
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการงบประมาณ   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพ่ือให้การบริหารการงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วา่ด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2563” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการอื่นใดซึ่งขัด  

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานในส่วนกลางของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานและที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่    

๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  หมายความว่า  วงเงินที่ส านักงานได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการให้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละปีงบประมาณ 
“แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน”  หมายความว่า  แผนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีซึ่งแสดงถึงรายรับและรายจ่ายที่น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละปีงบประมาณ 
“รายจ่าย”  หมายความว่า  วงเงินในแต่ละประเภทรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ให้ใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่ส านักงานจัดเกบ็หรือไดร้ับไวเ้ป็นกรรมสทิธิ์  
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน าส่งคลัง  
แต่กฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้   

หมวด  ๑ 
การจดัท าและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี  ตามกรอบระยะเวลาที่ปฏิทินงบประมาณก าหนด 

การจัดท าค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดจัดท าตามแบบที่ส านักงานก าหนด  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะกรรมการ
และส านักงาน  โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับในการขอ  พร้อมแนบ
เอกสารรายละเอียดค าชี้แจงประกอบค าขอ   

การเสนอค าของบประมาณรายจ่ายตามวรรคสอง  ให้เสนอผ่านตามขั้นตอนระเบียบ 
การบริหารงานของส านักงาน  โดยให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์รวบรวมและวิเคราะห์ก่อนเสนอต่อ
เลขาธิการ   

ข้อ ๗ ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วย 
(๑) แผนการด าเนนิงานที่แสดงถึงแผนการปฏิบัตงิาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด   
(๒) ค าชี้แจง  ให้แสดงถึงผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายเงินและผลสัมฤทธิ์ ในปีที่ล่วงมา 

และเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ด้วย 
(๓) รายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ให้ก าหนดรายการ  ระยะเวลา  จ านวนเงิน 

ท่ีผูกพันในแต่ละปีงบประมาณ 
ข้อ ๘ งบรายจ่ายของส านักงานให้จ าแนก  ดังนี้   
(๑) งบบุคลากร   
(๒) งบด าเนินงาน   
(๓) งบลงทุน 
(๔) งบเงินอุดหนุน 
(๕) งบรายจ่ายอื่น 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๙ ให้เลขาธิการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาค าขอ
งบประมาณของส านักงาน   

หมวด  ๒ 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  ส่งให้ส านักงบประมาณ 

ข้อ ๑๑ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมใช้บังคับแล้ว  ให้ส านักงานน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้รับความเห็นชอบไม่ทันปีงบประมาณ  ให้ส านักงาน 
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้  เฉพาะงบบุคลากรและงบด าเนินงาน 
ไม่เกินร้อยละห้าสิบ   

ข้อ ๑๒ กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น  ส านักงานอาจเสนอคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณได้   

ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณต้องใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารงานประจ า  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ส านักงาน  และต้องค านึงถึงความพร้อมในการด าเนนิงาน  
ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเป็นส าคัญ  โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์   
เหตุผลและความจ าเป็น  ดังนี้ 

(๑) เป็นกิจการส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการและได้ขอตั้งไว้ในค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว  แต่ไม่ได้รับการจัดสรร  หรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

(๒) เป็นกิจการที่ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณภายใน 

ปีงบประมาณนั้น  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีซึ่งมิได้ตั้งค้างไว้  ให้น ามาเบิกจ่าย 
ได้ในงบประมาณปีถัดไป 

ข้อ ๑๕ เงินนอกงบประมาณยกเว้นเงินอุทิศซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์  สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยต้องหักหนี้สินและภาระผูกพันก่อน 

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ส านักงานเสนอแล้ว 
ให้ เลขาธิการอนุมัติ   จัดสรรงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ ในวงเงิน 
และวัตถุประสงค์ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น  
ในปีงบประมาณนั้น  เว้นแต่ส านักงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้ว   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๗ ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะกรรมการ  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ   
เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้ความเห็นชอบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้  รายจ่ายที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ในปีนั้น   
จนถึงวันที่เลขาธิการเห็นชอบ  ให้ถือเป็นรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณนั้นด้วย   

หมวด  ๓ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 

ข้อ ๑๘ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายอีก
แผนงานหนึ่งจะกระท ามิได้  ยกเว้นเป็นเงินนอกงบประมาณและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๙ กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้เลขาธิการมีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการก าหนดรายการใหม่  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ   

หมวด  ๔ 
การควบคมุงบประมาณและการรายงานผล 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จัดท าทะเบียนควบคุมงบประมาณ  และรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานเป็นรายไตรมาส  เสนอต่อเลขาธิการ
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่สิ้นไตรมาส 

กรณีการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ให้จัดท า
รายงานแผนและผลการด าเนินงานโดยแสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์เสนอต่อเลขาธิการภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่โครงการสิ้นสุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด   
ข้อ ๒๑ กรณผีลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินตามข้อ  ๒๐  ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  ให้ส่วนงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้เลขาธิการพิจารณาเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ข้อ ๒๒ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ตลอดจน 
รายงานการรับและการจ่ายเงินประจ าปีที่สิ้นสุด  เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๓ การใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้อยู่เดิมได้จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๖๓


