
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  
โดย ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

เรื่องเดิม 
ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้มีหนังสือ กสม. ที่ สม 0002/ว916 

และ สม 0002/ว916 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อน เพ่ือให้ผู้บริหำรรับทรำบ และบุคลำกรของส ำนักงำน กสม. รับทรำบและจัดท ำ
แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 
(1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณฯ ดังกล่ำว โดยมีสำระส ำคัญในส่วนที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประม าณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

ข้อ 1 ให้ส านักงบประมาณมีอ านาจจัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผนงานและรายการตาม พรบ.งบประมาณ 2562 ดังน้ี 

(1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงของงบประมาณ
รายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ต้ังไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น 

(2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรไม่เกินก่ึง หน่ึง
ของแต่ละแผนงาน ที่ต้ังไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น 

(3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรไม่เกินก่ึงหน่ึงของแต่ ละ
แผนงานบูรณาการ ที่ต้ังไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น 

ข้อ 6 ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน ภายในวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากส า นัก
งบประมาณแล้ว 

ข้อ 7 งบประมาณจ่าย ท่ีส า นักงบประมาณอนุมั ติ เงิ นจัดสรรให้หน่วย รั บ
งบประมาณให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงต้องหักออก
จากแผนงานและรายการในงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ 
งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงและ
งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับทุนหมุนเวียน แล้วแต่กรณี เม่ือพระรำชบัญญัติงบป ระมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับแล้ว 

ข้อ 8 การอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณ
รายจ่ายออกจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติท่ีส า นัก
งบประมาณก าหนด 

ข้อ 9 ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณมีอ านาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
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2. วิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก
งบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  

ข้อ 1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนปฏิ บัติง านและแผนการใ ช้ จ่ าย
งบประมาณตามความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ส่งให้ส านักงบประมาณ อย่างช้าภายใน
วันท่ี 15 กันยายน 2562 

ข้อ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการ 
ดังน้ี  

(1) หน่วยรับงบประมาณท่ีต้ังไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณราย จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จัดท าแผนภายในวงเงินไม่เกินก่ึงหน่ึง ของแต่ละแผนงานตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ข้อ 3  การจัดท าแผนตามข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมาณใช้ผลผลิตหรือโครง การ
เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นหลัก แต่อำจปรับปรุงวิธีด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ได้ตำมควำมจ ำเป็นโดยค ำนึงถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรและงบประมำณที่ขอรับเงินจัดสรรในปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ด้วย และจะต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไข ดังนี้ 

(1) ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรั บผลผลิ ตหรื อโคร งกำร ที่สิ้นสุดลงแล้ ว ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(2) ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกำรผูกพันงบประมำณข้ ำ ม
ปีงบประมำณรำยกำรใหม่... 

(3) ค่ำใช้จ่ำยในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพ้ืนฐำน ให้พิจำรณำ
ตำมควำมจ ำเป็นได้ในทุกงบรำยจ่ำย 

ข้อ 4 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งรัฐมนตรีก ากับดูแลหรือควบคุมกิจการของ
หน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแล้วแต่กรณีทราบ เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและ
ติตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันงบประมาณ 

       ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยแผนบูรณำกำร ให้หน่วยรับงบประมำณแจ้งหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักทรำบ เพ่ือใช้ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือก่อหนี้
ผูกพันงบประมำณ 
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ข้อ 5  เมื่อส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงานใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันให้สอดคล้องกับ
แผนฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ข้อ 8 การใช้งบประมาณรายจ่ายตามท่ีได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังน้ี 

(1) ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรอัตราใหม่ 
(2) ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ 

ยกเว้น กรณีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนปกติที่ ต้องด ำเนินกำรภำยหลังจำกสัญญำเดิมสิ้นสุดลง ซ่ึงหำกไม่
ด ำเนินกำรจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 

(3) กรณีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้ขอท าความตก
ลงกับส านักงบประมาณก่อน 

ข้อ 9 กรณีหน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน 
เกินกว่าท่ีได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เฉพาะกรณี ดังน้ี 

(1) มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยตำมข้อผูกพันสัญญำ และค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
ของศำล 

(2) ต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่รัฐบำลท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ... 
(3) มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรจะเสียหำยต่อกำรบริห ำร

รำชกำรแผ่นดิน 
ข้อ 10 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรร และน าไปใช้จ่ายหรือ ก่อ

หน้ีผูกพันแล้วให้จัดท าบันทึกการใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันและการเบิกจ่ายไว้ส าหรับน าไปหักออกจาก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เม่ือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับ.... 

ท้ังน้ี ส านักงบประมาณจะก าหนดวิธีการในการหักงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยรับ
งบประมาณถือปฏิบัติต่อไป 

 

ข้อเท็จจริงและข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
ส ำนักกิจกำร กสม. ได้ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพ้ืน ฐำน 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำนที่เป็นงำนประจ ำต่อเนื่อง ประกอบด้วย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ
งำนต่อเนื่อง (งบจัดซ้ือจัดจ้ำงที่ เป็นงำนต่อเนื่อง งบประชุม  งบฝึกอบรมภำยนอก งบเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศ วัสดุส ำนักงำน ฯลฯ) ในเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยำยน 2562) พบว่ำ  กรอบวงเงิน
งบประมำณที่เป็นไปตำมหลั กเกณฑ์ และเ ง่ือน ไขฯ งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อน จ ำนวน ทั้งสิ้ น 
108,693,550 บำท และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พบว่ำแผนกำรใช้จ่ำย จ ำนวนทั้งสิ้น 106,083,915 บำท 
ดังตำรำงต่อไปนี้  
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หมำยเหตุ: ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยประจ ำงำนต่อเนื่อง (งบจัดซ้ือจัดจ้ำง  
ท่ีเป็นงำนต่อเนื่อง งบประชุม งบฝึกอบรมภำยนอก งบเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ วัสดุส ำนักงำน ฯลฯ)  
คงเหลือ ประมำณกำรค่ำใ ช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ซ่ึง ต้องเสนอเร่ืองเพ่ือขอท ำควำมตกลง 
กับส ำนักงบประมำณ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเห็นชอบหลักกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำนส ำหรับ 
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำนที่เป็นงำนประจ ำต่อเนื่อง ในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 (1 ตุลำคม 2562 - 31 
มีนำคม 2563) ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว 
และมอบหมำยให้ทุกส ำนัก/กลุ่มงำน เร่งรัดจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ส่งให้ส ำนักกิจกำร กสม. เพ่ือประมวลข้อมูลเสนอเลขำธิกำร กสม. เพ่ือพิจำรณำก่อนส่งให ้
ส ำนักงบประมำณพิจำรณำอนุมัติจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อน
ตำมก ำหนดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการ กสม. 
9 กันยายน 2562 



แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(1 ต.ค. 62 - 31 ม.ีค. 63)
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ไปพลางก่อน

จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 และ 2
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ส่งส านักงบประมาณ ภายใน 15 กันยายน 2562
เพ่ืออนุมัติจัดสรรให้จ่ายเงินได้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม2562

• สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 2563 วาระที่ 1: 17 ต.ค.62
• สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 2563 วาระที่ 2-3: 8-9 ม.ค.63
• พระราชบัญญัติงบประมาณฯ 2563 ประกาศใช้บังคับ 27 ม.ค.63
(ก าหนดตามปฏิทินงบประมาณ 2563)

ส านักงาน กสม. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563

ภายในเดือนธันวาคม 2562

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

- วิธีปฏิบัติ ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ ไปพลางก่อน

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

- วิธีปฏิบัติ ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ ไปพลางก่อน

Timeline การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ข้อ 1 ให้ส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจจัดสรรงบประมำณ ภำยใต้กรอบวงเงินของแผนงำนและรำยกำรตำม พรบ.งบประมำณ 2562 ดังน้ี
(1) งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหน่ึงของงบประมำณรำยจ่ำยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนัน้
(2) งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ จัดสรรไม่เกินกึ่งหน่ึงของแต่ละแผนงำน ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนัน้
(3) งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร จัดสรรไม่เกินกึ่งหน่ึงของแต่ละแผนงำนบูรณำกำร ที่ตั้งไว้ส ำหรับหน่วยรับงบประมำณนั้น

ข้อ 6 ให้หน่วยรับงบประมำณจ่ำยเงินหรือก่อหน้ีผูกพัน ภำยในวงเงินท่ีได้รับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 
เม่ือได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณแล้ว

ข้อ 7 งบประมำณจ่ำยท่ีส ำนักงบประมำณอนุมัติเงินจดัสรรให้หน่วยรับงบประมำณให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งต้องหักออกจำกแผนงำนและรำยกำรในงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร งบประมำณรำยจ่ำยของหนว่ยรับงบประมำณ งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร 
งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรช ำระหนี้ภำครัฐ งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงและงบประมำณรำยจำ่ยส ำหรับทุนหมุนเวียน แล้วแต่กรณี เม่ือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับแล้ว

ข้อ 8 กำรอนุมัติจัดสรร กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย และกำรหักงบประมำณรำยจ่ำยออกจำกงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
ให้เป็นไปตำมวิธีปฏิบัติท่ีส ำนักงบประมำณก ำหนด

ข้อ 9 ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจวินิจฉยัปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ในส่วนที่เก่ียวข้องกับส านักงาน กสม.)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ในส่วนที่เก่ียวข้องกับส านักงาน กสม.)



ข้อ 1 ให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันในไตรมำสท่ี 1
และไตรมำสท่ี 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562-31 มีนำคม 2563) ส่งให้ส ำนักงบประมำณ อย่ำงช้ำภำยในวันท่ี 15 กันยำยน 2562

ข้อ 2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 
(1) หน่วยรับงบประมำณท่ีต้ังไว้ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้จัดท ำแผนภำยในวงเงินไม่เกินกึ่งหน่ึง

ของแต่ละแผนงำนตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ข้อ 3 กำรจัดท ำแผนตำมข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมำณใช้ผลผลิตหรือโครงกำรเดิมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นหลัก แต่อำจปรับปรุงวิธีด ำเนนิงำน
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนัได้ตำมควำมจ ำเปน็โดยค ำนงึถึงแนวทำงกำรด ำเนนิกำรและงบประมำณที่ขอรับเงินจดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ด้วย
และจะต้องอยู่ภำยใต้เง่ือนไข ดังนี้
(1) ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับผลผลิตหรือโครงกำร ที่สิ้นสุดลงแล้วในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(2) ไม่ให้จัดท ำแผนส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกำรผูกพันงบประมำณข้ำมปีงบประมำณรำยกำรใหม่...
(3) ค่ำใช้จ่ำยในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพ้ืนฐำน ให้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นได้ในทุกงบรำยจ่ำย

ข้อ 4 เม่ือหน่วยรับงบประมำณได้รับควำมเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณแล้ว ให้แจ้งรัฐมนตรีก ำกับดูแลหรือ
ควบคุมกิจกำรของหน่วยรับงบประมำณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณีทรำบ เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลและติตำมกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
หรือก่อหน้ีผูกพันงบประมำณ
ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยแผนบรูณำกำร ให้หน่วยรับงบประมำณแจ้งหนว่ยงำนเจำ้ภำพหลักทรำบ เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรปฏิบัตงิำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณหรือกอ่หนี้ผูกพันงบประมำณ

วิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กสม.)



ข้อ 5  เม่ือส ำนักงบประมำณให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำนักงบประมำณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงำนใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพัน
ให้สอดคล้องกับแผนฯ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562

ข้อ 8  กำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยตำมท่ีได้รับอนุมัติเงินจัดสรร จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข ดังน้ี
(1) ต้องไม่เป็นกำรก ำหนดอัตรำบุคลำกรอัตรำใหม่
(2) ต้องไม่ก่อให้เกิดรำยกำรก่อหน้ีผูกพันงบประมำณข้ำมปีงบประมำณ ยกเว้น กรณีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนปกติที่ต้องด ำเนินกำรภำยหลังจำกสัญญำเดิมส้ินสุดลง 

ซึ่งหำกไม่ด ำเนินกำรจะกอ่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรปฏบิัติรำชกำร
(3) กรณีเป็นค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ให้ขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณก่อน

ข้อ 9  กรณีหน่วยรับงบประมำณมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันเกินกว่ำท่ีได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ให้ขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ เฉพำะกรณี ดังน้ี
(1) มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยตำมข้อผูกพันสัญญำ และค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล
(2) ต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่รัฐบำลท ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ...
(3) มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรจะเสียหำยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ข้อ 10 เม่ือหน่วยรับงบประมำณได้รับอนุมัติเงินจัดสรร และน ำไปใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันแล้วให้จัดท ำบันทึกกำรใช้จ่ำยหรือก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำยไว้ส ำหรับน ำไป
หักออกจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 เม่ือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศใช้บังคับ....
ท้ังน้ี ส ำนักงบประมำณจะก ำหนดวิธีกำรในกำรหักงบประมำณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณถือปฏิบัติต่อไป

วิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย (ต่อ)



ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๒

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ โดยจ าแนก

รายการและลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน งาน โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ส านักงานด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน

ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้ ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

ของปีงบประมาณใหม่

หมวด ๒

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อ ๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้จ่ายงบประมาณ โดยจ าแนก

รายการและลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน งาน โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

กรณีแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ส านักงานด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน

ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ทั้งนี้ ให้ส านักงานเร่งด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

ของปีงบประมาณใหม่



1. ส านักกิจการ กสม. ได้ขอความร่วมมือให้ส านัก/หน่วย จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ตามวิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ส่งให้กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักกิจการ กสม. ภายในวันท่ี 9 กันยายน 2562 

2. กรอบวงเงินงบประมาณท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 108,693,550 บาท
และประมาณการค่าใช้จ่าย ณ วันท่ี 6 กันยายน 2562 จ านวน 106,083,915 บาท ดังตารางต่อไปน้ี 

ผลการด าเนินการ

แผนงาน งบประมาณ 2562 กรอบงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ฯ พลางก่อน

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ณ วันท่ี 6 กันยายน 2562

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 141,613,300 70,806,650 70,806,650

2. แผนงานพ้ืนฐาน 71,913,800 36,798,350 35,861,000

3. แผนงานบูรณาการ 2,177,100 1,088,550 -

รวม 215,704,200 108,693,550 106,667,650

หน่วย: บาท

หมายเหตุ: ประมาณการค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายประจ างานต่อเน่ือง (งบจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นงานต่อเน่ือง งบประชุม งบฝึกอบรมภายนอก 
งบเดินทางไปราชการภายในประเทศ วัสดุส านักงาน ฯลฯ) คงเหลือ ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งต้องเสนอเร่ือง
เพ่ือขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อน












