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ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “รั ฐ มนตรี ” หมายความว่า รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
๔.๒ “สานักงบประมาณ” หมายความว่า สานักงบประมาณ สานักนายกรั ฐ มนตรี
๔.๓ “กรมฝ่ า ยอ านวยการ” หมายความว่ า กรมในส่ ว นบั ญ ชาการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การงบประมาณ ได้แก่ กรมกาลังพลทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ กรมส่งกาลังบารุง
ทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ สานักงาน
ปลัดบัญชีทหารอากาศ มีหน้าที่ ตรวจสอบ และพิจารณาความต้องการงบประมาณ ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ
ในสายงานที่รับผิดชอบ
๔.๔ “สานักงานการเงิน” หมายความว่า หน่วยที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วย
เจ้าของงบประมาณ
๔.๕ “เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ” หมายความว่า ส่วนราชการที่ถูกกาหนดให้เป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี ของกองทั พ อากาศ
หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทัพอากาศ
๔.๖ “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของกองทัพอากาศที่กาหนดไว้ ตาม
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๒ และกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๔.๗ “งบประมาณ” หมายความว่ า งบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม
๔.๘ “ปฏิทินงบประมาณ...

-๒๔.๘ “ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองทัพอากาศ” หมายความว่า กาหนดการ
ปฏิบัติในการเตรียม และจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองทัพอากาศ ซึ่งกาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกระทรวงกลาโหม
๔.๙ “ยุทธศาสตร์” หมายความว่า ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
๔.๑๐ “ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ” หมายความว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๔.๑๑ “ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี” หมายความว่า ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๔.๑๒ “แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพอากาศ” หมายความว่า แผนซึ่งกองทัพอากาศ
จัดทาขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี เพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ
๔.๑๓ “แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทัพอากาศ” หมายความว่า แผนประจาปี
ที่กองทัพอากาศจัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ และเป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ
โดยใช้ ทรั พยากรอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง ใช้เ ป็น กรอบในการจั ด ทาคาของบประมาณประจาปี
ของกองทัพอากาศ
๔.๑๔ “แผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ” หมายความว่า แผนประจาปี
ที่ส่ วนราชการจั ดทาขึ้น ให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทัพอากาศ เพื่อให้ ห น่ว ยขึ้นตรง
ของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทา
คาของบประมาณประจาปีของส่วนราชการ
๔.๑๕ “เป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ” หมายความว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนิ นงานของกองทั พอากาศ ซึ่ งจะน าไปสู่ ความส าเร็ จของเป้ าหมายการให้ บริ การของกระทรวงกลาโหม
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
๔.๑๖ “กลยุ ท ธ์ ” หมายความว่ า แนวทางหรื อ วิ ธี ด าเนิ น งานเพื่ อ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้ าหมายการให้บ ริ การของกองทัพอากาศ หรือบรรลุ จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ โดยกาหนดขึ้น
บนพื้น ฐานความต้ อ งการต่ า ง ๆ ที่ ได้ จ ากการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่มี อิท ธิ พลต่ อการด าเนิ นงานของ
กองทัพอากาศ
๔.๑๗ “แผนงาน” หมายความว่า แผนหลักที่มีจุดมุ่งหมายที่จะดาเนินงานให้สาเร็จ
ลุล่วงตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล อันประกอบด้วยผลผลิต โครงการ ที่จะเป็นส่วนช่วยให้
แผนงานบรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
๔.๑๘ “ผลผลิ ต” หมายความว่า การให้บริการที่ดาเนินงานโดยกองทัพอากาศ ทั้งใน
รู ปแบบการให้ บริ การโดยตรง หรื อโดยการใช้ วั ตถุ สิ่ งของ และหรื อสิ่ งก่ อสร้ างเพื่ อน าไปใช้ ในการให้ บริ การ
แก่ประชาชน องค์กรภายนอกกองทัพอากาศ โดยมีตัวชี้วัดผลสาเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมถึงค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม หรือกาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
๔.๑๙ “กิจกรรม”...

-๓๔.๑๙ “กิจกรรม” หมายความว่า กระบวนการ หรือการกระทาที่จาเป็นในการเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตให้เกิดผล
๔.๒๐ “กลุ่มงบงาน” หมายความว่า กลุ่มของกิจเฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
คล้ายกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะดวกในการดาเนินงานด้านงบประมาณ และการตรวจสอบโดยกรมฝ่ายอานวยการ
๔.๒๑ “งบงาน” หมายความว่ า กิจเฉพาะย่อยของกลุ่มงบงาน ที่ใช้ในการแบ่งประเภท
ของการปฏิบัติงานออกเป็นส่วน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ
๔.๒๒ “งบ” หมายความว่า งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติตามกิจเฉพาะย่อยของงบงาน
โดยระบุรายการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ
๔.๒๓ “งบรายจ่ าย” หมายความว่ า กลุ่มวั ตถุประสงค์ของรายจ่ ายที่กาหนดให้จ่ายตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๔.๒๔ “ตัวชี้วัด” หมายความว่า การกาหนดการตรวจวัดความสาเร็จของผลผลิต มีเกณฑ์วัด
และหน่วยวัดที่ชัดเจนที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม สามารถวัดปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย เพื่อการประเมินผลได้
๔.๒๕ “โครงการ” หมายความว่า การดาเนินงานที่มีลักษณะพิเศษต่างไปจากการ
ดาเนินงานปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีแผนการดาเนินงานเป็นขั้นตอน มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
มีการกาหนดการใช้ทรัพยากรตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม มีการคาดหมายผลงานที่จะได้รับจากการดาเนินงานนั้น
และมีวงเงินทั้งโครงการ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
๔.๒๖ “แผนกาหนดงาน” หมายความว่า แผนที่กาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน
ซึ่งกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดในแต่ละขั้นตอนการดาเนินการ
๔.๒๗ “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานของกองทัพอากาศ
ในรอบปีงบประมาณที่แสดงรายละเอียด ผลผลิต และหรือกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
ของกองทัพอากาศ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่กาหนดในรอบปีงบประมาณ
๔.๒๘ “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณตามขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนกาหนดงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ และสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้
๔.๒๙ “บัญชีกาหนดการงบประมาณ” หมายความว่า บัญชีกาหนดการงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งระบุหน่วย รายการ และวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
ที่กาหนด
๔.๓๐ “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ โดยการอนุมัติเงินประจางวด หรือวิธีอื่นใดที่สานักงบประมาณกาหนด
๔.๓๑ “การประเมินประสิทธิภาพ” หมายความว่า การวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ
ใช้ทรัพยากร จนเกิดผลผลิตตามที่คาดหวัง
๔.๓๒ “การประเมินประสิทธิผล” หมายความว่า การวิเคราะห์และประเมินผลงานที่ได้
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
๔.๓๓ “การประเมินตนเอง” หมายความว่า การให้ส่วนราชการทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาเนินงานของหน่วยงานตนเอง
๔.๓๔ “หน่วยตามสายการงบประมาณ” หมายความว่า สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
หน่วยเจ้าของงบประมาณ และหน่วยเป้าหมาย
๔.๓๔.๑ “หน่วยเจ้าของ...

-๔๔.๓๔.๑ “หน่ วยเจ้ าของงบประมาณ” หมายความว่ า หน่ วยที่ ได้ รั บงบประมาณ
จากสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ มีหน้าที่จัดทา และบริหารงบประมาณ
ก ากั บดู แล วิ เคราะห์ ติ ดตาม ประเมิ นผล และรายงานสถานภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณของหน่ วยเกี่ ยวข้ อง
ต่อสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
๔.๓๔.๒ “หน่วยเป้าหมาย” หมายความว่า หน่วยที่ได้รับประโยชน์ หรือหน่วยที่ใช้
ประโยชน์จากการใช้งบประมาณ
๔.๓๕ “เจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ” หมายความว่า นายทหารงบประมาณ ผู้ช่วยนายทหาร
งบประมาณ นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ นายทหารตรวจสอบและประเมินผล และเสมียนงบประมาณ
๔.๓๕.๑ “นายทหารงบประมาณ” หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน อานวยการ กากับดูแล ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และบริหารงบประมาณ
๔.๓๕.๒ “ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ” หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือนายทหารงบประมาณ
๔.๓๕.๓ “นายทหารวิ เคราะห์ งบประมาณ” หมายความว่ า ข้ าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้ าที่วิเคราะห์งบประมาณ และโครงการ เพื่อให้ การจัดทางบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยประหยัด หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔.๓๕.๔ “นายทหารตรวจสอบและประเมินผล” หมายความว่า ข้าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ประเมินผลงาน รวมทั้งการใช้งบประมาณตาม
เป้าหมายโครงการ
๔.๓๕.๕ “เสมียนงบประมาณ” หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นต่ากว่าชั้น
สัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่ดาเนิ นการตามคาสั่ งของนายทหารงบประมาณ ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ นายทหาร
วิเคราะห์งบประมาณ และนายทหารตรวจสอบและประเมินผล
ข้ อ ๕ ให้ ป ลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นใด
หมวด ๑
นโยบายและหลักการทั่วไป
ข้อ ๖ การจัดทางบประมาณของกองทัพอากาศ ให้ยึดถือนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ผลสาเร็จ
ของงานเป็นหลัก โดยคานึงถึงความพร้อม ความต่อเนื่อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์
เป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ข้อ ๗ การบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ ยึดถือหลักการกระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
และมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยคานึงถึงความประหยัด ถูกต้อง และทันเวลา
ข้อ ๘ การประเมินผล มุ่งเน้นเพื่อให้ทราบความสาเร็จ และความคุ้มค่าของผลการดาเนินงาน
ซึ่ง ต้อ งเป็ น ไปตามเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารของกองทั พอากาศ และสอดคล้ องกับ เป้ าหมายการให้ บ ริก าร
ของกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน ระบบ
การประเมิน ผลของกองทัพ อากาศ จะประกอบด้ว ยการประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพ การประเมิ นประสิ ท ธิผ ล
และการประเมินตนเอง
ข้อ ๙ ให้หน่วย...

-๕ข้อ ๙ ให้หน่ วยตามสายการงบประมาณ จัดให้มีอัตรากาลั งเจ้าหน้ าที่ทางการงบประมาณได้ตาม
ความจาเป็น ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดให้มีอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางการ
งบประมาณได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๑๐ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ
หมวด ๒
โครงสร้างงบประมาณ
ข้อ ๑๑ โครงสร้างงบประมาณของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงานในเชิง
บูรณาการ ผลผลิต กิจกรรม กลุ่มงบงาน งบงาน งบ งบรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รายการ และรหัสงบประมาณ
สาหรับรายละเอียดโครงสร้างงบประมาณของกลุ่มงบงาน งบงาน และงบ ให้เป็นไปตามที่
สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศกาหนด
หมวด ๓
การจัดทางบประมาณ
ข้อ ๑๒ การจัดทางบประมาณให้ดาเนินการดังนี้
๑๒.๑ กรมยุทธการทหารอากาศ และกรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปีของกองทัพอากาศ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงกลาโหม และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พร้อมทั้งสาเนาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกองทัพอากาศที่ได้รับอนุมัติแล้ว
แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และวางแผนการจัดทา
งบประมาณ
๑๒.๒ ส านั กงานปลั ดบั ญชี ทหารอากาศ และกรมฝ่ ายอ านวยการที่ เกี่ ยวข้ อง ทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกองทัพอากาศ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทัพอากาศ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพอากาศ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกระทรวงกลาโหม พร้ อมทั้งส าเนาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของกองทัพอากาศที่ได้ รับอนุ มัติแล้ ว ส่ งให้
ทุกส่วนราชการของกองทัพอากาศ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑๒.๓ สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดทาเอกสารแนะแนวการคานวณค่าใช้จ่าย
ส่ งให้ ห น่ ว ยเจ้ าของงบประมาณใช้เป็ น แนวทางในการคานวณความต้องการงบประมาณ ให้ สอดคล้ องกั บ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ ก่อนปีขอตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน (กันยายน)
๑๒.๔ ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทัพอากาศ และคานวณความต้องการงบประมาณ
โดยจัดทารายละเอียดความต้องการงบประมาณตามเอกสารแนะแนวการคานวณค่าใช้จ่าย และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การงบประมาณ ด้วยความละเอียด รอบคอบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกองทัพอากาศ และนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความจาเป็น คุ้มค่า
ประหยัด และเป็นไปด้วยความพอเพียง พอประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งต่อหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดอย่างมีคุณธรรม
สาหรับ...

-๖ส าหรั บหน่ วยขึ้ นตรงส่ ว นราชการที่ เป็ นหน่ วยเจ้ าของงบประมาณ ให้ ค านวณ
ความต้ องการงบประมาณ โดยปฏิ บั ติ ตามเอกสารแนะแนวการค านวณค่ าใช้ จ่ าย และคู่ มื อปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ
การงบประมาณ แล้วส่งให้ส่วนราชการ พิจารณาความเหมาะสม และผนวกไว้เป็นความต้องการงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ
การจัดทารายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปี จะต้องดาเนินการ
ควบคู่ กั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ โดยรายการนั้ น ๆ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการด าเนิ น การเมื่ อ ได้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณ และต้องสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด
๑๒.๕ เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองทัพอากาศเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ส่ งให้ กรมฝ่ ายอานวยการที่ เกี่ยวข้ อง และเจ้าภาพประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ
ก่อนเสนอสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
๑๒.๖ หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของหน่วย โดยต้องกากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด
๑๒.๗ สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รวบรวมรายการคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเรียน
ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติ และเสนอสานักงบประมาณต่อไป
๑๒.๘ การชี้แจงปกป้องงบประมาณรายจ่ ายประจาปีต่อรัฐสภา ให้ ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารอากาศ มีอานาจเชิญหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศหรือผู้แทนที่ เกี่ยวข้องในการขอตั้งงบประมาณ
เข้าร่ ว มชี้ แจงตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ ห น่ว ยส่ งเอกสารประกอบการชี้แ จงเหตุผ ลและความจาเป็ น
ประกอบเพิ่มเติม ตามที่สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศร้องขอ
๑๒.๙ ส านักงานปลั ดบัญชีทหารอากาศ สามารถกาหนดหลั กเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี และก าหนดระยะเวลาในการจั ด ท าค าของบประมาณ
นอกเหนือจากระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม และจาเป็น โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นใด
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบงบประมาณ ที่สานักงบประมาณกาหนด
๑๒.๑๐ ส านั กงานปลั ดบัญชี ทหารอากาศ ขออนุ มัติ ผู้ บัญชาการทหารอากาศ จัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยเจ้าของงบประมาณ ซึ่งระบุหน่วย รายการ และวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
ที่กาหนดตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยจัดทาเป็นบัญชีกาหนดการงบประมาณ
ข้อ ๑๓ กรมการเงินทหารอากาศ รวบรวมผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินของกองทัพอากาศ
ณ วันสิ้ นเดือน ส่งให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นเดือน เพื่อจัดทาเป็น
ประมาณการรายได้ของกองทัพอากาศ เสนอกองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงบประมาณ
ข้อ ๑๔ หน่วยเจ้าของงบประมาณ รวบรวมรายละเอียดการรับ - จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
เพื่ อช่ วยเหลื อราชการประจ าปี งบประมาณที่ ล่ วงมาแล้ ว ๑ ปี (ตั้ งแต่ วั นที่ ๑ ตุ ลาคม ถึ งวั นที่ ๓๐ กั นยายน
ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว) และในระยะ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่
๒๘ หรือ ๒๙ กุมภาพันธ์ ของปีปัจจุบัน) รวมทั้งสิ้น ๑๗ เดือน ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศในเดือนมีนาคม
ของทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลส่งให้สานักงบประมาณ
หมวด ๔...

-๗หมวด ๔
การบริหารงบประมาณ
ข้อ ๑๕ การปฏิบัติของหน่วยเมื่อได้รับบัญชีกาหนดการงบประมาณ
๑๕.๑ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดทาแผนกาหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามรายการในบัญชีกาหนดการงบประมาณ ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจสอบ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ได้รับบั ญชี กาหนดการงบประมาณ แผนกาหนดงาน และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณนี้ ให้ จัดทาตามแบบ
ที่กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ
๑๕.๒ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ ดาเนินการตามรายการในบัญชีกาหนดการงบประมาณ
ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติ ในขั้นไม่ผูกพันงบประมาณ
ข้อ ๑๖ สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบแผนกาหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ เพื่อดาเนินการดังนี้
๑๖.๑ จัดทาเป็ นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพอากาศ
ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ ส่งสานักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประเมินผล พร้อมทั้งสาเนาแผนดังกล่าว
ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากส่งให้สานักงบประมาณแล้ว
๑๖.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ ส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๖.๓ จัดทาแผนการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ส่งกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๑๗ ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ สั่งจ่ายงบประมาณตามบัญชีกาหนดการงบประมาณ
ทีผ่ ู้บญ
ั ชาการทหารอากาศได้อนุมัติไว้ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ
การสั่งจ่ายงบประมาณ ให้จัดทาเป็นบัญชีสั่งจ่ ายงบประมาณ โดยระบุรายการตามคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการงบประมาณ รายการ และจานวนเงินงบประมาณที่สั่งจ่าย จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และตามที่ได้รั บจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ ในกรณีต้องใช้งบประมาณของปีต่อไป
ควบคู่ด้วย ให้ระบุงบประมาณของปีต่อไปนั้นให้ชัดเจน เพื่อมิให้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว จนกว่า
จะได้ รั บอนุ มัติ จากคณะรั ฐมนตรี ให้ ก่อหนี้ ผู กพั นข้ ามปีงบประมาณ และด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่สานักงบประมาณกาหนด
ในกรณีที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม
ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ข้อ ๑๘ เมื่อส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ สั่งจ่ายงบประมาณแล้ว ให้สาเนาบัญชีสั่งจ่ าย
งบประมาณให้หน่วยเป้าหมาย และหรือหน่วยเจ้าของโครงการ เพื่อติดตามผลงาน เว้นแต่หน่วยดังกล่าว เป็นหน่วย
ซึ่งได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณโดยตรงอยู่แล้ว

ข้อ ๑๙ การปฏิบัติ...

-๘ข้อ ๑๙ การปฏิบัติเมื่อได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ
๑๙.๑ ให้ ห น่ ว ยเจ้ า ของงบประมาณตรวจสอบรายการที่ ไ ด้ รั บ สั่ ง จ่ า ยงบประมาณ
เปรียบเทียบกับแผนกาหนดงาน และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณที่หน่วยจัดทาตามข้อ ๑๕.๑ ทั้งรายการ และ
จานวนเงิน หากตรวจสอบแล้ว รายการใดที่สั่ งจ่ายงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทาแผนกาหนดงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้จัดทาเพิ่มเติม และจัดส่งข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ
ถ้ามีรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณ หรือได้รั บต่างจากรายการเดิม
ให้ขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแผนกาหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งนี้ให้จัดทาส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ
๑๙.๒ ในระหว่ า งปี ง บประมาณเมื่ อ ได้ รั บ บั ญ ชี สั่ ง จ่ า ยงบประมาณ หรื อ บั ญ ชี โ อน
งบประมาณเพิ่มเติมให้ ห น่ ว ยเจ้ าของงบประมาณจัดทาแผนกาหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอน
งบประมาณเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ การดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
๒๐.๑ ให้ หั ว หน้ าหน่วยเจ้าของงบประมาณ มีอานาจ และรับผิ ดชอบในการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ
ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามแผนกาหนดงาน และเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กรณีที่จาเป็นต้องยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายเร่งด่วน ให้นายทหารงบประมาณของหน่วย
พิจารณารั บรองว่าการใช้จ่ ายงบประมาณชอบด้วยระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการงบประมาณ และมีงบประมาณ
พอสนับสนุนได้
๒๐.๒ หน่วยเจ้ าของงบประมาณ จะดาเนินการเบิกจ่าย หรื อก่อหนี้ ผู กพันงบประมาณ
ได้ เมื่อพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ประกาศใช้ และส านั กงบประมาณได้จั ดสรรงบประมาณ
ให้กองทัพอากาศแล้ว
๒๐.๓ หน่ ว ยเจ้ า ของงบประมาณ ต้ อ งใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ ถู ก ต้ อ งตามรายการ
ที่กาหนดไว้ในบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กาหนด ให้ดาเนินการ
โอนงบประมาณได้ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต กลุ่มงบงาน และงบรายจ่ายเดียวกัน ดังนี้
๒๐.๓.๑ งบประมาณที่ สั่ ง จ่ า ยเป็ น รายการย่ อ ย หรื อ รหั ส ย่ อ ยที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
งบลงทุน ให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ มีอานาจโอนระหว่างรายการย่อย หรือรหัสย่อยภายในรหัสสั่งจ่าย
เดียวกันได้ แต่จะโอนเปลี่ยนชื่อรายการ ลดรายการ หรือเพิ่มรายการไม่ได้
๒๐.๓.๒ การโอนงบประมาณข้ามรหัสสั่งจ่ายที่เป็นกลุ่มงบงานเดียวกัน ภายใต้
งบดาเนิ น งาน ลั กษณะรายจ่ ายค่าตอบแทน ค่าใช้ส อย และค่าวัส ดุ ให้ หั ว หน้าหน่ว ยเจ้าของงบประมาณ
มีอานาจโอนได้ภายในวงเงินงบประมาณของรหัสสั่งจ่ายดังกล่าวรวมกัน
๒๐.๓.๓ การโอนงบประมาณข้ามรหัสสั่งจ่ายที่เป็นกลุ่มงบงานเดียวกัน ภายใต้
งบรายจ่ายอื่น ที่ได้ระบุรหัสกองทัพอากาศไว้ ให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณมีอานาจโอนได้ภายในวงเงิน
งบประมาณของรหั สดังกล่าวรวมกัน แต่จะโอนข้ามรหัส กองทัพอากาศ หรือเปลี่ยนชื่อรายการ ลดรายการ
หรือเพิ่มรายการที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ ทั้งนี้การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การส่งกาลังบารุง (งบคลังใหญ่) ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของงานในระบบงานหลัก
๒๐.๓.๔ การโอน...

-๙๒๐.๓.๔ การโอนงบประมาณตามข้อ ๒๐.๓.๑ ถึงข้อ ๒๐.๓.๓ ให้มีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศรับทราบ และแจ้งให้หน่วยทราบ
๒๐.๓.๕ การโอนงบประมาณนอกเหนือ จากที่ กล่ าวในข้อ ๒๐.๓.๑ ถึ งข้ อ
๒๐.๓.๓ ให้เสนอกรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และพิจารณาก่อน หากกรมฝ่ายอานวยการนั้น
เห็นชอบ ให้เสนอสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ พิจารณาขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อไป
๒๐.๔ งบประมาณที่สั่งจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง ยกเว้นรายการเงินสารอง ให้กรมการเงินทหารอากาศ
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเบิกจ่าย และโอนงบประมาณได้โดยอนุโลม เช่นเดียวกับ ข้อ ๒๐.๓
๒๐.๕ การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๒๐.๓.๑
ถึงข้อ ๒๐.๓.๓ แต่อยู่ในอานาจผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณกาหนด
ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศนาเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศก่อน เมื่อผู้บัญชาการทหารอากาศ
อนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ส่งให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน ๑๕ วัน
๒๐.๖ การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่อยู่นอกเหนืออานาจผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
นาเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อดาเนินการขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน และเมื่อได้รับ
ความตกลงจากสานักงบประมาณแล้ว ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศรายงานให้รัฐมนตรีทราบภายใน ๔๕ วัน
เว้นแต่กรณีที่ทาให้เป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ให้เสนอขออนุมัติรัฐมนตรีก่อน
๒๐.๗ การใช้จ่ายงบประมาณปลายปี ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และกรมการเงิน
ทหารอากาศ กาหนดวิธี ป ฏิ บั ติเ กี่ย วกับ การใช้จ่า ยงบประมาณปลายปี ตามความเหมาะสม ภายในเดือ น
พฤษภาคม
๒๐.๘ สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จะปิดรับเรื่องโอนงบประมาณ ในอานาจของ
หน่ วยเจ้าของงบประมาณภายในวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม การโอนและหรือเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณ
หลังจากนี้ให้ เสนอสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศพิจารณาดาเนินการ หรือเป็นไปตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณปลายปีที่กาหนด
๒๐.๙ งบประมาณที่เหลือจากการดาเนินการ หรือเหลือเนื่องจากพ้นกาหนดเวลา ที่ให้เบิกจ่าย
ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โอนเข้าบัญชีเงินสารอง การโอนออกจากบัญชีเงินสารองไปจัดสรรให้แก่
งานต่าง ๆ ให้ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒๐.๑๐ การโอนและหรือเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้ จัดทาเป็นบัญชีโ อน
งบประมาณ โดยระบุรายการตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตามบัญชีโอน
งบประมาณ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการบริหารงบประมาณตามบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ
๒๐.๑๑ การเบิกจ่าย หรือก่อหนี้ผู กพันงบประมาณ จะต้องมีงบประมาณประจาปี
สั่งจ่ายไว้ครบถ้วนตามจานวนเงินที่จะใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ หากมีความจาเป็นเร่งด่วนจะต้อง
ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจาปี ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงทาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของปีต่อไปได้ โดยดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด
๒๐.๑๒ การขออนุมัติ...

- ๑๐ ๒๐.๑๒ การขออนุมัติใช้งบประมาณ ต้องให้นายทหารงบประมาณ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบ พิจารณาเสนอความเห็น และรับรองว่าการใช้จ่าย
งบประมาณชอบด้ ว ยระเบี ย บ แบบแผนเกี่ ย วกั บ การงบประมาณ กั บ ทั้ ง มี ง บประมาณประเภทนั้ น ๆ
พอสนับสนุนได้ก่อนทุกรายการ
๒๐.๑๓ หน่วยเจ้าของงบประมาณ ต้องพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ ให้อยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับตามบั ญชีสั่ งจ่ายงบประมาณ และเมื่อดาเนินการแล้ว มีงบประมาณเหลือ ให้ แจ้งส่งคืน
สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศทันที ทั้งนี้ การปิดรับเรื่องส่งคืนงบประมาณเหลือให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณปลายปีที่กาหนด
๒๐.๑๔ การใช้จ่ายงบประมาณนอกเหนือจากรายการที่กาหนดไว้ในบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ
หรื อเกิ นวงเงิ นงบประมาณที่ ได้ รั บอนุ มั ติ หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นระเบี ยบ แบบแผนของทางราชการที่ เกี่ ยวกั บ
การงบประมาณ ผู้สั่งให้กระทา หรือผู้กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนนั้น ต้องรับผิดชอบในการสั่งการ หรือการ
กระทาการนั้น
ความผิ ด ในวรรคแรก ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ ทั ก ท้ ว งค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
หั วหน้ าหน่ วยเจ้ าของงบประมาณ รั บผิ ดชอบ ควบคุ ม ก ากั บดู แล การใช้ จ่ าย
งบประมาณตามที่ไ ด้ รั บ จั ดสรรงบประมาณจากส านัก งานปลั ด บั ญ ชี ท หารอากาศให้ เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การกระทาหรือ
ละเว้นการกระทาการใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อกองทัพอากาศโดยรวม ให้ถือเป็น
ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ
ข้อ ๒๑ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
๒๑.๑ การขอเบิกงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องอ้างรหัสสั่งจ่าย
งบประมาณ และรหัสงบประมาณตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ กากับไว้ด้วย
ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ว่าตรงตามรายการที่กาหนดไว้ในรหัสนั้น ๆ
๒๑.๒ งบประมาณที่เบิกจากกรมการเงินทหารอากาศ ให้กรมการเงินทหารอากาศ
เป็นหน่วยควบคุมการเบิกจ่าย หากปรากฎว่าการขอเบิกรายการใดไม่ตรงกับรายการที่สั่งจ่าย หรือที่ได้รับ
อนุมัติให้โอน หรือเป็นการใช้จ่ายผิดระเบียบ ให้กรมการเงินทหารอากาศระงับการเบิกจ่ายสาหรับรายการนั้น
งบประมาณทีเ่ บิกจากสานักงานคลังจังหวัด ให้สานักงานการเงินที่เบิกจากสานักงาน
คลังจังหวัด เป็นหน่วยควบคุมการเบิกจ่าย หากปรากฏว่าการขอเบิกรายการใดไม่ตรงกับรายการที่สั่งจ่าย หรือที่ได้รับ
อนุมัติให้โอน หรือเป็นการใช้จ่ายผิดระเบียบ ให้สานักงานการเงินดังกล่าวระงับการเบิกจ่ายสาหรับรายการนั้น
ข้อ ๒๒ การติดตามและการรายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกาหนดงาน
๒๒.๑ หน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องติดตามความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกาหนดงาน
ดังนี้
๒๒.๑.๑ ให้หน่วยจัดหาแจ้งการดาเนินการจัดหาในแต่ละขั้นตอนของงานที่มี
แผนกาหนดงาน ให้นายทหารงบประมาณทราบภายในวัน ทาการถัดจากวันที่ดาเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ แล้ว
สาหรับ งานอย่ างอื่นที่มิใช่งานจัดหา เมื่อมีการดาเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สาเนารายงาน หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเสร็จขั้นตอนนั้น ๆ แล้วให้นายทหารงบประมาณ ๑ ชุด ภายในวัน
ทาการถัดไป เช่นเดียวกัน
๒๒.๑.๒ แต่งตั้ง...

- ๑๑ ๒๒.๑.๒ แต่งตั้งผู้ติดตามงานสาหรับงานแต่ละงานที่มีแผนกาหนดงาน โดยให้
มีหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจนถึงวันสิ้นเดือน แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วย
เจ้าของงบประมาณโดยผ่านนายทหารงบประมาณทราบ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
๒๒.๑.๓ ให้นายทหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ รวบรวมผล
การดาเนินงานตามข้อ ๒๒.๑.๑ และข้อ ๒๒.๑.๒ เปรียบเทียบกับแผนกาหนดงานเป็นประจาทุกเดือน และติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย พิจารณา เสนอแนะ แก้ปัญหาข้อขัดข้อง และความล่าช้าในการดาเนินงาน
แล้วรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกาหนดงาน เพื่อจัดทาเป็นรายงานความก้าวหน้าของงานปีปัจจุบัน
และปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งสรุปปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ส่งถึงสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ภายในวันที่ ๙ ของเดือนถัดไป การรายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแ ผนกาหนดงานให้ถือปฏิบัติตามแบบ
ที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ
๒๒.๒ ให้ ส านั กงานปลั ดบัญชี ทหารอากาศ ตรวจสอบ พิ จารณา และวิ เคราะห์ ข้อมู ล
รายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกาหนดงานของหน่วยเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณกองทัพอากาศ แล้วสรุปรายงานผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้อ ๒๓ การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณปฏิบัติดังนี้
๒๓.๑ ตรวจสอบผลการใช้จ่า ยงบประมาณที่ผ่ านมาทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกั บ
สถานภาพงบประมาณเมื่อวันสิ้นเดือน กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ข้อ ๑๙.๑ และ
ข้อ ๑๙.๒ แล้วจัดทาเป็นรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การงบประมาณ ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
เมื่ อทราบสถานภาพงบประมาณที่ แท้ จริ งของหน่ ว ยแล้ ว ให้ ปรั บงานที่ ต้ อง
ดาเนินการในเดือนต่อ ๆ ไป ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่เหลือ
๒๓.๒ รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๒๓.๑ ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน
ของปีงบประมาณ จัดทาเป็นรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๒๔ การของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
๒๔.๑ ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๒๔.๑.๑ เป็นเรื่องที่มีความจาเป็นเร่งด่วนสูง ซึ่งไม่อาจรอใช้งบประมาณปีต่อ ๆ
ไปได้ และไม่สามารถเจียดจ่าย หรือปรับรายการใช้จากงบประมาณที่มีอยู่แล้วได้
๒๔.๑.๒ ราคาของสู ง ขึ้ น หรื อ อั ตราค่ าใช้ จ่ า ยสู ง ขึ้ น จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ต้ อ งใช้
งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับสั่งจ่ายไว้ และไม่มีงบประมาณรายการอื่นเหลือพอที่จะนามาเพิ่มให้ได้
๒๔.๑.๓ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ซึ่งจาเป็นต้องใช้งบประมาณแก้ไข
เหตุการณ์นั้นโดยทันที
๒๔.๑.๔ เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการ เพื่อให้คงใช้งานได้ตาม
สภาพเดิมโดยเร็ว
๒๔.๑.๕ มีภารกิจใหม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถเจียดจ่ายจากงบประมาณ ที่มีอยู่แล้วได้
หรือเจียดจ่ายแล้วแต่ไม่เพียงพอ
๒๔.๒ ให้ชี้แจง...

- ๑๒ ๒๔.๒ ให้ชี้แจงเหตุผล และความจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้ พร้อมกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการคานวณงบประมาณที่เสนอเพิ่มโดยชัดเจน
๒๔.๓ การของบประมาณระหว่างปีที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จะต้องได้ รับ
อนุ มัติอัตราจ่ าย หรื อผั งแม่บท หรื อแผนการก่อสร้างประจาปี แล้ วแต่กรณีไว้แล้ ว เว้นแต่จะเป็นเรื่องฉุกเฉิ น
หรือจาเป็นเร่งด่วน จนไม่สามารถจะรอการทาอัตราจ่าย หรือผังแม่บท หรือแผนการก่อสร้างประจาปีแล้วแต่กรณี ได้ทัน
๒๔.๔ การของบประมาณระหว่างปี ต้องให้นายทหารงบประมาณของหน่ว ยเจ้าของ
งบประมาณ ตรวจสอบและพิจารณาเสนอความเห็น ก่อนเสนอให้ กรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
เมื่ อ กรมฝ่ ายอ านวยการที่ เกี่ ยวข้องพิ จารณาแล้ วเห็ นสมควรให้ ดาเนิ นการภายในปี งบประมาณนั้น ให้ เสนอ
สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศพิจารณาเสนอแนะการอนุมัติงบประมาณต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒๔.๕ การของบประมาณรายการใด ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรอการดาเนินการได้
ให้กรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้องเสนอคืนหน่วย เพื่อพิจารณาเสนอความต้องการงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป
ข้อ ๒๕ การควบคุมงบประมาณ และการรายงานสถานภาพงบประมาณ
๒๕.๑ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ ปฏิบัติดังนี้
๒๕.๑.๑ ให้นายทหารงบประมาณ จัดทาทะเบียนคุมงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถทราบสถานภาพงบประมาณได้ตลอดเวลา โดยจัดทาตามแบบที่กาหนด ในคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการงบประมาณ
๒๕.๑.๒ ให้ หน่ วยงานการเงิน ร่วมมื อกับนายทหารงบประมาณ เพื่อตรวจสอบ
รายการเบิกเงิน และการนาส่งเงินงบประมาณทุกสัปดาห์ และจัดทารายงานการเบิกเงินงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน
ส่งให้นายทหารงบประมาณ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ตามแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ
๒๕.๑.๓ ปิ ดยอดงบประมาณ ณ วั นสิ้ นเดื อน แล้ วจั ดท ารายงานสถานภาพ
งบประมาณส่งถึงสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป โดยจัดทาตามแบบที่กาหนดในคู่มือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ
๒๕.๒ ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ปฏิบัติดังนี้
๒๕.๒.๑ รวบรวมรายงานสถานภาพงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ
และข้อมูลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกองทัพอากาศ จัดทาเป็นรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทัพอากาศ ณ วันสิ้นเดือน นาเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายในเดือนถัดไป
๒๕.๒.๒ รวบรวมรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ
๒๓.๒ และรายงานสถานภาพงบประมาณ ตามข้อ ๒๒.๑.๓ จัดทาเป็นสรุปผลการบริหารงบประมาณประจาปี
รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๕
การประเมินผล และการรายงาน
ข้อ ๒๖ การประเมินผลการดาเนินงาน ดาเนินการดังนี้
๒๖.๑ หน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดทาต้นทุนกิจกรรมของหน่วย งวด ๑๒ เดือน (ตุลาคม ถึง
กันยายน) ตามแบบที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน
๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๒๖.๒ หน่วยเจ้าของ...

- ๑๓ ๒๖.๒ หน่วยเจ้าของงบประมาณ กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งให้
ส านั กงานปลั ดบั ญ ชีทหารอากาศ ภายใน ๓๐ วั น นั บจากวัน ที่ได้ รับสั่ งจ่า ยงบประมาณ แล้ ว รายงานผล
การดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับเป้าหมายที่กาหนด เป็นรายเดือน
ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป โดยจั ดทาตามแบบที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการงบประมาณ
๒๖.๓ หน่วยเจ้าของงบประมาณ ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลตนเอง งวด ๑๒ เดือน (ตุลาคม ถึง กันยายน) ส่ งสานักงานปลั ดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๔๕ วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๒๖.๔ ส านั กงานปลั ดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา และวิเคราะห์ ข้อ มู ล
ตามข้อ ๒๖.๑ แล้วจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ตของกองทัพอากาศ ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในระยะเวลา
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๒๖.๕ ส านั กงานปลั ดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา และวิเคราะห์ ข้อมู ล
ตามข้อ ๒๖.๒ แล้วจัดทารายงานตามแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(สงป.๓๐๑) ส่ ง ส านั ก งบประมาณ ภายใน ๑๕ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ไตรมาส พร้ อ มทั้ ง ส าเนาให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมในคราวเดียวกัน
๒๖.๖ ส านั กงานปลั ดบั ญชี ทหารอากาศ จั ดท ารายงานประจ าปี แสดงถึ งความส าเร็ จ
ของกองทัพ อากาศ ซึ่ งเชื่ อมโยงกับ เป้ าหมายการให้ บริ การของกระทรวงกลาโหม โดยมีตั ว ชี้ วัดที่ ชัด เจน
ส่งสานักงบประมาณ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งสาเนาให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในคราวเดียวกัน
หมวด ๖
การดาเนินงานด้านโครงการ
ข้อ ๒๗ โครงการเริ่มใหม่ทุกโครงการ ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ก่อนเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ข้อ ๒๘ การขออนุมัติโครงการเริ่มใหม่
๒๘.๑ หน่ ว ยเจ้ า ของโครงการ จั ด ท ารายละเอี ย ดของโครงการเริ่ ม ใหม่ ตามแบบ
ที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ส่งให้กรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณา
ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐ เดือน (มกราคม) แล้วส่งให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา
และวิ เ คราะห์ เพื่ อ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๘ เดื อ น (มี น าคม) ก่ อ นปี ข อตั้ ง
งบประมาณ
๒๘.๒ กรณีจาเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยเจ้าของโครงการ เสนอโครงการให้สานักงานปลัด
บั ญชี ทหารอากาศขอตั้งงบประมาณประจ าปี ก่อ นปีที่ ขอตั้ งงบประมาณไม่ น้อ ยกว่ า ๙ เดื อน (ธั นวาคม)
แล้วจัดทารายละเอียดของโครงการเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีประกาศใช้
ข้อ ๒๙ การรายงาน...

- ๑๔ ข้อ ๒๙ การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ดาเนินการดังนี้
๒๙.๑ หน่วยเจ้าของงบประมาณ ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ถึงหน่วยเจ้าของ
โครงการ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส
๒๙.๒ หน่วยเจ้าของโครงการ จัดทารายงานความก้าวหน้าของโครงการ จากข้อมูล
ตามข้อ ๒๙.๑ ส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส
๒๙.๓ สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รวบรวมรายงานตามข้อ ๒๙.๒ จัดทาเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมของกองทัพอากาศ เสนอกองบัญชาการกองทัพไทย ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้น
ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔
ข้อ ๓๐ ให้หน่วยเจ้าของโครงการ ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด แต่ยังมิได้รับงบประมาณ ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ หรือได้รับแล้วบางส่ วน แต่ไม่สามารถดาเนินงาน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ประกอบกับส่วนราชการพิจารณาแล้วว่า
โครงการนั้นหมดความจาเป็น หรือสมควรจะปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ ให้ส่งกรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก่อน แล้วส่งให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ นาเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
รายงานให้รัฐมนตรีทราบทุกสิ้นไตรมาสที่ ๒ หรือไตรมาสที่ ๔ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ
ข้อ ๓๑ ให้ ห น่ ว ยเจ้ าของโครงการ ขอปิดโครงการที่ดาเนิน งานจนบรรลุ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งมีการส่งมอบตรวจรับงานตามขั้นตอน และมีการเบิกจ่ายตามวิธีการ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกรมฝ่ายอานวยการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน แล้วส่งให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
นาเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ และรายงานให้รัฐมนตรีทราบทุกสิ้นไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ปิดโครงการ
ข้อ ๓๒ การดาเนินงานด้านโครงการ ให้ส่วนราชการดาเนินการตามแบบและวิธีการที่กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ กาหนด
หมวด ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๓ การจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ ประเมินผลและการรายงาน และการดาเนินงาน
ด้านโครงการ ให้จัดทาตามแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ
ให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดทาคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นใด
ข้อ ๓๔ การเสนอความต้องการงบประมาณ การจัดทาแผนกาหนดงาน การจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การรายงานสถานภาพงบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนกาหนดงาน การรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ และ
หน่วยเจ้าของโครงการ จัดทา และรับส่งข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ พร้อมทั้ง
จัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การจัดส่ง...

- ๑๕ การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าวันที่จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ การปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การตีความตามระเบียบนี้ ให้ขอหารือ หรือทาความตกลงกับสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ข้อ ๓๖ ให้ส่วนราชการ กาหนดวิธีปฏิบัติภายในที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นใดได้
และสาเนาให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีผลใช้บังคับ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๗ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๓๔ จนกว่าระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
(จอม รุ่งสว่าง)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สาเนาถูกต้อง
น.อ.
(เกรียงไกร ศรีเสน)
ผอ.กจก.สบท.สปช.ทอ.
ส.ค.๖๐

ร.ท.สุทิพัฒน์ ฯ
น.ท.อาดูลย์ ฯ

พิมพ์/ทาน
ตรวจ

