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ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
วาดวยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๘๔ (๘) แหง พระราชบัญ ญัติ จั ดตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบีย บคณะกรรมการข าราชการฝ ายศาลปกครอง ว าด ว ย
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ระเบี ยบคณะกรรมการข าราชการฝ ายศาลปกครอง ว าดวยการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลปกครอง
“หนวยงานในสังกัด” หมายความวา หนวยงานในสํานักงานระดับสํานัก และกองหรือเทียบเทา
และสํานักงานศาล
“สํานักงานศาล” หมายความวา สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง
และสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคตาง ๆ
“ประธาน” หมายความวา ประธานศาลปกครองสูงสุด
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
“เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร” หมายความวา ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการใหบรรลุในแตละปงบประมาณ
ตามที่กําหนดในแผนยุทธศาสตรศาลปกครอง
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“แผนปฏิบัติงานประจําป” หมายความวา แผนการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ในรอบปงบประมาณ
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
ที่กําหนดไวในรอบปงบประมาณ และวงเงินงบประมาณที่ตองใชจายซึ่งจําแนกตามงบรายจาย
“การจัดสรรเงิน” หมายความวา การแบงสรรเงินรายรับใหหนวยงานในสังกัดใชจายหรือกอหนี้
ผูกพัน ตามแผนการใชจา ยเงินประจําป
“เงินรายรับ” หมายความวา เงินที่สํานักงานไดรับจาก
(๑) เงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
“แผนการใชจายเงินประจําป” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียดการใชจายเงินเพื่อดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป
“งบรายจาย” หมายความวา รายจายที่กําหนดใหใชจายตามแผนปฏิบัติงานประจําป ไดแ ก
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบรายจายสํารอง
“งบรายจายสํารอง” หมายความวา งบรายจายนอกเหนือจากงบบุคลากร งบดําเนินงาน และ
งบลงทุน ซึ่งสํารองไวเพื่อสนับสนุนงาน โครงการ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๕ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
ขอ ๖ ใหเ ลขาธิก ารเปน ผูรั กษาการตามระเบียบนี้แ ละใหมี อํา นาจออกประกาศ คํ าสั่ ง
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการข าราชการฝ ายศาลปกครองมีอํ านาจตีความและวินิจฉั ยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การจัดทําและการเสนอของบประมาณ
ขอ ๘ ใหสํานั กงานจั ดทําคํา ของบประมาณรายจา ยประจํ าปเสนอขอความเห็น ชอบต อ
ประธานกอนเริ่ ม ตน ปงบประมาณถัด ไป เพื่อนํ าเสนอคณะรัฐ มนตรี ตามเวลาที่ กํา หนดในปฏิทิ น
งบประมาณของสํานักงบประมาณ
เพื่อประโยชนในการจัดทําคําของบประมาณตามวรรคหนึ่งใหหนวยงานในสังกัดที่มีหนาที่
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานรวบรวมคําของบประมาณของหนวยงานในสังกัด
มาพิจารณากลั่น กรอง ใหสอดคลองกับ นโยบายและแผนยุทธศาสตร และจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปของสํานักงานเสนอตอเลขาธิการ โดยแสดงเหตุผลความจําเปนในการขอพรอมแนบเอกสาร
รายละเอียดคําชี้แจงประกอบคําขอดวย
หมวด ๒
การจัดทําแผนการใชจายเงิน
และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป
ขอ ๙ ใหเลขาธิก ารจั ดสรรเงิน รายรั บของสํานั กงานใหส อดคลองกั บแผนปฏิบั ติงาน
ประจําป และจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปของสํานักงานเสนอตอประธานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนเริ่มตนปงบประมาณหรืออยางชาภายในเดือนแรกของปงบประมาณนั้น
เลขาธิการอาจจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งเปนงบรายจายสํารองไวในแผนการใชจายเงินประจําป
ไดตามความเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงความเพียงพอในการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจําป
เปนลําดับแรก
ขอ ๑๐ การจ ายเงิ นของสํ านั กงานให กระทํ าได แต เฉพาะที่ ได กํ าหนดไว ในแผนการใช จ าย
เงินประจําป
ขอ ๑๑ ให เลขาธิ การรั บ ผิด ชอบติ ด ตาม กํา กับ ดูแ ลการจ า ยเงิน หรื อ กอ หนี้ ผู กพั น ของ
สํานักงานใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินประจําป
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ขอ ๑๒ กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปยังไมมีผลใชบังคับ และไมสามารถ
จัดสรรเงินตามแผนการใชจายเงินประจําปไดทันในวันเริ่มตนปงบประมาณใหม ใหดําเนินการตามแผน
การใชจายเงินประจําปที่ลวงมาแลวไปพลางกอนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการมีอํานาจในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กําหนดไวใ นแผน
การใชจา ยเงินประจําปของสํานักงานและรายงานใหประธานทราบ
หมวด ๓
การควบคุมงบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการจัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายเงิน
และใหรายงานผลการดําเนินงานใหประธานทราบเปนรายไตรมาส
ขอ ๑๕ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ง บประมาณ ให สํ า นั ก งานจั ด ทํ า รายงานการเงิ น ประจํ า ป ส ง ให
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตรวจสอบและจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานในรอบป เ สนอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมิชักชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง

