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ระเบียบ
ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ และงบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรืองบประมาณ
รายจ่ายที่หมดความจาเป็น ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน หรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้อานวยการสานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ ายบุค ลากร” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ ายที่ ตั้งไว้ในแผนงาน
บุคลากรภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ” หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้กากับแผนงาน
บูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ
“หน่วยงานเจ้าภาพ” หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับหน่วยรับ
งบประมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุ ติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนูญ องค์ กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการหรืองบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ตั้งไว้สาหรับหน่วยรับ
งบประมาณใด จะโอนไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดี ย วกั น หรื อ ภายใต้ แ ผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ ได้ เ ฉพาะในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณใช้ จ่ า ยหรื อ
ก่อหนี้ ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายหรือดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้ว และยังไม่ได้นาไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ด้วย
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการสานักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณภายใต้ระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น กับให้มีอานาจวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ข้อ ๗ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ให้สานักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในกรณีตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๕ ให้สานักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณทราบและตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว
ข้อ ๘ เมื่อได้รับแจ้งจากสานักงบประมาณตามข้อ ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีงบประมาณที่ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เห็นว่า
งบประมาณรายการใดยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานนั้นด้วย
และให้ ห น่วยรับงบประมาณส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพเห็นควรให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้ จ่ า ยงบประมาณดั ง กล่ า วต่ อ ไปได้ ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณเร่ ง ด าเนิ น การตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป แต่หากเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อนางบประมาณโอนไปให้หน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานเจ้าภาพเสนอผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการพิจารณา
(๒) กรณีเป็น งบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงความประสงค์ที่จะนา
งบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ
และให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณส่ ง ส าเนารายงานดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งบประมาณทราบ เพื่ อ พิ จ ารณา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ ายดังกล่าว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
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สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป แต่หากไม่เห็นควรให้หน่วย
รับงบประมาณนางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย ให้สานักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายดังกล่าว
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการพิจารณารายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ
ตามข้อ ๘ แล้ว เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้ ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่หาก
ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่ายงบประมาณรายการใด
ให้สานักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หากมีงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่สานักงบประมาณยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรรให้ระงับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายการนั้น
ข้อ ๑๐ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจาเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จากหน่วยรับงบประมาณอื่นเพื่อดาเนินการตามแผนงานบูรณาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ า มปี ง บประมาณ ให้ ยื่ น ค าขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณต่ อ ผู้ มี อ านาจก ากั บ แผนงานบู ร ณาก าร
โดยให้ เสนอไปยังหน่ว ยงานเจ้าภาพ พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนความพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การ และให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพพิ จ ารณาเหตุ ผ ล ความจ าเป็ น
ความพร้อมในการดาเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมของโครงการหรือรายการเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ การยื่นคาขอรับการจัดสรรงบประมาณให้กระทาได้เมือ่ สิน้
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณส่งสาเนาคาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่งให้แก่สานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยให้เสนอความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ พร้อมทั้งจานวนเงินที่ได้ปรับลดเงินจัดสรรหรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ซึ่งเป็นจานวนเงินที่อาจโอนไปให้หน่วยงานที่ขอรับ
การจัดสรรได้
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าภาพจะขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้แจ้งสานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการตามที่กาหนด
ในวรรคสองก่อน แล้วจึงเสนอคาขอรับการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งความเห็นของสานักงบประมาณ
ต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการอนุมัติหลักการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ
ที่ขอรับการจัด สรรงบประมาณส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
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เมื่อสานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ ายบู รณาการจากหน่วยรั บงบประมาณที่ ได้ป รับลดเงินจั ด สรร หรื อระงับ
การอนุ มั ติ เ งิ น จั ด สรรไว้ ต ามข้ อ ๘ และข้ อ ๙ ไปให้ แ ก่ ห น่ ว ยรับ งบประมาณที่ ข อรับ เงิน จั ด สรร
ตามความเหมาะสม เมื่อดาเนินการโอนงบประมาณแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการทราบ
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่สานักงบประมาณได้ปรับลดเงินจัดสรร หรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณใดไว้ตามข้อ ๙ หากมิได้โอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น
ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณคืนแก่หน่วยรับงบประมาณเดิม
หมวด ๒
การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ข้อ ๑๓ ภายหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม ให้สานักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณร่วมกัน
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ในกรณีตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ สานั กงบประมาณอาจปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรร เพื่อโอนให้หน่วยรับงบประมาณอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อไป
ข้อ ๑๔ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจาเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุ คลากร
จากหน่ วยรับงบประมาณอื่น ให้ ยื่น คาขอต่อสานักงบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด ทั้งนี้ การยื่นคาขอรับการจัด สรร
งบประมาณ ให้กระทาได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแล้ว
ข้อ ๑๕ เมื่อสานักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ตามข้อ ๑๓ และความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามข้อ ๑๔ แล้ว
กรณีมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณใดไปให้หน่วยรับ
งบประมาณอื่น ให้สานักงบประมาณพิ จารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อน แล้วจึง
พิจารณาโอนงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงในลาดับถัดไป และเมื่อโอนงบประมาณแล้ว
ให้สานักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณที่ปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายทราบ
ในโอกาสแรก
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ตามระเบียบว่าด้ วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ระเบียบนี ้ ไม่ ใช้ บังคับ กับเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้ แก่
• หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
• องค์การมหาชนหรื อหน่วยงานของรัฐทีม่ ีกฎหมายกาหนด
ให้ ได้ งบประมาณเป็ นเงินอุดหนุน
• องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

งบประมาณที่จะนามาโอน ได้ แก่
• งบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้ จ่ายหรื อก่อหนี ้ผูกพัน
ให้ เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
• งบประมาณเหลือจ่าย

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
สิ้ นไตรมาส 2
สานักงบประมาณ
ข้อ 7

ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ที่ใช้จ่าย / ก่อหนี้ฯ ไม่เป็ นไปตามแผน
และงบประมาณเหลือจ่าย
หน่วยรับ
งบประมาณ

ข้อ 8

กรณี ใช้จ่าย / ก่อหนี้ฯ
ไม่ทนั ตามแผนฯ
ให้ช้ แี จงเหตุผล /ความจาเป็ น

สานักงบประมาณ
เสนอความเห็น
กรณี งบประมาณ
เหลือจ่าย

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
พิจารณา

สานักงบประมาณ
เสนอความเห็น

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
ให้นาไป
ใช้จ่าย

พิจารณา

ดาเนินการ
ต่อไป

ระงับการใช้จ่าย

เห็นควร
ระงับดาเนินการ

ประธาน
บูรณาการ
พิจารณา

ข้อ 9

ดาเนินการ
ต่อไป

ระงับดาเนินการ

สานักงบประมาณ
ปรับลดเงินจัดสรร
/ กรณี ยงั ไม่จดั สรร
ให้ระงับการจัดสรร
1

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ (ต่อ)
สิ้ นไตรมาส 2
หน่วยรับงบประมาณ
(ที่จะขอใช้งบประมาณ)
ชี้แจง เหตุผล ความจาเป็ น
ค่าใช้จ่าย ความพร้อม
(ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการผูกพัน)

สาเนา

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

เสนอ
ความเห็น

สานัก
งบประมาณ

ข้อ 10

เสนอความเห็น
เหตุผล ความจาเป็ น ความเหมาะสม
ประธาน
บูรณาการ
พิจารณา

อนุมตั ิหลักการ

หน่วยรับ
งบประมาณ

ไม่อนุมตั ิ

ข้อ 11
วรรคหนึ่ง

จัดทาแผนฯ
และรายละเอียด
สานัก
งบประมาณ
พิจารณา

ข้อ 11
วรรคสอง

หน่วยรับ
งบประมาณ

โอนงบประมาณ
ที่ปรับลดไว้แล้ว

เหลือจากการโอน
ส่ งคืนหน่วยรับ
งบประมาณเดิม

ข้อ 12

2

การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลกร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ 13

ข้อ 14

สิ้ นเดือน พ.ค.

สิ้ นไตรมาส 3
(สิ้ นเดือน มิ.ย.)
หน่วยรับ
งบประมาณ

หน่วยรับ
งบประมาณ

สานัก
งบประมาณ

ขอรายจ่ายบุคลากรเพิ่ม
โดยชี้แจงเหตุผล ความจาเป็ น
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ร่ วมกันตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายบุคลกร
ที่ใช้จ่าย / ก่อหนี้ฯ ไม่เป็ นไปตามแผน

สานัก
งบประมาณ

หน่วยรับ
งบประมาณ

ใช้จ่ายทัน
ดาเนินการต่อไป

ข้อ 15

ใช้จ่ายไม่ทนั / เหลือจ่าย

เห็นว่ามีความจาเป็ น
ให้อนุมตั ิโอนภายใน
กระทรวงเดียวกันก่อน
แล้วจึงโอนต่างกระทรวง
ในลาดับถัดไป

ดาเนินการโอน

แจ้งหน่วยรับ
งบประมาณทราบ

