๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑), (๓), (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจึงกําหนดระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับตาม
แบบแผนของทางราชการ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายความรวมถึงสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคและสถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๒
“หั ว หน าส ว นราชการศาลยุติ ธ รรม” หมายความวา ประธานศาลฎี กา ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ ประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และ
ผูพิพากษาหัวหนาศาล
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการงบประมาณ
“งบประมาณประจําป” หมายความวา จํานวนเงินที่ศาลยุติธรรมและสํานักงานไดรับ
อนุมัติจาก ก.บ.ศ. ใหใชจาย หรือกอหนี้ผูกพันในแตละปงบประมาณจากเงินรายรับ
“เงินรายรับ” หมายความวา เงินที่ศาลยุติธรรมและสํานักงานไดรบั ไดแก
(๑) เงินงบประมาณรายจายประจําปที่ไ ดรับ ตามพระราชบัญ ญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(๒) เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
๑
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒

ไมตองนําสงคลัง

(๓) เงินงบประมาณประจําปเหลือจาย
(๔) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรบั บริจาค และ
(๖) เงินอื่นใดที่ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายได โดย

“สํานักเบิก” หมายความวา สํานักการคลัง สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค และ สํานัก
อํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาล
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการจัดทํางบประมาณประจําป บรรดาเงินรายรับ ใหนําเขา
เปนรายรับในบัญชีของสํานักงาน
ขอ ๖ ทุกปใหสํานักงานจัดใหมีเงินทุนสํารองจํานวนหนึ่งจากเงินรายรับประเภทเงิน
ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของศาลยุติธรรมและสํานักงาน เรียกวา “เงินทุนสํารองจาย” เปนจํานวน
รอยละหาสิบและเงินทุนจะตองมีอยางนอยหาสิบลานบาท
เงินทุน สํารองจายนี้ใหนําไปจายไดกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแ กร าชการ
ศาลยุติธรรมและสํานักงาน โดยอนุมัติ ก.บ.ศ. และถือเปนรายจายในปที่อนุมัติ เมื่อจายไปแลวใหตั้ง
สมทบจนครบจํานวนตามวรรคหนึ่งในปถัดไป
ขอ ๗ ใหมีคณะอนุกรรมการงบประมาณคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) เลขาธิการ เปนประธาน
(๒) รองเลขาธิการสํานัก งานศาลยุติธ รรมที่มีห นา ที่ค วบคุม ดูแ ลดา นการบริห าร
งบประมาณจํานวนหนึ่งคน และผูอํานวยการสํานักการคลัง เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง
(๓) ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งไดรับการเลือกจาก ก.บ.ศ. จํานวน ๓ คน
ใหผูอํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ ให ค ณะอนุ ก รรมการมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการวิ เ คราะห แ ละกลั่ น กรองคํ า ขอ
งบประมาณรายจายประจําป และแผนการใชจายงบประมาณประจําปของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
กอนเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๙ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยการตีความ หรือการบังคับใชระเบียบนี้ให ก.บ.ศ.
เปนผูวินิจฉัย
ขอ ๑๐ ใหประธาน ก.บ.ศ. เปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
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๓
หมวด ๑
การจัดทําและการเสนองบประมาณรายจายประจําป
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของศาลยุติธรรมและ
สํานักงาน เสนอตอคณะอนุกรรมการ แลวเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาใหความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม
กอนเริ่มตนปงบประมาณถัดไป เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
การจั ด ทําคํ าของบประมาณรายจา ยประจําปต ามวรรคหนึ่ ง ให ผูอํานวยการสํานั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาค ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลหรือผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการกอง โดยความเห็นชอบของหัวหนาสวน
ราชการศาลยุติธรรมที่สังกัดหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี เปนผูจัดทํา เวนแตสํานักอํานวยการประจําศาล
หรือสํานักงานประจําศาลที่อยูในเขตอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาคใหเสนอตออธิบดีผูพิพากษาภาค
ที่สังกัดเพื่อวิเคราะหและกลั่นกรองแลวเสนอตอเลขาธิการ
ใหอธิบดีผูพิพากษาภาคมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ตามวรรคสอง
ขอ ๑๒ การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ใหประกอบดวย
(๑) งบประมาณจําแนกตามโครงสรางแผนงาน โดยแสดงถึงผลผลิตและหรือผลลัพธ
ของแผนงาน งาน โครงการ
(๒) คําชี้แจง ใหแสดงถึงผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงินในปที่ลวงมาแลว และ
ประมาณการรายรับปที่เสนอคําของบประมาณ
ขอ ๑๓ ใหจําแนกงบประมาณรายจายประจําป เปน ๓ ประเภทดังนี้
(๑) คาใชจายดานบุคลากร
(๒) คาใชจายดานบริหารจัดการ
(๓) คาใชจายดานลงทุน
คาใชจายที่กอหนี้ผูกพันงบประมาณขามป ใหกําหนดรายการ จํานวนเงินที่ผูกพันใน
แตละปงบประมาณใหชัดเจน
ขอ ๑๔ หลัก เกณฑ แนวทางและวิธีการจัด ทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ใหเปนไปตามประกาศที่เลขาธิการกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศ.
หมวด ๒
การจัดทําแผนการใชจาย และการบริหารงบประมาณประจําป
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปของศาลยุติธรรม
และสํานักงาน เสนอตอคณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติกอนการใชจายเงิน
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๔
ขอ ๑๖ การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป ใหประกอบดวย
(๑) แผนปฏิบัติงานประจําป โดยแสดงถึงผลผลิตและหรือผลลัพธของแผนงาน งาน
โครงการ
(๒) รายการ ลักษณะการใชจาย และที่มาของเงินรายรับตามแผนปฏิบัติงานประจําป
ขอ ๑๗ เมื่อ ก.บ.ศ. อนุมัติแผนการใชจายงบประมาณประจําปแลว ใหเลขาธิการ
จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป และร ว มกั บ หั ว หน า ส ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรมควบคุ ม การใช จ า ย
งบประมาณประจําป ใหอยูในวงเงินและวัตถุประสงค ตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปที่ไดรับ
การเบิกจายเงินตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
เสร็จสิ้นในปนั้น หากเบิกจายไมทันและจําเปนจะตองใชจายเหลื่อมป ใหเสนอเลขาธิการพิจารณา
อนุมัติตามความจําเปนและรายงาน ก.บ.ศ. ทราบ
ขอ ๑๘ หากงานและโครงการใหมที่ไมใชรายการผูกพันงบประมาณขามป มีผลการ
ดําเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป ใหเลขาธิการ
พิ จ ารณาทบทวนงาน โครงการและค า ใช จ า ยนั้ น ๆ หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งยกเลิ ก และหรื อ นํ า
งบประมาณไปดําเนินการในงานและโครงการใหม ใหเสนอตอ ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติ
การปรั บ เปลี่ ยนงบประมาณรายการผู กพัน งบประมาณขา มป เพื่ อไปดํ าเนิน การ
ในงานหรือโครงการใหม ใหเลขาธิการเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือ
ใหความเห็นชอบแลวแตกรณี
ขอ ๑๙ ถาแผนการใชจายงบประมาณประจําปไดรับอนุมัติไมทันปงบประมาณใหม
ใหดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปที่ลวงแลวไปพลางกอน ตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ศ.
กําหนด
ขอ ๒๐ หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป การ
จัดสรร และการใชจายงบประมาณประจําปใหเปนไปตามประกาศที่เลขาธิการกําหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ศ.
หมวด ๓
การโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจําป
ขอ ๒๑ การโอนงบประมาณประจําป ประเภทคาใชจายดานบุคลากร ดานบริหาร
จัด การ และดา นลงทุ น ที่กํ าหนดใหเ บิก กับ สํ านั กเบิก แหง หนึ่ งไปตั้ง จา ยในประเภทเดีย วกั น หรื อ
ตางประเภทกัน ที่กําหนดใหเบิกกับสํานักเบิกเดียวกันหรือสํานักเบิกแหงอื่นได ใหเปนอํานาจของ
เลขาธิการ เวนแตการโอนงบประมาณประจําปตามวรรคสอง
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๕
การโอนงบประมาณประจําป ประเภทคาใชจายดานบุคลากร และคาใชจายดานบริหาร
จัด การ ของสํ านักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาลที่ อยูในเขตอํา นาจของอธิบ ดี
ผูพิพากษาภาค ที่กําหนดใหเบิกกับสํานักเบิกแหงหนึ่งไปตั้งจายในประเภทเดียวกันที่กําหนดใหเบิกกับ
สํานักเบิกแหงอื่นได ใหเปนอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาคที่สังกัด
ขอ ๒๒ การโอนงบประมาณประจํ า ป ไปตั้ง จ า ยเป น ค าใช จ ายด า นบุ ค ลากรเพื่ อ
กําหนดอัตราเงินเดือนตั้งใหม ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ศ.
ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงรายการภายใตประเภทคาใชจายดานลงทุนที่ไมใชรายการ
ผูกพันงบประมาณขามป ใหเลขาธิการกระทําไดตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ศ. กําหนด
๑

ขอ ๒๓/๑ ในกรณีที่มีค วามจําเปน ตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหสํานักงานดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันเกินกวาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว เปนเวลาไมเกิน
๑ ป โดยไมเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณที่ไดรับแลว ใหเปนอํานาจของเลขาธิการพิจารณา
อนุมัติ
(๒) การขยายระยะเวลากอหนี้ผูก พัน เกิน กว าที่ค ณะรั ฐ มนตรีอ นุมัติ ไ ว เปน เวลา
เกินกวา ๑ ป โดยไมเพิ่มวงเงินกอหนีผ้ ูกพันขามปงบประมาณที่ไดรับแลว ใหเปนอํานาจของเลขาธิการ
พิจารณาอนุมัติ แลวรายงานให ก.บ.ศ. ทราบ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แลวเสร็จ ใหรายงานสํานักงบประมาณ
เพื่อทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ
2

ขอ ๒๔ หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ประจําป ใหเปนไปตามประกาศที่เลขาธิการกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศ.
หมวด ๔
การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
และการรายงานผลการดําเนินงาน
ขอ ๒๕ ใหสวนราชการภายในสํานักงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป รายงาน
ผลการดําเนิน งาน และการใชจา ยเงิน งบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปเปน
รายไตรมาสโดยเปรียบเทียบผลการใชจายเงินกับผลผลิตที่ไดรับ เสนอตอเลขาธิการ ภายใน ๓๐ วัน
นับแตสิ้นไตรมาส

๑

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
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๖
เมื่องานและโครงการสิ้นสุด ใหสวนราชการภายในสํานักงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจํ า ป จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานโดยแสดงถึ ง ผลผลิ ต และหรือ ผลลั พ ธ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
แผนปฏิบัติงานประจําป เสนอตอเลขาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแตงานและโครงการสิ้นสุด สําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการรายงานใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด
กรณีผลการดําเนิน งานและผลการใชจายเงิน งบประมาณประจําปต ามวรรคหนึ่ง
ไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป ใหเลขาธิการพิจารณาปญหาอุปสรรคและแนวทาง
แกไข เสนอ ก.บ.ศ. ตอไป
ขอ ๒๖ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ ใหเลขาธิการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณประจําปให ก.บ.ศ.ทราบ พรอมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และสําเนา
แจงสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางตอไป
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๗ การใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ ๒๘ ในป ที่ ป ระกาศใช ร ะเบี ย บนี้ มิ ใ ห นํ า ระเบี ย บนี้ ม าใช บั ง คั บ กั บ เงิ น รายรั บ
ประเภทเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของศาลยุติธรรมและสํานักงาน ทั้งนี้จะตองดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามระเบียบดังกลาวได ซึ่งตองไมเกินปถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย พิทักษพล

(นายธวัชชัย พิทักษพล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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