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การจําแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

1. การจําแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ เป็นดังน้ี 
1.1 ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะ ดังนี้ 
  - ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  - สิ้นเปลือง หมดไป เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
  - รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  - การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
  - การจัดหาสิ่งของที่ใช้ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ 
  - รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 
 1.1.1 สิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ

การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  

  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

  ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่  สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม ที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

1.2 ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งของที่มีลักษณะ ดังนี้ 
  - คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน 
  - ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
  - รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  - การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
  - รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน 

เครื่องจักรกลนานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งมีรวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
  - ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  - รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 
 ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 
  1) รถ : รถยนต์น่ัง โดยสาร รถเข็น ยกของ ป้ันจั่น บรรทุก แทรคเตอร์ 
  2) คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ จอคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องสํารองไฟ 
  3) โต๊ะเก้าอ้ี : โต๊ะทํางาน โต๊ะรับแขก เก้าอ้ี 
  4) ตู้ : ตู้โชว์ ตู้เก็บของ ตู้เก็บเอกสาร  ตู้นิรภัย ช้ันเก็บเอกสาร 
  5) โทรศัพท์ : เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ โทรศัพท์พ้ืนฐาน/เคลื่อนที่ 
  6) โคมไฟฟ้า 
  7) เครื่องคํานวณ เครื่องพิมพ์ดีด  
  8) กล้องถ่ายรูป  เป็นต้น 
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1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่
ติดตรึงกับที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

  - รายจ่ายเพ่ือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  - การปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  - การติดต้ังระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกใน

อาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดต้ังครั้งแรกใน
สถานที่ราชการ 

  - การจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
  - ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 
  - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธ์ิ

ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน 
  

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
2.1 กรณีที่มีความจําเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

 - โอนจากเงินเหลือจ่าย ไม่ว่าจะเป็นจากงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอ่ืนที่ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและมีเงินเหลือจ่าย มาต้ังเป็นค่าครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ 
หรือการโอนเพ่ือสมทบงบดําเนินงานพ้ืนฐาน/โครงการ 

- โอนจากงบดําเนินงานพ้ืนฐาน/โครงการ มาต้ังเป็นค่าครุภัณฑ์/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายการใหม่  
- โอนในงบรายจ่ายลงทุนไปต้ังรายการใหม่ 
- โอนต่างงบรายจ่ายไปต้ังรายการใหม่ เช่น จากงบดําเนินงาน ไปต้ังรายการในงบลงทุน 

จากงบดําเนินงาน ไปต้ังรายการในงบรายจ่ายอ่ืน หรือจากงบรายจ่ายอ่ืน มาต้ังจ่ายในงบดําเนินงาน 
-  โอนข้ามผลผลิต เช่น จากงบดําเนินงานของผลผลิตที่ 1 ไปสมทบงบดําเนินงานในผลผลิตที่ 2 

2.2 อํานาจการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   2.2.1 อาศัยอํานาจหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณี 
         - ต้ังรายการครุภัณฑ์ใหม่ ในวงเงินตํ่ากว่า 1,000,000 บาท 
         - ต้ังรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ในวงเงินตํ่ากว่า 10,000,000 บาท 
         - การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน  
         - ไม่เป็นการโอนเพ่ือต้ังรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
         - ไม่เป็นการโอนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ ยกเว้นแหล่งเงินที่ใช้โอนเป็นเงินเหลือ

จ่ายให้จัดหาได้แต่ต้องเป็นกรณีทดแทนยานพาหนะเดิมเท่าน้ัน 
        - ไม่เป็นการโอนเพ่ือต้ังรายการท่ีดินหรือรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

         - ไม่เป็นการโอนเพ่ือต้ังรายการอัตราบุคลากรต้ังใหม่ 
         - สมทบเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายรายการน้ัน 
   2.2.2 ขอทําความตกลงสํานักงบประมาณ ในกรณี 
         - ต้ังรายการครุภัณฑ์ใหม่ ในวงเงินต้ังแต่ 1,000,000 บาทข้ึนไป 
         - ต้ังรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ในวงเงินต้ังแต่ 10,000,000 บาทข้ึนไป 
         - การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามแผนงาน  
         - การโอนเพ่ือต้ังรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
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         - การโอนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะใหม่ ที่ไม่ใช่การทดแทนยานพาหนะเดิม 
        - การโอนเพ่ือต้ังรายการท่ีดินหรือรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

         - การโอนเพ่ือต้ังรายการอัตราบุคลากรต้ังใหม่ 
         - สมทบเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างในวงเงินที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายรายการน้ัน 
   2.2.3 ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในกรณี 
         เป็นการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพใช้จ่าย

งบประมาณของปีน้ันๆ ซึ่งมีหนังสือสั่งการเป็นการเฉพาะให้นําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนดําเนินการ 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
กระบวนงานที่ 1 : การขอใช้จ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือตรวจสอบการขอใช้จ่ายงบประมาณระดับรายการ ถูกต้อง 
    ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ การตรวจสอบ 
    รหัสบัญชีแยกประเภททางบัญชีให้ถูกต้องตรงกับรายการท่ีขอดําเนินการ 

 
ประเภทค่าใชจ่้าย เอกสารทีใ่ชน้าํเสนอขอใช้จ่าย 

1. จัดซ้ือ จัดจ้าง 1. บันทึกขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจระบุ 
   - รายการ 
   - วงเงิน แหล่งเงินที่ใช้ 
2. แนบใบเสนอราคา  
3. แนบใบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง  
4. แนบเรื่องเดิม เช่น หนังสอื ข้อสั่งการ 
5. แบบขอใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 

2. ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา จัดกิจกรรม 1. บันทึกขออนุมัติ ระบุ 
     - ช่ือโครงการประชุม ฝกึอบรม กิจกรรม หลกัสูตร 
     - ระยะเวลา วันเดือนปี 
     - วงเงิน แหล่งเงินที่ใช้ 
     - ขออนุมติัค่าวิทยากร  
     - ขออนุมติัค่าโดยสารเคร่ืองบิน 
2. แนบรายละเอียดโครงการ กําหนดการ 
3. แนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
4. แนบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
5. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 

3. เดินทางไปราชการในประเทศ 1. บันทึกขออนุมัติ ระบุ 
    - รายช่ือ สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่เดินทาง 
    - จํานวนเงิน แหล่งเงินที่ใช้ 
    - ขออนุมัติค่าโดยสารเคร่ืองบิน (ระบุช่ือ)  
2. แนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
3. แนบแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
4. หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก 
5. แนบใบขอใช้รถราชการ 
6. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
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ประเภทค่าใชจ่้าย เอกสารทีใ่ชน้าํเสนอขอใช้จ่าย 
4. เดินทางไปราชการตา่งประเทศ 1. บันทึกขออนุมัติเดินทางตามแบบฟอร์ม กปท. ระบุ 

    - รายช่ือ สถานที่ ประเทศ ช่ือเรื่อง 
    - วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางให้ครอบคลุมระยะเวลาเดินทาง 
      ก่อน-หลัง 
    - จํานวนเงิน  
2. แนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
3. แนบหนังสอืเชิญ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
4. ใบลา และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง 
5. แนบแบบขอค่าเคร่ืองแต่งตัว (ถ้ามีสิทธิเบิก) 
6. กรณีใช้จากงบรายจ่ายอ่ืน “ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ”  
    จากส่วนกลาง สํานักไม่ต้องแนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ 
    มาให้ กบค. 
 

5. ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา 
    ราชการ 

1. แบบคําขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. แนบตารางแบบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 
    เวลาราชการ โดยคํานวณวัน เวลา ที่จะปฏิบัติ 
3. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  
    เบี้ยประชมุ ค่าควบคุมงาน 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
2. แนบตารางหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน (กรณีเบิกเป็นคณะ) 
3. แนบใบสําคญัรับเงิน เฉพาะเบิกค่าควบคุมงาน (รายบุคคล) 
4. แนบสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง 
5. แนบรายงานการประชุม 
6. แนบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง 
7. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
 

7. ค่าเชา่บ้าน 1. แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
2. แนบใบเสรจ็รับเงิน  
3. แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณใีบเสร็จรับเงินแสดง

รายการไม่ครบถ้วน) 
4. แนบรายงานการตรวจสอบขอรับค่าเช่าบ้าน 
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กระบวนงานที่ 2 : การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  : เพ่ือต้ังรายการงบประมาณใหม่ ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตาม 

งบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
ประเภทค่าใชจ่้าย เอกสารทีใ่ชน้าํเสนอขอใช้จ่าย 

ตั้งรายการใหม่ 
 - ครภุณัฑ์ ปรบัปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 - จ้างทีป่รึกษา 

1. บันทึกขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจระบุ 
   - รายการ 
   - วงเงิน แหล่งเงินที่ใช้ 
2. แนบใบเสนอราคา  
3. แนบใบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง  
4. แนบเรื่องเดิม เช่น หนังสอื ข้อสั่งการ 
5. แบบขอใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :    การขอใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับสํานัก สํานักจัดทํา 
1. บันทึกขออนุมัติดําเนินการและวงเงินคา่ใช้จ่าย  
2. แนบรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
3. แนบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ) 
5. กรณีใช้งบส่วนกลางให้ตัดใช้งบประมาณได้ที ่กบค. สล. 
 
 

สํานัก/กอง 

2.  1 วัน 
 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ  
งานงบประมาณ วิเคราะห์ ตรวจสอบตามหลัก
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
งานการเงิน ให้ความเห็น กรณีนําเสนอ ลปส. 
พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานธุรการ : ดรุณี 
- งานงบประมาณ  
   ผกานันท์/ อัญชลี/ 
   ภัชรา 
- งานการเงิน : 
  นงลักษณ์ 

3.  3 วัน - รอง ลปส.กิตติศักด์ิ  : สํานักและวงเงินที่กํากับ 
- รอง ลปส.วิไลวรรณ : สํานักและวงเงินที่กํากับ 
- ลปส.                  : ศปส. สล.กพร. โครงการที่ใช้งบ      

                          สว่นกลาง และรายการทีม่ีวงเงิน 
                          ต้ังแต่ 500,001 บาทข้ึนไป 

ผู้บริหาร 

4.                                                                      

 
2 วัน เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการและการใช้

จ่ายงบประมาณแล้ว เส้นทางเอกสารเป็นดังน้ี 
1. กรณีจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาจะส่งคืน 
    สํานัก ศูนย์ไปดําเนินการ 
2. กรณีจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา  
    e-market e-bidding จ้างที่ปรึกษา จะส่ง 
    พัสดุกลางดําเนินการ (ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษา 
    โดยวิธีตกลงราคาหรือการคัดเลือก จะส่ง 
    สํานักดําเนินการ) 
3. กรณีจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นอํานาจของ ลปส.  
    อนุมัติและรายการที่ใช้จากงบส่วนกลาง จะส่ง 
    พัสดุกลางดําเนินการ 
4. กรณีรายการท่ีไม่เข้าจัดซื้อ จัดจ้าง จะส่งคืน 
    สํานักดําเนินการ 
 
 

กอก. 

 
 

สํานักจัดทําบันทึกขออนุมัติ และแนบ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

กบค. สล. รับเร่ือง 
งานงบประมาณ วิเคราะห์/ตรวจสอบ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

คืนสํานกัไปดําเนนิการ ส่งพัสดุกลางดําเนินการ 

ผล ปฏิบัติตาม 
วิธีเบิกแทน 

ปฏิบัติตาม 
วิธีโอน งปม. 

ซ้ือ/จ้าง โดยวิธ ี
ตกลงราคา 

กรณี ซ้ือ/จ้าง โดยวิธี
สอบราคา e-market  

e-bidding จ้างที่ปรึกษา 

กรณีไม่เข้า 
จัดซื้อ จัดจ้าง 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :    การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับ
สํานัก 

สํานักจัดทํา 
1. บันทึกขออนุมัติดําเนินการและวงเงินค่าใช้จ่าย 
2. แหล่งเงินที่จะขอโอนเปล่ียนแปลง  
3. แนบรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง/ใบเสนอราคา 
4. แนบแบบขอใช้จ่ายงบประมาณ (ใบตัดงบ)  
    จากแหล่งเงินที่จะขอโอนออก 
5. กรณีใช้งบส่วนกลางให้ตัดใช้งบประมาณได้ที่   

กบค. สล. 
 
 

สํานัก/กอง 

2.     1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ  
งานงบประมาณ  
1. วิเคราะห์ ตรวจสอบตามหลักจําแนกประเภท 
    รายจ่ายตามงบประมาณ 
2. จัดทําบันทึกเสนอ ลปส. เพ่ือขออนุมัติใน 
    หลักการจัดหาและโอนเปล่ียนแปลง 
    งบประมาณต้ังรายการใหม่ 
3. กรณีต้องเสนอ รมว.วท. เจ้าสังกัดพิจารณา 
    ให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ เมื่อ ลปส. 
    ได้อนุมัติหลักการจัดหาและโอนเปล่ียนแปลง 
    งบประมาณแล้ว จึงจัดทําหนังสือเสนอ  
    ปกท.วท. เพ่ือเสนอ รมว.วท. พิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบ (ใช้ระเวลาประมาณ 10 วัน) 
4. กรณีเป็นการขอทําความตกลงกับสํานัก 
    งบประมาณต้องดําเนินการตามข้อ 1 ถึง 4 
    ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดําเนินการจัดทํา 
    หนังสือเสนอสํานักงบประมาณต่อไป 
    (ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน) 

- งานธุรการ : ดรุณี 
- งานงบประมาณ : 
   ผกานันท์/ อัญชลี/ 
   ภัชรา 
- งานการเงิน : 
  นงลักษณ์ 

3.  2 วัน 1. กบค. ดําเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
    ในระบบ GFMIS และระบบ OAP Budget  
    พร้อมบันทึกเสนอ ลปส. ลงนามในแบบ 
    รายงานการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรร 
    งบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) 
2. กบค. ดําเนินการตัดจองใช้จ่ายงบประมาณ 
    รายการใหม่ พร้อมบันทึกส่งงานต่อให้กับ 
    สํานัก หรือพัสดุแล้วแต่กรณี 

ผู้บริหาร 

4.                                                                      

 
1 วัน ส่งเอกสาร/หลักฐาน พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน

ให้กับสํานัก ศูนย์ หรือ พัสดุกลาง เพ่ือดําเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างต่อไป 
 
 
 
 
 
 

กอก. 

 

สํานักจัดทําบันทึกเสนอขออนุมัติจัดหาและโอน
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยแนบ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

กบค. สล. รับเร่ือง 
งานงบประมาณ วิเคราะห์ ตรวจสอบ นําเสนอ 

โอนงบประมาณในระบบ GFMIS และในระบบ 
OAP Budget + เสนอลงนาม แบบ ง.241 

กรณี อํานาจ ลปส. 

แบ่งประเภท 

กรณี ขอทาํความตกลง 
สํานักงบประมาณ 

นําเสนอ รมว.วท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

คืนสํานกั ดําเนนิการ 

กรณีเป็นรายการซ้ือ/จ้าง โดย
วิธีตกลงราคา 

ส่งพัสดกุลาง ดําเนนิการ
กรณีเป็นรายการซ้ือ/จ้าง 

โดยวิธสีอบราคา e-market  
e-bidding จ้างที่ปรึกษา 
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แบบฟอร์มสําคัญ 
1. แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) 

 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
2. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุด ที ่นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


