
ระเบียบ 
ว่าดว้ยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   

และงบประมาณรายจ่ายบคุลากรระหว่างหนว่ยรบังบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

เ พ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  และงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หรืองบประมาณ
รายจ่ายที่หมดความจ าเป็น  ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน  หรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้   

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการ

ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“งบประมาณรายจ่ายบุคลากร”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงาน

บุคลากรภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น

ประธานคณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  หรือมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับแผนงาน
บูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ 

“หน่วยงานเจ้าภาพ”  หมายความว่า  หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับหน่วยรับ
งบประมาณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 

(๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๑
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ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการหรืองบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับ
งบประมาณใด  จะโอนไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดียวกันหรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือ 
ก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากส านักงบประมาณ   

งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายหรือด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้ว  และยังไม่ได้น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ด้วย 

ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจก าหนด  
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณภายใต้ระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็น  กับให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 
 

ข้อ ๗ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ  ให้ส านักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในกรณีตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๕  ให้ส านักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณทราบและตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว 

ข้อ ๘ เมื่อได้รับแจ้งจากส านักงบประมาณตามข้อ  ๗  ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีงบประมาณที่ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ให้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เห็นว่า
งบประมาณรายการใดยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป  ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานนั้นด้วย  
และให้หน่วยรับงบประมาณส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย  ทั้งนี้  หากหน่วยงานเจ้าภาพเห็นควรให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้  ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งด าเนินการตามแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป  แต่หากเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่าย
งบประมาณ  เพ่ือน างบประมาณโอนไปให้หน่วยงานอื่น  ให้หน่วยงานเจ้าภาพเสนอผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน
บูรณาการพิจารณา 

(๒) กรณีเป็นงบประมาณเหลือจ่าย  ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงความประสงค์ที่จะน า
งบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตผุล  ความจ าเป็น  และรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ
และให้หน่วยรับงบประมาณส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ส านักงบประมาณทราบ  เพ่ือพิจารณา  
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย  ทั้งนี้  หากหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว  ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ 
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ส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป  แต่หากไม่เห็นควรให้หน่วย
รับงบประมาณน างบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย  ให้ส านักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณ  
เหลือจ่ายดังกล่าว 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการพิจารณารายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ
ตามข้อ  ๘  แล้ว  เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้  ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  แต่หาก  
ผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่ายงบประมาณรายการใด  
ให้ส านักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้  หากมีงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่ส านักงบประมาณยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรรให้ระงับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายการนั้น 

ข้อ ๑๐ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจ าเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จากหน่วยรับงบประมาณอื่นเพ่ือด าเนินการตามแผนงานบูรณาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ  ให้ยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยให้เสนอไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ  พร้อมชี้แจงเหตุผล  ความจ าเป็น  และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนความพร้อมที่จะด าเนินการ  และให้หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณาเหตุผล  ความจ าเป็น   
ความพร้อมในการด าเนินการ  รวมทั้งความเหมาะสมของโครงการหรอืรายการเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ  ทั้งนี้  การยื่นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณให้กระท าได้เมือ่สิน้
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณแล้ว   

ให้หน่วยรับงบประมาณส่งส าเนาค าขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่งให้แก่ส านัก
งบประมาณเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ  
โดยให้เสนอความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ  พร้อมทั้งจ านวนเงินที่ได้ปรับลดเงินจัดสรรหรือระงับ  
การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่อาจโอนไปให้หน่วยงานที่ขอรับ 
การจัดสรรได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าภาพจะขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ให้แจ้งส านักงบประมาณ
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการตามที่ก าหนด
ในวรรคสองก่อน  แล้วจึงเสนอค าขอรับการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งความเห็นของส านักงบประมาณ
ต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ   

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการอนุมัติหลักการแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณ 
ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน  
การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ   
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เมื่อส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว  
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการจากหน่วยรับงบประมาณที่ได้ปรับลดเงินจัดสรร  หรือระงับ  
การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ไปให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่ขอรับเงินจัดสรร 
ตามความเหมาะสม  เมื่อด าเนินการโอนงบประมาณแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการทราบ 

ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่ส านักงบประมาณได้ปรับลดเงินจัดสรร  หรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณใดไว้ตามข้อ  ๙  หากมิได้โอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณคืนแก่หน่วยรับงบประมาณเดิม   

หมวด  ๒ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

 
 

ข้อ ๑๓ ภายหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม  ให้ส านักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณร่วมกัน
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ในกรณีตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕  ส านักงบประมาณอาจปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรร  เพ่ือโอนให้หน่วยรับงบประมาณอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อไป 

ข้อ ๑๔ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจ าเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
จากหน่วยรับงบประมาณอื่น  ให้ยื่นค าขอต่อส านักงบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล  ความจ าเป็น  
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด  ทั้งนี้  การยื่นค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  ให้กระท าได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแล้ว 

ข้อ ๑๕ เมื่อส านักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ตามข้อ  ๑๓  และความจ าเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามข้อ  ๑๔  แล้ว  
กรณีมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณใดไปให้หน่วยรับ
งบประมาณอื่น  ให้ส านักงบประมาณพิจารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อน  แล้วจึง
พิจารณาโอนงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงในล าดับถัดไป  และเมื่อโอนงบประมาณแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณที่ปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายทราบ
ในโอกาสแรก 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

เดชาภวิัฒน์  ณ  สงขลา 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ขัน้ตอนการด าเนินการ

ตามระเบยีบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบรูณาการ 

และงบประมาณรายจ่ายบคุลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ระเบียบนี ้ไม่ใช้บังคับ กับเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีจัดสรรให้แก่

• หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนญู 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู และองค์กรอยัการ 

• องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ีกฎหมายก าหนด

ให้ได้งบประมาณเป็นเงินอดุหนนุ 

• องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

งบประมาณที่จะน ามาโอน ได้แก่

• งบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายหรือก่อหนีผ้กูพนั

ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

• งบประมาณเหลอืจ่าย



การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

ส้ินไตรมาส 2

หน่วยรับ
งบประมาณ

หน่วยงาน
เจา้ภาพ

ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ที่ใชจ่้าย / ก่อหน้ีฯ ไม่เป็นไปตามแผน
และงบประมาณเหลือจ่าย

1

พิจารณา

กรณีใชจ่้าย / ก่อหน้ีฯ 
ไม่ทนัตามแผนฯ

ใหช้ี้แจงเหตุผล /ความจ าเป็น

กรณีงบประมาณ
เหลือจ่าย

หน่วยงาน
เจา้ภาพ

พิจารณา

พิจารณา

ด าเนินการ
ต่อไป

เห็นควร
ระงบัด าเนินการ

ส านกังบประมาณ
เสนอความเห็น

ใหน้ าไป
ใชจ่้าย ระงบัการใชจ่้าย

ส านกังบประมาณ
เสนอความเห็น

ด าเนินการ
ต่อไป

ระงบัด าเนินการ

ส านกังบประมาณ

ส านกังบประมาณ

ปรับลดเงินจดัสรร
/ กรณียงัไม่จดัสรร
ใหร้ะงบัการจดัสรร

ขอ้ 7

ขอ้ 9

ประธาน
บูรณาการ

ขอ้ 8



การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ (ต่อ)

ส้ินไตรมาส 2

หน่วยรับงบประมาณ
(ที่จะขอใชง้บประมาณ)

หน่วยงาน
เจา้ภาพ

ส านกั
งบประมาณ
พิจารณา

ประธาน
บูรณาการ

ช้ีแจง เหตุผล ความจ าเป็น
ค่าใชจ่้าย ความพร้อม

(ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดรายการผูกพนั)

จดัท าแผนฯ 
และรายละเอียด

หน่วยรับ
งบประมาณ

โอนงบประมาณ
ที่ปรับลดไวแ้ลว้

หน่วยรับ
งบประมาณ

2

ขอ้ 10

ขอ้ 11
วรรคหน่ึง

ขอ้ 11
วรรคสอง

ขอ้ 12
เหลือจากการโอน 
ส่งคืนหน่วยรับ
งบประมาณเดิม

เสนอความเห็น
เหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม

เสนอ
ความเห็น

ส านกั
งบประมาณ

ส าเนา

พิจารณา

ไม่อนุมติัอนุมติัหลกัการ



การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลกร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

ส้ินไตรมาส 3
(ส้ินเดือน มิ.ย.)

ส านกั
งบประมาณ

หน่วยรับ
งบประมาณ

ร่วมกนัตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายบุคลกร

ที่ใชจ่้าย / ก่อหน้ีฯ ไม่เป็นไปตามแผน

เห็นว่ามีความจ าเป็น
ใหอ้นุมติัโอนภายใน
กระทรวงเดียวกนัก่อน
แลว้จึงโอนต่างกระทรวง

ในล าดบัถดัไป

หน่วยรับ
งบประมาณ

ส านกั
งบประมาณ

ขอรายจ่ายบุคลากรเพิ่ม
โดยช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็น 
และรายละเอียดค่าใชจ่้าย

ด าเนินการโอน

ขอ้ 13 ขอ้ 14

ขอ้ 15

แจง้หน่วยรับ
งบประมาณทราบ

ส้ินเดือน พ.ค.

หน่วยรับ
งบประมาณ

ใชจ่้ายทนั
ด าเนินการต่อไป ใชจ่้ายไม่ทนั / เหลือจ่าย


