
   
 
 
 
 

  ระเบียบกองทัพอากาศ 
  ว่าด้วยการงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

           

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น     
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

 บรรดาระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

    ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
    ๔.๑  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม 
            ๔.๒  “ส านักงบประมาณ” หมายความว่า ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี  
    ๔.๓  “กรมฝ่ายอ านวยการ” หมายความว่า กรมในส่วนบัญชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การงบประมาณ ได้แก่ กรมก าลังพลทหารอากาศ กรมข่าวทหารอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ กรมส่งก าลังบ ารุง
ทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และ ส านักงาน
ปลัดบัญชีทหารอากาศ มีหน้าที่ ตรวจสอบ และพิจารณาความต้องการงบประมาณ ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ   
ในสายงานที่รับผิดชอบ    
               ๔.๔  “ส านักงานการเงิน” หมายความว่า หน่วยที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วย
เจ้าของงบประมาณ 
               ๔.๕  “เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์” หมายความว่า ส่วนราชการที่ถูกก าหนดให้เป็น
ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพอากาศ       
หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพอากาศ 
  ๔.๖  “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของกองทัพอากาศที่ก าหนดไว้ตาม    
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม   
พ.ศ.๒๕๕๒ และกองบัญชาการกองทัพอากาศ  
  ๔.๗  “งบประมาณ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม 

๔.๘  “ปฏิทินงบประมาณ... 

ส าเนา 
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 ๔.๘  “ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทัพอากาศ” หมายความว่า ก าหนดการ
ปฏิบัติในการเตรียม และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทัพอากาศ ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงกลาโหม 
  ๔.๙  “ยุทธศาสตร์” หมายความว่า ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
 ๔.๑๐  “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” หมายความว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 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
จัดท าขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี เพ่ือให้ส่วนราชการ 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ 
 ๔.๑๓  “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพอากาศ” หมายความว่า แผนประจ าปี      
ที่กองทัพอากาศจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้ส่วนราชการ   
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศ และเป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ   
โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี      
ของกองทัพอากาศ    
 ๔.๑๔  “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ” หมายความว่า แผนประจ าปี    
ที่ส่วนราชการจัดท าขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพอากาศ เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรง    
ของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ค าของบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ 
       ๔.๑๕  “เป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ” หมายความว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของกองทัพอากาศ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม 
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 
         ๔.๑๖  “กลยุทธ์” หมายความว่า แนวทางหรือวิธีด าเนินงานเพ่ือบรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ หรือบรรลุจุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ โดยก าหนดขึ้น      
บนพ้ืนฐานความต้องการต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
กองทัพอากาศ 
 ๔.๑๗  “แผนงาน” หมายความว่า แผนหลักที่มีจุดมุ่งหมายที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล อันประกอบด้วยผลผลิต โครงการ ที่จะเป็นส่วนช่วยให้
แผนงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ   
 ๔.๑๘  “ผลผลิต” หมายความว่า การให้บริการที่ด าเนินงานโดยกองทัพอากาศ ทั้งใน
รูปแบบการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุ สิ่งของ และหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการ 
แก่ประชาชน องค์กรภายนอกกองทัพอากาศ โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม หรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

๔.๑๙  “กิจกรรม”... 
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         ๔.๑๙  “กิจกรรม” หมายความว่า กระบวนการ หรือการกระท าที่จ าเป็นในการเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตให้เกิดผล 
 ๔.๒๐  “กลุ่มงบงาน” หมายความว่า กลุ่มของกิจเฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
คล้ายกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสะดวกในการด าเนินงานด้านงบประมาณ และการตรวจสอบโดยกรมฝ่ายอ านวยการ 
        ๔.๒๑  “งบงาน” หมายความว่า กิจเฉพาะย่อยของกลุ่มงบงาน ที่ใช้ในการแบ่งประเภท     
ของการปฏิบัติงานออกเป็นส่วน ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ 
       ๔.๒๒  “งบ” หมายความว่า งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติตามกิจเฉพาะย่อยของงบงาน    
โดยระบุรายการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ 
         ๔.๒๓  “งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
        ๔.๒๔  “ตัวชี้วัด” หมายความว่า การก าหนดการตรวจวัดความส าเร็จของผลผลิต มีเกณฑ์วัด 
และหน่วยวัดที่ชัดเจนที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม สามารถวัดปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย เพ่ือการประเมินผลได้ 
         ๔.๒๕  “โครงการ” หมายความว่า การด าเนินงานที่มีลักษณะพิเศษต่างไปจากการ
ด าเนินงานปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีแผนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด     
มีการก าหนดการใช้ทรัพยากรตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม มีการคาดหมายผลงานที่จะได้รับจากการด าเนินงานนั้น 
และมีวงเงนิทั้งโครงการ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 
           ๔.๒๖  “แผนก าหนดงาน” หมายความว่า แผนที่ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน 
ซึ่งก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดในแต่ละข้ันตอนการด าเนินการ 
          ๔.๒๗  “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานของกองทัพอากาศ   
ในรอบปีงบประมาณที่แสดงรายละเอียด ผลผลิต และหรือกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ
ของกองทัพอากาศ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ก าหนดในรอบปีงบประมาณ  
        ๔.๒๘  “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณตามขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนก าหนดงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย            
ที่ก าหนดไว้ และสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณได้ 
          ๔.๒๙  “บัญชีก าหนดการงบประมาณ” หมายความว่า บัญชีก าหนดการงบประมาณ    
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งระบุหน่วย รายการ และวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ   
ที่ก าหนด 
          ๔.๓๐  “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ โดยการอนุมัติเงินประจ างวด หรือวิธีอ่ืนใดที่ส านักงบประมาณก าหนด 
          ๔.๓๑  “การประเมินประสิทธิภาพ” หมายความว่า การวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ    
ใช้ทรัพยากร จนเกิดผลผลิตตามท่ีคาดหวัง 
          ๔.๓๒  “การประเมินประสิทธิผล” หมายความว่า การวิเคราะห์และประเมินผลงานที่ได้ 
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 
          ๔.๓๓  “การประเมินตนเอง” หมายความว่า การให้ส่วนราชการทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของหน่วยงานตนเอง 
      ๔.๓๔  “หน่วยตามสายการงบประมาณ” หมายความว่า ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
หน่วยเจ้าของงบประมาณ และหน่วยเป้าหมาย 

๔.๓๔.๑ “หน่วยเจ้าของ... 
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                  ๔.๓๔.๑  “หน่วยเจ้าของงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยที่ได้รับงบประมาณ       
จากส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เพ่ือปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ มีหน้าที่จัดท า และบริหารงบประมาณ 
ก ากับดูแล วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเกี่ยวข้อง 
ต่อส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
               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 อ านวยการ ก ากับดูแล ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า และบริหารงบประมาณ 
          ๔.๓๕.๒  “ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ” หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 
ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือนายทหารงบประมาณ 
          ๔.๓๕.๓  “นายทหารวิเคราะห์งบประมาณ” หมายความว่า ข้าราชการทหาร         
ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ และโครงการ เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย      
โดยประหยัด หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด 
          ๔.๓๕.๔  “นายทหารตรวจสอบและประเมินผล” หมายความว่า ข้าราชการทหาร  
ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ประเมินผลงาน รวมทั้งการใช้งบประมาณตาม
เป้าหมายโครงการ 
           ๔.๓๕.๕  “เสมียนงบประมาณ” หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นต่ ากว่าชั้น
สัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการตามค าสั่งของนายทหารงบประมาณ  ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ นายทหาร
วิเคราะห์งบประมาณ และนายทหารตรวจสอบและประเมินผล 

 ข้อ ๕  ให้ปลัดบัญชีทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นใด 

หมวด  ๑ 
นโยบายและหลักการทั่วไป 

 ข้อ ๖  การจัดท างบประมาณของกองทัพอากาศ ให้ยึดถือนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ผลส าเร็จ   
ของงานเป็นหลัก โดยค านึงถึงความพร้อม ความต่อเนื่อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

 ข้อ ๗  การบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ ยึดถือหลักการกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
และมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยค านึงถึงความประหยัด ถูกต้อง และทันเวลา 

 ข้อ ๘  การประเมินผล มุ่งเน้นเพ่ือให้ทราบความส าเร็จ และความคุ้มค่าของผลการด าเนินงาน  
ซึ่งต้องเป็นไปตามเป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศ และสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ 
ของกระทรวงกลาโหม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ระบบ 
การประเมินผลของกองทัพอากาศ จะประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิผล      
และการประเมนิตนเอง 

ข้อ ๙  ให้หน่วย... 
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 ข้อ ๙  ให้หน่วยตามสายการงบประมาณ จัดให้มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณได้ตาม 
ความจ าเป็น ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดให้มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ทางการงบประมาณ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางการ
งบประมาณได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ ๑๐  วิธีการ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ 

หมวด  ๒ 

โครงสร้างงบประมาณ 

 ข้อ ๑๑  โครงสร้างงบประมาณของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงานในเชิง
บูรณาการ ผลผลิต กิจกรรม กลุ่มงบงาน งบงาน งบ งบรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ รายการ และรหัสงบประมาณ 

 ส าหรับรายละเอียดโครงสร้างงบประมาณของกลุ่มงบงาน งบงาน และงบ ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศก าหนด 

หมวด ๓ 

การจัดท างบประมาณ 

 ข้อ ๑๒  การจัดท างบประมาณให้ด าเนินการดังนี้ 
          ๑๒.๑  กรมยุทธการทหารอากาศ และกรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปีของกองทัพอากาศ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงกลาโหม และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พร้อมทั้งส าเนาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกองทัพอากาศที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และวางแผนการจัดท า
งบประมาณ 
     ๑๒.๒  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และกรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง ทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกองทัพอากาศ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพอากาศ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกองทัพอากาศ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งส าเนาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพอากาศที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่งให้         
ทุกส่วนราชการของกองทัพอากาศ เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๑๒.๓  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดท าเอกสารแนะแนวการค านวณค่าใช้จ่าย   
ส่งให้หน่วยเจ้าของงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการค านวณความต้องการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ ก่อนปีขอตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน (กันยายน)  
 ๑๒.๔  ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทัพอากาศ และค านวณความต้องการงบประมาณ
โดยจัดท ารายละเอียดความต้องการงบประมาณตามเอกสารแนะแนวการค านวณค่าใช้จ่าย และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การงบประมาณ ด้วยความละเอียด รอบคอบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกองทัพอากาศ และนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความจ าเป็น คุ้มค่า 
ประหยัด และเป็นไปด้วยความพอเพียง พอประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งต่อหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดอย่างมีคุณธรรม 

ส าหรับ... 
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 ส าหรับหน่วยขึ้นตรงส่วนราชการที่เป็นหน่วยเจ้าของงบประมาณ ให้ค านวณ     
ความต้องการงบประมาณ โดยปฏิบัติตามเอกสารแนะแนวการค านวณค่ าใช้จ่าย และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การงบประมาณ แล้วส่งให้ส่วนราชการ พิจารณาความเหมาะสม และผนวกไว้เป็นความต้องการงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
          การจัดท ารายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะต้องด าเนินการ
ควบคู่กับแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ โดยรายการนั้น ๆ ต้องมีความพร้อมในการด าเนินการเมื่อได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ และต้องสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 
   ๑๒.๕  เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทัพอากาศเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
ส่งให้กรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
ก่อนเสนอส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ    
 ๑๒.๖  หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วย โดยต้องก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด 
   ๑๒.๗  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รวบรวมรายการค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรกองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเรียน  
ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติ และเสนอส านักงบประมาณต่อไป 
    ๑๒.๘  การชี้แจงปกป้องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อรัฐสภา ให้ส านักงานปลัดบัญชี   
ทหารอากาศ มีอ านาจเชิญหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศหรือผู้แทนที่ เกี่ยวข้องในการขอตั้งงบประมาณ 
เข้าร่วมชี้แจงตามความเหมาะสม รวมทั้งให้หน่วยส่งเอกสารประกอบการชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ประกอบเพิ่มเติม ตามท่ีส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศร้องขอ 
   ๑๒.๙  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดระยะเวลาในการจัดท าค าของบประมาณ
นอกเหนือจากระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม และจ าเป็น โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือกฎหมายอ่ืนใด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบงบประมาณ  ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
    ๑๒.๑๐  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยเจ้าของงบประมาณ ซ่ึงระบุหน่วย รายการ และวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ  
ที่ก าหนดตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจัดท าเป็นบัญชีก าหนดการงบประมาณ 

 ข้อ ๑๓  กรมการเงินทหารอากาศ รวบรวมผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินของกองทัพอากาศ  
ณ วันสิ้นเดือน ส่งให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นเดือน เพ่ือจัดท าเป็น
ประมาณการรายได้ของกองทัพอากาศ เสนอกองบัญชาการกองทัพไทย และส านักงบประมาณ 

 ข้อ ๑๔  หน่วยเจ้าของงบประมาณ รวบรวมรายละเอียดการรับ - จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 
เพ่ือช่วยเหลือราชการประจ าปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน          
ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว) และในระยะ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที ่
๒๘ หรือ ๒๙ กุมภาพันธ์ ของปีปัจจุบัน) รวมทั้งสิ้น ๑๗ เดือน ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศในเดือนมีนาคม
ของทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลส่งให้ส านักงบประมาณ 

หมวด ๔... 
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หมวด ๔ 

การบริหารงบประมาณ 

 ข้อ ๑๕  การปฏิบัติของหน่วยเมื่อได้รับบัญชีก าหนดการงบประมาณ 
             ๑๕.๑  ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดท าแผนก าหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามรายการในบัญชีก าหนดการงบประมาณ ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจสอบ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ได้รับบัญชีก าหนดการงบประมาณ แผนก าหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณนี้ ให้จัดท าตามแบบ       
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ 
         ๑๕.๒  ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ ด าเนินการตามรายการในบัญชีก าหนดการงบประมาณ    
ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติ ในขั้นไม่ผูกพันงบประมาณ  

 ข้อ ๑๖  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบแผนก าหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยเจ้าของงบประมาณ เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
  ๑๖.๑  จัดท าเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพอากาศ   
ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ ส่งส านักงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประเมินผล พร้อมทั้งส าเนาแผนดังกล่าว 
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากส่งให้ส านักงบประมาณแล้ว 
         ๑๖.๒  จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๑๖.๓  จัดท าแผนการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ส่งกรมบัญชีกลาง 

 ข้อ ๑๗  ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ สั่งจ่ายงบประมาณตามบัญชีก าหนดการงบประมาณ     
ทีผู่้บญัชาการทหารอากาศได้อนุมัติไว้ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ    

          การสั่งจ่ายงบประมาณ ให้จัดท าเป็นบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ โดยระบุรายการตามคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการงบประมาณ รายการ และจ านวนเงินงบประมาณที่สั่งจ่าย จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ ในกรณีต้องใช้งบประมาณของปีต่อไป    
ควบคู่ด้วย ให้ระบุงบประมาณของปีต่อไปนั้นให้ชัดเจน เพ่ือมิให้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว จนกว่า  
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงบประมาณก าหนด     

 ในกรณีที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม   
ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

 ข้อ ๑๘  เมื่อส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ สั่งจ่ายงบประมาณแล้ว ให้ส าเนาบัญชีสั่งจ่ าย
งบประมาณให้หน่วยเป้าหมาย และหรือหน่วยเจ้าของโครงการ เพ่ือติดตามผลงาน เว้นแต่หน่วยดังกล่าว เป็นหน่วย
ซึ่งได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณโดยตรงอยู่แล้ว 

 

 

ข้อ ๑๙  การปฏิบัติ... 
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 ข้อ ๑๙  การปฏิบัติเมื่อได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ 
              ๑๙.๑  ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณตรวจสอบรายการที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ 
เปรียบเทียบกับแผนก าหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยจัดท าตามข้อ ๑๕.๑ ทั้งรายการ และ
จ านวนเงิน หากตรวจสอบแล้วรายการใดที่สั่งจ่ายงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้จัดท าแผนก าหนดงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้จัดท าเพ่ิมเติม และจัดส่งข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ   
      ถ้ามีรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณ หรือได้รับต่างจากรายการเดิม  
ให้ขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแผนก าหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
        ทั้งนี้ให้จัดท าส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ 
        ๑๙.๒  ในระหว่างปีงบประมาณเมื่อได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอน
งบประมาณเพ่ิมเติมให้หน่วยเจ้าของงบประมาณจัดท าแผนก าหนดงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ       
ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม 

 ข้อ ๒๐  การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ  และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
            ๒๐.๑  ให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ มีอ านาจ และรับผิดชอบในการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ 
ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามแผนก าหนดงาน และเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
        กรณีท่ีจ าเป็นต้องยืมเงินรองจ่ายเพ่ือใช้จ่ายเร่งด่วน ให้นายทหารงบประมาณของหน่วย 
พิจารณารับรองว่าการใช้จ่ายงบประมาณชอบด้วยระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการงบประมาณ และมีงบประมาณ        
พอสนับสนุนได้ 
        ๒๐.๒  หน่วยเจ้าของงบประมาณ จะด าเนินการเบิกจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ      
ได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้ และส านักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ           
ให้กองทัพอากาศแล้ว  
 ๒๐.๓  หน่วยเจ้าของงบประมาณ ต้องใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามรายการ         
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนด ให้ด าเนินการ  
โอนงบประมาณได้ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต กลุ่มงบงาน และงบรายจ่ายเดียวกัน ดังนี้ 
              ๒๐.๓.๑  งบประมาณที่สั่งจ่ายเป็นรายการย่อย หรือรหัสย่อยที่ไม่อยู่ใน       
งบลงทุน ให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ มีอ านาจโอนระหว่างรายการย่อย หรือรหัสย่อยภายในรหัสสั่งจ่าย 
เดียวกันได้ แต่จะโอนเปลี่ยนชื่อรายการ ลดรายการ หรือเพ่ิมรายการไม่ได้ 
      ๒๐.๓.๒  การโอนงบประมาณข้ามรหัสสั่งจ่ายที่เป็นกลุ่มงบงานเดียวกัน ภายใต้
งบด าเนินงาน ลักษณะรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ        
มีอ านาจโอนได้ภายในวงเงินงบประมาณของรหัสสั่งจ่ายดังกล่าวรวมกัน 
          ๒๐.๓.๓  การโอนงบประมาณข้ามรหัสสั่งจ่ายที่เป็นกลุ่มงบงานเดียวกัน ภายใต้
งบรายจ่ายอ่ืนที่ได้ระบุรหัสกองทัพอากาศไว้ ให้หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณมีอ านาจโอนได้ภายในวงเงิน
งบประมาณของรหัสดังกล่าวรวมกัน แต่จะโอนข้ามรหัสกองทัพอากาศ หรือเปลี่ยนชื่อรายการ ลดรายการ     
หรือเพ่ิมรายการที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ ทั้งนี้การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การส่งก าลังบ ารุง (งบคลังใหญ่) ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของงานในระบบงานหลัก 

๒๐.๓.๔  การโอน... 
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            ๒๐.๓.๔  การโอนงบประมาณตามข้อ ๒๐.๓.๑ ถึงข้อ ๒๐.๓.๓ ให้มีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศรับทราบ และแจ้งให้หน่วยทราบ  
          ๒๐.๓.๕  การโอนงบประมาณนอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๒๐.๓.๑ ถึงข้อ 
๒๐.๓.๓ ให้เสนอกรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และพิจารณาก่อน หากกรมฝ่ายอ านวยการนั้น
เห็นชอบ ให้เสนอส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ พิจารณาขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อไป  
           ๒๐.๔  งบประมาณที่สั่งจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง ยกเว้นรายการเงินส ารอง ให้กรมการเงินทหารอากาศ
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเบิกจ่าย และโอนงบประมาณได้โดยอนุโลม เช่นเดียวกับ ข้อ ๒๐.๓  
          ๒๐.๕  การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๒๐.๓.๑  
ถึงข้อ ๒๐.๓.๓ แต่อยู่ในอ านาจผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด  
ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศน าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศก่อน เมื่อผู้บัญชาการทหารอากาศ
อนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ส่งให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
       ๒๐.๖  การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่อยู่นอกเหนืออ านาจผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ      
น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือด าเนินการขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน และเมื่อได้รับ
ความตกลงจากส านักงบประมาณแล้ว ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศรายงานให้รัฐมนตรีทราบภายใน ๔๕ วัน  
เว้นแต่กรณีท่ีท าให้เป้าหมายการให้บริการของกองทัพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ให้เสนอขออนุมัติรัฐมนตรีก่อน 
 ๒๐.๗  การใช้จ่ายงบประมาณปลายปี ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และกรมการเงิน
ทหารอากาศ ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณปลายปีตามความเหมาะสม ภายในเดือน
พฤษภาคม 
   ๒๐.๘  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จะปิดรับเรื่องโอนงบประมาณ ในอ านาจของ
หน่วยเจ้าของงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
หลังจากนี้ให้เสนอส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศพิจารณาด าเนินการ หรือเป็นไปตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ    
การใช้จ่ายงบประมาณปลายปีที่ก าหนด   
     ๒๐.๙  งบประมาณที่เหลือจากการด าเนินการ หรือเหลือเนื่องจากพ้นก าหนดเวลา ที่ให้เบิกจ่าย 
ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โอนเข้าบัญชีเงินส ารอง การโอนออกจากบัญชีเงินส ารองไปจัดสรรให้แก่
งานต่าง ๆ ให้ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ  
          ๒๐.๑๐  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้จัดท าเป็นบัญชีโอน
งบประมาณ โดยระบุรายการตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตามบัญชีโอน
งบประมาณ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการบริหารงบประมาณตามบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ 
         ๒๐.๑๑  การเบิกจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จะต้องมีงบประมาณประจ าปี     
สั่งจ่ายไว้ครบถ้วนตามจ านวนเงินที่จะใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้อง     
ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงท าการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของปีต่อไปได้ โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 

๒๐.๑๒  การขออนุมัติ... 



- ๑๐ - 
 

 

       ๒๐.๑๒  การขออนุมัติใช้งบประมาณ ต้องให้นายทหารงบประมาณ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ ตรวจสอบ พิจารณาเสนอความเห็น และรับรองว่าการใช้จ่าย
งบประมาณชอบด้วยระเบียบ แบบแผนเกี่ยวกับการงบประมาณ กับทั้งมีงบประมาณประเภทนั้น ๆ           
พอสนับสนุนได้ก่อนทุกรายการ 
 ๒๐.๑๓  หน่วยเจ้าของงบประมาณ ต้องพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ ให้อยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับตามบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ และเมื่อด าเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือ ให้แจ้งส่งคืน
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศทันที ทั้งนี้ การปิดรับเรื่องส่งคืนงบประมาณเหลือให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณปลายปีที่ก าหนด 
         ๒๐.๑๔  การใช้จ่ายงบประมาณนอกเหนือจากรายการที่ก าหนดไว้ในบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ 
หรือเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวกับ
การงบประมาณ ผู้สั่งให้กระท า หรือผู้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนนั้น ต้องรับผิดชอบในการสั่งการ หรือการ
กระท าการนั้น 
          ความผิดในวรรคแรก ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้ทักท้วงค าสั่งของผู้บังคับบัญชา     
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
           หัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับดูแล การใช้จ่าย
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด          
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การกระท าหรือ
ละเว้นการกระท าการใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อกองทัพอากาศโดยรวม ให้ถือเป็น 
ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยเจ้าของงบประมาณ  

 ข้อ ๒๑  การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
              ๒๑.๑  การขอเบิกงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องอ้างรหัสสั่งจ่าย
งบประมาณ และรหัสงบประมาณตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ก ากับไว้ด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ว่าตรงตามรายการที่ก าหนดไว้ในรหัสนั้น ๆ 
      ๒๑.๒  งบประมาณที่เบิกจากกรมการเงินทหารอากาศ ให้กรมการเงินทหารอากาศ  
เป็นหน่วยควบคุมการเบิกจ่าย หากปรากฎว่าการขอเบิกรายการใดไม่ตรงกับรายการที่สั่งจ่าย หรือที่ได้รับ
อนุมัติให้โอน หรือเป็นการใช้จ่ายผิดระเบียบ ให้กรมการเงินทหารอากาศระงับการเบิกจ่ายส าหรับรายการนั้น 
        งบประมาณทีเ่บิกจากส านักงานคลังจังหวัด ให้ส านักงานการเงินที่เบิกจากส านักงาน
คลังจังหวัด เป็นหน่วยควบคุมการเบิกจ่าย หากปรากฏว่าการขอเบิกรายการใดไม่ตรงกับรายการที่สั่งจ่าย หรือที่ได้รับ
อนุมัติให้โอน หรือเป็นการใช้จ่ายผิดระเบียบ ให้ส านักงานการเงินดังกล่าวระงับการเบิกจ่ายส าหรับรายการนั้น 

 ข้อ ๒๒  การติดตามและการรายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนก าหนดงาน 
             ๒๒.๑  หน่วยเจ้าของงบประมาณ จะต้องติดตามความก้าวหน้าของงานที่มีแผนก าหนดงาน 
ดังนี้           
 ๒๒.๑.๑  ให้หน่วยจัดหาแจ้งการด าเนินการจัดหาในแต่ละขั้นตอนของงานที่มี
แผนก าหนดงาน ให้นายทหารงบประมาณทราบภายในวันท าการถัดจากวันที่ด าเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ แล้ว      
ส าหรับงานอย่างอ่ืนที่มิใช่งานจัดหา เมื่อมีการด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ส าเนารายงาน หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเสร็จขั้นตอนนั้น ๆ แล้วให้นายทหารงบประมาณ ๑ ชุด ภายในวัน
ท าการถัดไป เช่นเดียวกัน 

๒๒.๑.๒  แต่งตั้ง... 



- ๑๑ - 
 

 

              ๒๒.๑.๒  แต่งตั้งผู้ติดตามงานส าหรับงานแต่ละงานที่มีแผนก าหนดงาน โดยให้ 
มีหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจนถึงวันสิ้นเดือน แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วย
เจ้าของงบประมาณโดยผ่านนายทหารงบประมาณทราบ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป 
        ๒๒.๑.๓  ให้นายทหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ รวบรวมผล
การด าเนินงานตามข้อ ๒๒.๑.๑ และข้อ ๒๒.๑.๒ เปรียบเทียบกับแผนก าหนดงานเป็นประจ าทุกเดือน และติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย พิจารณา เสนอแนะ แก้ปัญหาข้อขัดข้อง และความล่าช้าในการด าเนินงาน
แล้วรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของงานที่มีแผนก าหนดงาน เพ่ือจัดท าเป็นรายงานความก้าวหน้าของงานปีปัจจุบัน 
และปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งสรุปปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ส่งถึงส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
ภายในวันที่ ๙ ของเดือนถัดไป การรายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนก าหนดงานให้ถือปฏิบัติตามแบบ    
ที่ก าหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ 
             ๒๒.๒  ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนก าหนดงานของหน่วยเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณกองทัพอากาศ แล้วสรุปรายงานผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 ข้อ ๒๓  การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณปฏิบัติดังนี้    
           ๒๓.๑  ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมาทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับ
สถานภาพงบประมาณเมื่อวันสิ้นเดือน กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ข้อ ๑๙.๑ และ  
ข้อ ๑๙.๒ แล้วจัดท าเป็นรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบที่ก าหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การงบประมาณ ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 
 เมื่อทราบสถานภาพงบประมาณที่แท้จริงของหน่วยแล้ว ให้ปรับงานที่ต้อง
ด าเนินการในเดือนต่อ ๆ ไป ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่เหลือ 
              ๒๓.๒  รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๒๓.๑ ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน
ของปีงบประมาณ จัดท าเป็นรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ข้อ ๒๔  การของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
            ๒๔.๑  ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้         
  ๒๔.๑.๑  เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนสูง ซึ่งไม่อาจรอใช้งบประมาณปีต่อ ๆ 
ไปได้ และไม่สามารถเจียดจ่าย หรือปรับรายการใช้จากงบประมาณท่ีมีอยู่แล้วได้ 
 ๒๔.๑.๒  ราคาของสูงขึ้น หรืออัตราค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จนเป็นเหตุให้ต้องใช้
งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับสั่งจ่ายไว้ และไม่มีงบประมาณรายการอ่ืนเหลือพอที่จะน ามาเพ่ิมให้ได้ 
 ๒๔.๑.๓  มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณแก้ไข
เหตุการณ์นั้นโดยทันท ี
           ๒๔.๑.๔  เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือให้คงใช้งานได้ตาม
สภาพเดิมโดยเร็ว 
            ๒๔.๑.๕  มีภารกิจใหม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถเจียดจ่ายจากงบประมาณ ที่มีอยู่แล้วได้ 
หรือเจียดจ่ายแล้วแต่ไม่เพียงพอ 
 

๒๔.๒  ให้ชี้แจง... 



- ๑๒ - 
 

 

     ๒๔.๒  ให้ชี้แจงเหตุผล และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้ พร้อมกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการค านวณงบประมาณที่เสนอเพ่ิมโดยชัดเจน 
            ๒๔.๓  การของบประมาณระหว่างปีที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จะต้องได้ รับ
อนุมัติอัตราจ่าย หรือผังแม่บท หรือแผนการก่อสร้างประจ าปี แล้วแต่กรณีไว้แล้ว เว้นแต่จะเป็นเรื่องฉุกเฉิน      
หรือจ าเป็นเร่งด่วน จนไม่สามารถจะรอการท าอัตราจ่าย หรือผังแม่บท หรือแผนการก่อสร้างประจ าปีแล้วแต่กรณี ได้ทัน 
           ๒๔.๔  การของบประมาณระหว่างปี ต้องให้นายทหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของ
งบประมาณ ตรวจสอบและพิจารณาเสนอความเห็น ก่อนเสนอให้กรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องพิจารณา   
เมื่อกรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ด าเนินการภายในปีงบประมาณนั้น ให้เสนอ
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศพิจารณาเสนอแนะการอนุมัติงบประมาณต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ   
          ๒๔.๕  การของบประมาณรายการใด ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรอการด าเนินการได้  
ให้กรมฝ่ายอ านวยการที่เก่ียวข้องเสนอคืนหน่วย เพ่ือพิจารณาเสนอความต้องการงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป 

 ข้อ ๒๕  การควบคุมงบประมาณ และการรายงานสถานภาพงบประมาณ 
            ๒๕.๑  ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ ปฏิบัติดังนี้ 
 ๒๕.๑.๑  ให้นายทหารงบประมาณ จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถทราบสถานภาพงบประมาณได้ตลอดเวลา โดยจัดท าตามแบบที่ก าหนด ในคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการงบประมาณ 
             ๒๕.๑.๒  ให้หน่วยงานการเงิน ร่วมมือกับนายทหารงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบ
รายการเบิกเงิน และการน าส่งเงินงบประมาณทุกสัปดาห์ และจัดท ารายงานการเบิกเงินงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน   
ส่งให้นายทหารงบประมาณ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ตามแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ 
        ๒๕.๑.๓  ปิดยอดงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน แล้วจัดท ารายงานสถานภาพ
งบประมาณส่งถึงส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป โดยจัดท าตามแบบที่ก าหนดในคู่มือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ 
     ๒๕.๒  ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ปฏิบัติดังนี้ 
              ๒๕.๒.๑  รวบรวมรายงานสถานภาพงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ 
และข้อมูลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกองทัพอากาศ จัดท าเป็นรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทัพอากาศ ณ วันสิ้นเดือน น าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายในเดือนถัดไป  
                  ๒๕.๒.๒  รวบรวมรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ 
๒๓.๒ และรายงานสถานภาพงบประมาณ ตามข้อ ๒๒.๑.๓ จัดท าเป็นสรุปผลการบริหารงบประมาณประจ าปี 
รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

หมวด ๕ 

การประเมินผล และการรายงาน 

 ข้อ ๒๖  การประเมินผลการด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้ 
              ๒๖.๑  หน่วยเจ้าของงบประมาณ จัดท าต้นทุนกิจกรรมของหน่วย งวด ๑๒ เดือน (ตุลาคม ถึง 
กันยายน) ตามแบบที่ก าหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน 
๓๐ วนั นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

๒๖.๒  หน่วยเจ้าของ... 
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          ๒๖.๒  หน่วยเจ้าของงบประมาณ ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งให้
ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ แล้วรายงานผล 
การด าเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด เป็นรายเดือน  
ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป โดยจัดท าตามแบบที่ก าหนดในคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการงบประมาณ  
          ๒๖.๓  หน่วยเจ้าของงบประมาณ ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการ
ประเมินผลตนเอง งวด ๑๒ เดือน (ตุลาคม ถึง กันยายน) ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๔๕ วัน       
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ๒๖.๔  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูล   
ตามข้อ ๒๖.๑ แล้วจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกองทัพอากาศ ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในระยะเวลา       
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
         ๒๖.๕  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูล   
ตามข้อ ๒๖.๒ แล้วจัดท ารายงานตามแบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สงป.๓๐๑) ส่งส านักงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส พร้อมทั้งส าเนาให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมในคราวเดียวกัน 
           ๒๖.๖  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดท ารายงานประจ าปีแสดงถึงความส าเร็จ 
ของกองทัพอากาศ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงกลาโหม โดยมีตัวชี้ วัดที่ชัดเจน 
ส่งส านักงบประมาณ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งส าเนาให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ในคราวเดียวกัน 

หมวด ๖ 

การด าเนินงานด้านโครงการ 

 ข้อ ๒๗  โครงการเริ่มใหม่ทุกโครงการ ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ก่อนเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 ข้อ ๒๘  การขออนุมัติโครงการเริ่มใหม่ 
 ๒๘.๑  หน่วยเจ้าของโครงการ จัดท ารายละเอียดของโครงการเริ่มใหม่ ตามแบบ         
ที่ก าหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ส่งให้กรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณา 
ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐ เดือน (มกราคม) แล้วส่งให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบ พิจารณา 
และวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือน (มีนาคม) ก่อนปีขอตั้ง
งบประมาณ 
             ๒๘.๒  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยเจ้าของโครงการ เสนอโครงการให้ส านักงานปลัด
บัญชีทหารอากาศขอตั้งงบประมาณประจ าปี ก่อนปีที่ขอตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่า ๙ เดือน (ธันวาคม)      
แล้วจัดท ารายละเอียดของโครงการเสนอขออนุมัติรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีประกาศใช้ 

 

ข้อ ๒๙  การรายงาน... 
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 ข้อ ๒๙  การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ด าเนินการดังนี้ 
 ๒๙.๑  หน่วยเจ้าของงบประมาณ ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ถึงหน่วยเจ้าของ
โครงการ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส 
            ๒๙.๒  หน่วยเจ้าของโครงการ จัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการ จากข้อมูล  
ตามข้อ ๒๙.๑ ส่งส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส 
           ๒๙.๓  ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รวบรวมรายงานตามข้อ ๒๙.๒ จัดท าเป็นรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมของกองทัพอากาศ เสนอกองบัญชาการกองทัพไทย ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้น
ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ 

 ข้อ ๓๐  ให้หน่วยเจ้าของโครงการ ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด แต่ยังมิได้รับงบประมาณ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือได้รับแล้วบางส่วน แต่ไม่สามารถด าเนินงาน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบกับส่วนราชการพิจารณาแล้วว่า
โครงการนั้นหมดความจ าเป็น หรือสมควรจะปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ ให้ส่งกรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก่อน แล้วส่งให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
รายงานให้รัฐมนตรีทราบทุกสิ้นไตรมาสที่ ๒ หรือไตรมาสที่ ๔ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ 

 ข้อ ๓๑  ให้หน่วยเจ้าของโครงการ ขอปิดโครงการที่ด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งมีการส่งมอบตรวจรับงานตามขั้นตอน และมีการเบิกจ่ายตามวิธีการ และระเบียบ   
ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกรมฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน แล้วส่งให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 
น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ และรายงานให้รัฐมนตรีทราบทุกสิ้นไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ 
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ปิดโครงการ 

 ข้อ ๓๒  การด าเนินงานด้านโครงการ ให้ส่วนราชการด าเนินการตามแบบและวิธีการที่กระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ก าหนด 

หมวด ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๓๓  การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ ประเมินผลและการรายงาน และการด าเนินงาน
ด้านโครงการ ให้จัดท าตามแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ 

  ให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ จัดท าคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นใด 

 ข้อ ๓๔  การเสนอความต้องการงบประมาณ การจัดท าแผนก าหนดงาน การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การรายงานสถานภาพงบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของงานที่มีแผนก าหนดงาน การรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ และ
หน่วยเจ้าของโครงการ จัดท า และรับส่งข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ พร้อมทั้ง
จัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

การจัดส่ง... 
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       การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าวันที่จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบ ได้รับอนุมัติ ได้รายงานผล หรือได้จัดส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  

 ข้อ ๓๕  การปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การตีความตามระเบียบนี้ ให้ขอหารือ หรือท าความตกลงกับส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 

 ข้อ ๓๖  ให้ส่วนราชการ ก าหนดวิธีปฏิบัติภายในที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้ หรือกฎหมายอ่ืนใดได้ 
และส าเนาให้ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีผลใช้บังคับ 

บทเฉพาะกาล 
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