
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  (๔)  และมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รยีกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
ให้จ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

“เงินรายรับ”  หมายความว่า  เงินท่ีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ  ได้แก่ 
(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
(๒) เงินงบประมาณประจ าปีเหลือจ่าย 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค   
(๔) เงินรายได้หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งคลัง  หรือส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
“แผนงาน”  หมายความว่า  แผนงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  เว้นแต่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

หมวด  ๑ 
การจดัท าและการเสนองบประมาณรายจ่าย   

 
 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ ๗ งบประมาณรายจ่ายจ าแนกเป็น  ๕  ประเภท  คือ 
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
(๒) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(๓) ค่าใช้จ่ายลงทุน 
(๔) ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น 
ข้อ ๘ การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของคณะกรรมการและส านักงาน   

ให้ประกอบด้วย 
(๑) แผนการด าเนินงานประจ าปีที่แสดงถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และ 

แผนการปฏิบัติงานจ าแนกตามแผนงาน  ผลผลิต  โครงการ  และข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ค าชี้แจงประกอบค าขอเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  งบประมาณรายจ่ายในปีที่ล่วงมาแล้ว  

ผลการด าเนินงาน  และความสัมพันธ์ระหว่างเงินรายรับกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 

หมวด  ๒ 
การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ  โดยจ าแนกรายการ
และลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน  งาน  และโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปีได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่   ให้ส านักงานด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงานไม่เกินร้อยละห้าสิบ  
ทั้งนี้  ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณใหม่ 

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันของส านักงาน  ให้กระท าได้แต่เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ 
ในแผนงาน  งาน  โครงการ  และรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจะกระท ามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓ 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจจัดสรรและรับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ข้อ ๑๒ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงานจะกระท ามิได้    
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๓ การเปลี่ยนแปลงรายการต่างไปจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  โดยไม่เพ่ิมวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและไม่กระทบต่อ
แผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ  ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อรายการ  ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการ  และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินหนึ่งล้านบาท  
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาทต่อรายการ  ให้กระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และไม่กระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

การเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ที่เป็นการเพ่ิมวงเงินแต่ละหน่วยไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ 

การเพ่ิมวงเงินตามวรรคสี่  ให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ด าเนินการจัดซื้อแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสองและวรรคสามที่กระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ  วงเงิน  ระยะเวลา  หรือรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน   ให้ส านักงาน 
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน   เว้นแต่
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก าหนดให้ไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ   
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ 

(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  ให้ส านักงานเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ  และรายงานส านักงบประมาณเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
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(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ให้ส านักงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  โดยส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย 

ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ให้กระท าภายใน
ปีงบประมาณนั้น  เว้นแต่ 

(๑) เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ   
(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  หรือมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

แต่มีความจ าเป็นต้องกันเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีงบประมาณ   
กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องมีการกันเงินไว้ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย   

หมวด  ๓ 
การควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๗ การใดซึ่งกระท าไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ 
ตามระเบียบนี้  แต่การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วัส  ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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