินการตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดังต่อไปน้ี 

  1. วิเคราะห์ความจ าเป็นในการขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ ให้สอดคล้องกับหลักการ

ส าคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย   

  2. ในกรณีที่การโอนเปลี่ยนแปลงมีผลท าให้ต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วย กใ็ห้ด าเนินการขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณไป

พร้อมกนั (ระเบียบฯ ข้อ 11 วรรคสาม)  

  3. ให้จัดท าและรับส่งข้อมูลการปรับปรุงแผนฯ ตาม (1) และการโอน

เปลี่ยนแปลงฯ ตาม 2 ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกสภ์าครัฐ (GFMIS) พร้อมจัดท าเป็นหนังสอืและ
ส่งเพ่ือขอท าความตกลงกบัส านักงบประมาณด้วย 

  4. การให้ความเห็นชอบแผนฯ และการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ ส านัก

งบประมาณจะท าเป็นหนังสอื และจัดส่งข้อมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกสภ์าครัฐ (GFMIS)  
  5. การพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนฯ และการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ ของ

เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ ต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นให้สอดคล้องกับหลักการส าคัญของการ

โอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามข้อ 1 ด้วย 

  อน่ึง  การน าเงินนอกงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณปัจจุบันไปสมทบกับเงิน

นอกงบประมาณรายจ่ายในปีที่ล่วงมาแล้ว ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้

เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ให้ขอท าความตกลงกบัส านักงบประมาณก่อนด้วย 

  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ตอ้งไดร้บัอนุมติัจาก

คณะรฐัมนตรีก่อน 

  ตามนัยมาตรา 19 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่เป็นผลให้เพ่ิมรายจ่ายประเภทเงิน

ราชการลับ หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

  ตามนัยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่

น าเสนอต่อรัฐสภา ได้ใช้ “แผนงบประมาณ” เป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินแผนดินแทน 

“แผนงาน” ซึ่ง “แผนงบประมาณ” น้ัน มีความเช่ือมโยงกับ “ประเดน็ยุทธศาสตร์หลัก” ของ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและที่ได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2548 ประกอบกับค าว่า “งานใหม่” ตามนัยมาตรา 

19 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณฯ ข้าม “แผนงบประมาณ” ในระเบียบฯ 

น้ี จึงเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
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  ตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติว่า “เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม 

แผนปฏบิัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกจิหน่ึงตามที่ก าหนดใน

แผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ

น าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏบิัติราชการ จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏบิัติราชการให้สอดคล้องกนัแล้ว”ดังน้ัน เมื่อการจัดท าแผนปฏบิัติ

ราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิได้ยึดหลักการเชื่อมโยงภารกจิกบั “ประเดน็ยุทธศาสตร์

หลัก” ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ข้าม 

“ประเดน็ยุทธศาสตร์หลัก” จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการ

ก่อน 

 

  อน่ึง  ส าหรับความหมายของค าว่า “โครงการใหม่” ตามนัยมาตรา 19 วรรค

หน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณฯ น้ัน โครงการ หมายถึง โครงการที่แท้จริง ซึ่งต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบตามข้อ 4.10 อย่างครบถ้วน และต้องเป็นโครงการพิเศษตาม

นโยบายใหม่ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี ตามนัยมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎี

การว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน คือการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ดังต่อไปน้ี 

  1. การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่เป็นผลท าให้เกดิรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ 

  2. การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ข้าม “แผนงบประมาณ” ในภารกิจที่ไม่ได้ก าหนดไว้

ในแผนปฏบิัติราชการ 

  3. การโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่เป็นผลท าให้เกิดรายจ่ายประเภทโครงการใหม่

พิเศษที่เกดิขึ้นจากนโยบายใหม่ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

  อย่างไรก็ตาม การโอนเปลี่ ยนแปลงฯ ตาม 2 และ 3 ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกจิต้องด าเนินการปรับแผนปฏบิัติราชการ ตามนัยมาตรา 18 วรรคสอง และวรรคสาม

แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย 

คือ ก่อนการขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกจิจะต้องด าเนินการ

ปรับแผนปฏบิัติราชการ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังน้ี 

  1. ต้องตรวจสอบว่าเป็นงานหรือภารกิจใด (หมายถึง “แผนงบประมาณ” ใน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549)  

   - ที่ไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 

   - ที่หมดความจ าเป็น 

   - ที่ไม่เป็นประโยชน์ 

   - หากด าเนินการต่อไปจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเกนิความจ าเป็น 
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   - มีความจ าเป็นอย่างอื่นอนัไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 

   สาระส าคัญของแผนปฏบิัติราชการ 

  2. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ด าเนินการ

แก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอคล้องกนัด้วย 

  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏบิัติราชการแล้ว ให้หัวหน้าส่วน

ราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกจิจัดท าและส่งข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

พร้อมจัดท าหนังสอืส่งเพ่ือขอท าความตกลงในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

ต่อไป 

………………………………… 

            

 

คู่มอืการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน : 51



คู่มือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  :  52



คู่มือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  :  53



คู่มือการใช้จ่าย งปม.พ.ศ. 2563 และ งปม.พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  :  54


	คู่มือการใช้จ่ายงปม.2563&งปม.2562ไปพลางก่อนedit
	คู่มือการใช้จ่ายงปม.2563&งปม.2562ไปพลางก่อน+กฎ-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	คู่มือการใช้จ่ายงปม.2563&งปม.2562ไปพลางก่อน+กฎ-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	1.คู่มือการใช้จ่ายงปม.2563&งปม.2562ไปพลางก่อน
	คู่มือการใช้จ่ายงปม.2563&งปม.2562ไปพลางก่อน+กฎ
	2.ว125หลักเกณฑ์+แนวปฏิบัติงบ2562พลางก่อน
	ว125หลักเกณฑ์+แนวปฏิบัติงบ2562พลางก่อน
	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบ2562 ไปพลางก่อน
	วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรรฯ งบ2562 ไปพลางก่อน

	3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
	4.มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งปม.2563
	5.หลักการสำคัญของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย


	6.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงปม. พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน-ว53




