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ระเบียบรัฐสภา 

ว่าด้วยการงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ  สําหรับใช้ในส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนตามที่กําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
“เงินรายรับ”  หมายความว่า  เงินที่ส่วนราชการได้รับ  ได้แก่ 
(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
(๒) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
(๓) เงิน  หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค   
(๔) เงินอ่ืนใดที่ส่วนราชการได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้อง

นําส่งคลัง 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  หรือสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  หรือเลขาธิการวุฒิสภา  

แล้วแต่กรณี 
“ส่วนราชการภายใน”  หมายความว่า  สํานัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบสํานัก  ตามประกาศรัฐสภา  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
หรือประกาศรัฐสภา  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี   
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และให้หมายความรวมถึง  ส่วนราชการภายในที่มีฐานะเป็นกลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ตามประกาศรัฐสภา  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ด้วย 

ข้อ ๔ ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานการงบประมาณของรัฐสภา 

บรรดาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับงบประมาณที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของสํานักงบประมาณ  ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัน 
ข้ามปีงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สินของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  เรียกโดยย่อว่า  “คบง.รส.”  ประกอบด้วย  ประธานรัฐสภา  เป็นประธานกรรมการ   
รองประธานรัฐสภา  เป็นรองประธานกรรมการ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการวุฒิสภา   
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  ด้านการเงิน  การคลังและการงบประมาณ
ซ่ึงประธานรัฐสภาแต่งตั้งจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการสํานักการคลัง
และงบประมาณ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการแตง่ตั้งข้าราชการจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  หน่วยงานละหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้  คบง.รส.  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
(๒) พิจารณาอนุมัติ  ยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๓) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ   
(๔) กําหนดระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป 

ตามระเบียบนี้หรือระเบียบอ่ืน   
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(๕) พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ  คบง.รส.  ในระเบียบนี้หรือ
ระเบียบอ่ืน 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคล  เพื่อศึกษา  ติดตาม  หรือช่วยปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมและความจําเป็น  รวมทั้งกําหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการภายใน   
หรือทําหน้าที่ตามที่  คบง.รส.  มอบหมาย 

(๗) พิจารณาดําเนินการใด ๆ  ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามที่ประธาน  คบง.
รส.  มอบหมาย 

ข้อ ๘ การประชุมของ  คบง.รส.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของ  คบง.รส.  โดยอนุโลม 

การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การจัดทําและการเสนองบประมาณรายจ่าย 

 

 

ข้อ ๙ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ  ให้ส่วนราชการภายในเป็น
ผู้จัดทําตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาตามข้อ  ๑๒   

เม่ือหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  ให้เสนอคําของบประมาณ
รายจ่ายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

เม่ือประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาให้ความเห็นแล้ว  
ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอคําของบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี  ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ ๑๐ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการให้ประกอบด้วย 
(๑) แผนปฏิบัติงานประจําปีที่แสดงถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  และแผน 

การปฏิบัติงานจําแนกตามแผนงาน  ผลผลิต  โครงการ 
(๒) คําชี้แจงประกอบแผนปฏิบัติงานประจําปีแสดงฐานะเงินรายรับ  งบประมาณรายจ่าย 

ในปีที่ล่วงมาแล้ว  ผลการดําเนินงาน  และความสัมพันธ์ระหว่างเงินรายรับกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
ข้อ ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ  ให้จําแนกเป็น  ๔  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร   
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(๒) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

(๓) ค่าครุภัณฑ์ 

(๔) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี  ให้กําหนดรายการและจํานวนเงินที่ผูกพันในแต่ละ

ปีงบประมาณให้ชัดเจน 

ค่าใช้จ่ายใดตามวรรคหนึ่งจะจําแนกเป็นลักษณะใดให้เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภท

รายจ่ายของสํานักงบประมาณ 

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณของส่วนราชการ

ภายในให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจาก  คบง.รส.   

หมวด  ๓ 

การจัดทําและการปรับปรุง 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

ข้อ ๑๓ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณของส่วนราชการ  โดยจําแนกรายการและลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน  

ผลผลิต  โครงการ  เสนอต่อ  คบง.รส.  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเม่ือ  คบง.รส.  ให้ความ

เห็นชอบแล้วให้จัดส่งให้สํานักงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

แผนดังกล่าวก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๔ รายการหรือโครงการใดที่ไม่ใช่รายการหรือโครงการผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี 

ที่มีผลการปฏิบัติงานประจําปีและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี   

ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนรายการหรือโครงการนั้น  หากมีความจําเป็นต้องยกเลิกและหรือ 

นํางบประมาณไปดําเนนิการในรายการหรือโครงการอ่ืน  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์  แนวทาง  วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี  การจัดสรรและการใช้

จ่ายงบประมาณรายจ่าย  การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามและการประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจาก  คบง.รส. 
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หมวด  ๔ 

การโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
 

 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  ส่วนราชการ 

อาจโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเพื่อกําหนดอัตรา

เงินเดือนตั้งใหม่ได้ 

ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่รายการ

ผูกพันงบประมาณข้ามปี  เว้นแต่รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินสองล้านบาท  ค่าที่ดิน 

และส่ิงก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินยี่สิบล้านบาท  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  คบง.รส.  ก่อน 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ มีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายการ  วงเงิน  ระยะเวลา  หรือ

รายละเอียดของรายการก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว   

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  ให้หัวหน้า 

ส่วนราชการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  เว้นแต่ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กําหนดให้ไม่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการใน 

การพิจารณาอนุมัติ 

(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  ให้หัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณาดําเนินการและรายงานสํานักงบประมาณเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน 

(๓) การเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  

ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  โดยส่งผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือรายละเอียดอ่ืนใด 

ที่เก่ียวขอ้งให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์  แนวทาง  วิธีการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 

ให้เป็นไปตามที่  คบง.รส.  กําหนด 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

หมวด  ๕ 

การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการภายในที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นรายไตรมาส 
โดยเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินกับผลผลิตที่ได้รับ  เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ  และเม่ือส้ินสุด
ปีงบประมาณ  ให้ส่วนราชการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  และสําเนาแจ้งสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง 

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่  คบง.รส.  กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๒ การงบประมาณใดซ่ึงได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็น
อันใช้ได้  แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ข้อ ๒๓ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือเวียน  ซ่ึงมีผลใช้บังคับอยู่
ก่อนระเบียบนี้  คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบ  ประกาศ  
ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือเวียนที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๒๔ ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีการ  ตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๕  
ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๑  ของระเบียบนี้  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
การดําเนินการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่  คบง.รส.  กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
นิคม  ไวยรัชพานิช 

ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 


