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ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) และมาตรา ๕๖ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
ให้จ่ายจากเงินรายรับประเภทอื่นของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เงินรายรับ” หมายความว่า เงินที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ ได้แก่
(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๒) เงินงบประมาณประจาปีเหลือจ่าย
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
(๔) เงินรายได้หรือเงินอื่นใดที่กฎหมายกาหนดไม่ต้องนาส่งคลัง หรือสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
“แผนงาน” หมายความว่า แผนงานที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การงบประมาณที่ มิ ได้ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้
ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการกาหนดเป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
การจัดทาและการเสนองบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๖ ให้ สานั กงานจัดท าคาของบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๗ งบประมาณรายจ่ายจาแนกเป็น ๕ ประเภท คือ
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(๒) ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(๓) ค่าใช้จ่ายลงทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น
ข้อ ๘ การจัด ท าค าของบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ข องคณะกรรมการและส านั ก งาน
ให้ประกอบด้วย
(๑) แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ที่ แ สดงถึ ง แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี และ
แผนการปฏิบัติงานจาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) คาชี้แจงประกอบคาขอเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน งบประมาณรายจ่ายในปีที่ล่วงมาแล้ว
ผลการดาเนินงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเงินรายรับกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
หมวด ๒
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้อ ๙ ให้สานักงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อใช้จ่ายงบประมาณ โดยจาแนกรายการ
และลักษณะการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนงาน งาน และโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
กรณี แผนปฏิบัติการประจาปีได้รับอนุมัติไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้สานักงานดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนเฉพาะงบบุคลากรและงบดาเนินงานไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ทั้งนี้ ให้สานักงานเร่งดาเนินการจัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณใหม่
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันของสานักงาน ให้กระทาได้แต่เฉพาะที่ได้กาหนดไว้
ในแผนงาน งาน โครงการ และรายละเอียดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
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การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจะกระทามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็นตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
ข้อ ๑๑ ให้ เลขาธิการมีห น้ าที่และอานาจจัด สรรและรับผิด ชอบในการจ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ข้อ ๑๒ การโอนและหรื อ เปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ ายข้ ามแผนงานจะกระท ามิ ไ ด้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๓ การเปลี่ย นแปลงรายการต่ างไปจากแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจ าปี หรื อ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยไม่เพิ่มวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจาปีและไม่กระทบต่อ
แผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อรายการ ให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการ และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการอนุมัติ
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินหนึ่งล้านบาท
และรายการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินสิบล้านบาทต่อรายการ ให้กระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และไม่กระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ที่คณะกรรมการอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงรายการประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคสองหรือวรรคสาม
ที่เป็นการเพิ่มวงเงินแต่ละหน่วยไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เป็นอานาจของเลขาธิการ
การเพิ่มวงเงินตามวรรคสี่ ให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามที่กระทบต่อแผนการดาเนินงาน
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด
ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้สานักงาน
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน เว้น แต่
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพั นข้ามปีงบประมาณกาหนดให้ไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ
(๒) การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้สานักงานเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการ และรายงานสานักงบประมาณเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
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(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้สานักงานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สานักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย
ข้อ ๑๕ การเบิ ก จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณใด ให้ ก ระท าภายใน
ปีงบประมาณนั้น เว้นแต่
(๑) เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจาเป็นต้องกันเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีงบประมาณ
กรณีตาม (๑) และ (๒) ต้องมีการกันเงินไว้ตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนั้นด้วย
หมวด ๓
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑๖ ให้ ส านั ก งานจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ การใดซึ่งกระทาไปแล้วในขั้นตอนใดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้
ตามระเบียบนี้ แต่การดาเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

