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ค าน า 

  คู่มือการปฏิบัติงาน  “การควบคุมงบประมาณ”  ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทาง
เบื้องต้น  ส าหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   และเป็นกระบวนการ
สนับสนุนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน   ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย  ความเป็นมา วัตถุประสงค์  ขอบเขตงาน   
ค าจ ากัดความ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และแผนภูมิการด าเนินการ 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน “การควบคุมงบประมาณ”  ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน  และผู้ที่สนใจในการปฏิบัติงาน 
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                                           บทที่ 1 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการควบคุมการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ  ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุม การรับ-จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  3. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ และถูกต้องส าหรับการ 
บริหารงบประมาณของส านักงาน 

ขอบเขตของงาน 

  คู่มือการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   เพ่ือเป็นเครื่องมือใช้ในการบริหาร
งบประมาณ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3   ด าเนินการตามระเบียบ 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   และหนังสือแจ้งของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณที่ได้รับ 
 
ค าจ ากัดความ 

  การควบคุมงบประมาณ   หมายถึง  การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการ 
ก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามแผนงาน งาน/โครงการ  หมวดรายจ่ายและรายการ  ตามบัญชีจัดสรร 
งบประมาณ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และอยู่ภายในกรอบ 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์เขต 3 มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3   มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจใน
กระบวนงานต่างๆ  ได้ดียิ่งขึ้น     
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บทที่ 2 

                                   การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

  งบประมาณ   เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญ ที่ผู้บริหารจะด าเนินจัดการบริหาร 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  ให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด  ประกอบกับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
1  ตุลาคม  2547  เป็นต้นมา  รัฐบาลได้มีนโยบายน าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  GFMIS  ( Government Fiscal Management Information System )  มาใช้ในการ
จัดการระบบการจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ  ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  โดย 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้  ในด้านการเบิกจ่าย  รับและน าส่ง  ระบบบัญชี  และพัสดุ 
จากความทันสมัยดังกล่าว  ท าให้ผู้บริหารควบคุม ติดตามการเบิกจ่ายได้ยาก  และถ้าผู้ปฏิบัติ 
ขาดความรอบคอบในการบันทึกข้อมูล  หรือมีการเบิกจ่ายเงินที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาด  ย่อมท าให้เกิด
ปัญหา   และท าให้การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพได้  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นหน่วยงานผู้เบิก 
ที่จะต้องด าเนินการรับ–จ่าย   และการรายงานเงินงบประมาณทุกรายการที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีการก าหนดให้จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
ส่วนจังหวัด  โดยจัดท าแยกตามแผนงาน  งาน  โครงการ กิจกรรม  เพื่อควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร  มีการเบิกจ่ายที่ครบถ้วน  ถูกต้องตรงตามรหัสงบประมาณ ตามแหล่งของเงินงบประมาณ   
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการเงินงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และบุคลกรทุกคนมีส่วนร่วม  การด าเนินการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน  
ในการนี้ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นหน่วยผู้เบิกได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแนวทางการ
ปฏิบัติ   ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่ได้ด าเนินการมีอยู่  2  ลักษณะ  ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ  อันได้แก่   
     1. งบบุคลากร 
     2. งบด าเนินงาน 
     3. งบลงทุน 
     4. งบเงินอุดหนุน 
     5. งบรายจ่ายอื่น 
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2. รายจ่ายงบกลาง  อันได้แก่  งบกลางฉุกเฉินเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น    

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ   และทุกกลุ่มงานร่วมประชุมเตรียมวางแผน     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในส่วนของงานประจ า  และในส่วนของงบพัฒนาส านักงาน  
ตามกรอบงาน และกรอบวงเงินที่ได้รับ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งในด้านงบพัฒนา  ได้ให้ทุกกลุ่มงานจัดท ารายละเอียด        การขอใช้งบประมาณ   
รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  และจัดส่งรายละเอียดให้กับ     กลุ่มนโยบายและแผน  
เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    

  ดังนั้นการด าเนินการบริหารงบประมาณ  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน  
ปฏิบัติการที่ก าหนดไว้  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 
  1.  เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายการ   จากกลุ่มนโยบายและแผน 

   ด าเนินแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ในรายการที่รับจัดสรรเพื่อเตรียมด าเนินการ    
และแจ้งโรงเรียนในสังกัดท่ีได้รับจัดสรร  กรณีงบลงทุน  หรืองบอื่นในลักษณะที่ต้องด าเนินการประกาศ
เชิญชวน เพ่ือเตรียมหาตัวผู้ขาย / ผู้รับจ้างไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

  2.  การรับงบประมาณการโอนอนุมัติเงินประจ างวด  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      2.1 ตรวจสอบรายละเอียดเงินงบประมาณที่ได้รับ  กับรายการจัดสรรว่า   
ถูกต้องตรงกันหรือไม่  และบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ทราบ 
                      

              2.2 ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าในระบบ GFMIS  ถูกต้องตรงกัน  โดยใช้ 
Transaction Code = ZFMA47  หรือ ZFMA55  และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่าย  
และแจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  โดยท าหนังสือแจ้งรายละเอียด  และ
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน  เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  
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    2.3  บันทึกรายการรายละเอียด  แยกตามแผนงาน งาน/โครงการ  และ    
งบรายจ่าย  เช่น งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น  และงบกลาง   
ในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  โดยแยกรายการตามรหัสงบประมาณที่ได้รับ  
 

  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  มีรายการละเอียดดังนี้ 
1. ช่อง “รายการ”   ระบุรายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการ งบรายจ่าย  และรายการค่าใช้จ่าย 
2. ช่อง “จ านวนเงินที่ได้รับ”   ระบุจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร /อนุมัติ   
3. ช่อง “เบิกจ่าย”   ระบุจ านวนเงินที่เบิก   
4. ช่อง “ก่อหนี้ผูกพัน”   ระบุจ านวนเงินที่ท าสัญญา  หรือสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
5. ช่อง “’งบคงเหลือ”   ระบุจ านวนเงินคงเหลือ (หลังจากหักรายการเบิกจ่าย  และรายการก่อหนี้ 
                                     ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย  )   
6. ช่อง “หมายเหตุ”   ระบุชื่อผู้รับผิดชอบงบประมาณแต่ละรายการ   
 

3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   เมื่อมีการก่อหนี้ผูกพัน หรือเบิกจ่ายเงิน 

                          3.1 บันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ , บันทึกการลดยอด 
    การเบิกเงิน (กรณีมีการส่งคืนเงิน ) ในช่องการเบิกจ่าย 

                          3.2 บันทึกการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ (กรณีที่มีการท าสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/ 
    สั่งจ้าง (Po)  ในช่องก่อหนี้ผูกพัน 

  4.  การจัดท ารายงานผลการเบิกจ่าย   
      4.1  จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  สรุปข้อมูลร้อยละของการ  
               เบิกจ่าย โดยตรวจสอบถูกต้องตรงกันกับข้อมูลงบประมาณในระบบ GFMIS   
               เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
               เพชรบูรณ์เขต 3  เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือทราบถึง สถานะใช้จ่ายเงิน        
               งบประมาณท่ีเป็นปัจจุบัน  ภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป 

  4.2 ส าเนารายงานผลการเบิกจ่าย แจ้งไปยังทุกกลุ่มงาน   เพื่อติดตาม  เร่งรัด    
          การเบิกจ่ายเงิน  ในส่วนงบประมาณที่รับผิดชอบ 
  4.2 บันทึกรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน (กรณีงบลงทุน)    
          ให้กับส านักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์  ผ่านในระบบ  Google ฟอร์ม             
          ทุกสิ้นเดือน 
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 5.  การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

  กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ  ร่วมกันพิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ า รายจ่ายงบลงทุน และภาพรวม  เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งทุกหน่วยเบิกจ่ายต้องถือปฏิบัติตาม มตคิณะรัฐมนตรีที่
เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี    โดย สพฐ.จะแจ้งให้ด าเนินการตามมาตรการ เป็นระยะๆ ไป 

  - การด าเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
   5.1 แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน  ให้ทันตามก าหนดเวลา  
                             ที่แจ้งไว้ 

   5.2 ประชุมชี้แจงความเข้าใจ  แก่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน (กรณีท่ีได้รับงบลงทุน)  
            5.3 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงบประมาณ  ทุกกลุ่มงานใน สพป.เพชรบูรณ์เขต 3   
                   ด าเนินการเบิกจ่าย  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้  

  6.  การรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย / การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
      กรณีท่ีเงินงบประมาณได้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่าย และมีความ    
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีที่จากงบด าเนินงาน 
เหลือจ่าย  จะขอเปลี่ยนแปลงเป็นรายจ่ายงบลงทุน  สามารถด าเนินการได้  ขออนุมัติด าเนินการโดยเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติ        

     6.1   บันทึกรายงานเงินเหลือจ่าย  เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                        ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ขต 3  เพื่อแจ้งกลุ่มนโยบายและแผน  ด าเนินการ   
                        ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย   
     6.2   เมื่อได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน  จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
                        เพชรบูรณ ์แล้ว  ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS   
                        ให้ถูกต้องตามรายการที่อนุมัติ 
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  7.  การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

        7.1   ส ารวจเงินงบประมาณทั้ง งบลงทุน และงบด าเนินงาน  จ านวนเงินแต่ละ      
                       รายการ   100,000  บาท ขึ้นไป  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 
                       ปีงบประมาณ   รายงานการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณีมีหนี้ผูกพัน  
                       ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแบบและระยะเวลา    
                       ที่ก าหนด 
 
        7.2   จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( Po ) ของเงินงบประมาณท่ีก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว 
                       ในระบบ  GFMIS   ซ่ึงระบบจะกันเงินไว้โดยอัตโนมัติอีกทางหนึ่ง 

        7.3   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งผลการขอกันเงินไว้เบิก  
                          เหลื่อมปี   โดยให้ตรวจสอบกับในระบบ GFMIS  ให้ถูกต้องตรงกัน    

 
8. แบบฟอร์มที่ใช ้
  8.1  หนงัสือแจง้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
  8.2  หนงัสือโอนเปลี่ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
  8.3  ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ  รหัสงบประมาณ 
  8.4  รายงานสถานะงบประมาณ จากระบบ GFMIS 
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6 แผนภูมิการด าเนินการ 

ขั้นตอนควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

รับเอกสารรายการจัดสรรงบประมาณ 
จากกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการเบิกจ่าย 

รับเอกสารแจ้งอนุมัติเงินประจ างวด จาก 
สพฐ. 

 

บันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุม 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง / ร.ร.ในสังกัด 

บันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุม /บันทึก 
ลดยอดการเบิกเงิน (กรณีท่ีมีส่งเงินคืน) 

ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

บันทึกก่อหนี้ผูกพัน (กรณีก่อหนี้ผูกพันสัญญา
หรือใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO)) 
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                                           บทที่ 3 

                                   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เอกสาร / หลกัฐานอ้างอิง 

  1 พระราชบัญญัตวิิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2 ระเบียบวา่ดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
      (ฉบบัที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6 ) 
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงนิ 

การเกบ็รกัษาเงนิ และการน าเงินสง่คลัง พ.ศ. 2562 
4.  คู่มือ หลักเกณฑ์และวธิีปฏบิัติเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ                   
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2547 
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สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 

ช่ืองาน     การควบคุมงบประมาณ ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์  

มาตรฐานคุณภาพงาน  :   การควบคุมงบประมาณ ถกูต้องตามระบบของทางราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน   :   ร้อยละของงบประมาณคงเหลอืแต่ละรายการ/ โครงการ  ถูกต้องตรงกันกับระบบ GFMIS 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
รับเอกสารรายการจดัสรรงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผน 

1 วัน สุกันยา ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

2 
รบัเอกสารแจง้อนมุตัเิงินประจ างวด จาก สพฐ. 

1 วัน สุกันยา 

3 
บนัทกึรายการรบัเงินในทะเบยีนคมุ 

1 วัน สุกันยา 

4 
แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง / ร.ร.ในสงักดั 

1 วัน สุกันยา 

5 
บนัทกึรายการเบิกเงินในทะเบยีนคมุ /บนัทกึลดยอดการเบกิเงิน (กรณีที่มีสง่เงินคืน) 

1 วัน สุกันยา 

6 
บนัทกึก่อหนีผ้กูพนั (กรณีก่อหนีผ้กูพนัสญัญาหรอืใบสั่งซือ้/ใบสั่งจา้ง (PO)) 

1 วัน สุกันยา 

7 
ติดตาม เรง่รดัการเบิกจ่ายเงิน 

1 วัน สุกันยา 

8 
รายงานผลการเบกิจา่ย 

1 วัน สุกันยา 

เอกสารอ้างอิง   
1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ถึง ฉบับท่ี 6 ) 
2 คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วย  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 



 

 
 


