
การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและกลุมจังหวัดจังหวัดและกลุมจังหวัด

AreaArea
FunctionFunction

AgendaAgenda

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป

ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ      

เพื่อการบริหารงานจังหวัดและกลุมจงัหวัด

(นักวเิคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ)

สํานักงบประมาณ

31 มีนาคม 2552



ที่มาที่มา  ::  กฎหมายและนโยบายรัฐบาลกฎหมายและนโยบายรัฐบาล

งบประมาณจังหวัดงบประมาณจังหวัด  ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25522552

  แหลงเงินงบประมาณแหลงเงินงบประมาณ

  หลักเกณฑหลักเกณฑ  และการตั้งงบประมาณและการตั้งงบประมาณ

  โครงสรางผลผลิตงบประมาณจังหวัดโครงสรางผลผลิตงบประมาณจังหวัด

กระบวนการงบประมาณแผนดินกระบวนการงบประมาณแผนดิน

การบริหารงบประมาณของจังหวัดการบริหารงบประมาณของจังหวัด  

  ระเบียบการบริหารงบประมาณระเบียบการบริหารงบประมาณ

ประเด็นนําเสนอประเด็นนําเสนอ

สํานักงบประมาณCBO
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กกฎหมายสาํคัญที่เกี่ยวของกับงบประมาณจงัหวัดฎหมายสาํคัญที่เกี่ยวของกับงบประมาณจงัหวัด

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 (2)

พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (จังหวัด)

พรฎ. วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2551

สํานักงบประมาณCBO
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นนโยบายภาครฐัโยบายภาครฐั  ::  หลักการดานงบประมาณจังหวัดหลักการดานงบประมาณจังหวัด

นโยบายรัฐบาล นายกฯ สมชาย นโยบายรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์

แผนการบริหารราชการแผนดินแผนการบริหารราชการแผนดิน                      
พพ..ศศ.. 25522552--2554 2554 ((แผนฯแผนฯ  ฉบับที่ฉบับที่ 3 3))

แผนการบริหารราชการแผนดินแผนการบริหารราชการแผนดิน                            
พพ..ศศ.. 25522552--2554 2554 ((แผนฯแผนฯ  ฉบับที่ฉบับที่ 4 4))

นโยบายที่ 8 ขอ 8.1.4นโยบายที่ 8 ขอ 8.1.8

ไดกาํหนดหลักการโดยสรุป คือ 

สนับสนุนใหจังหวัด/กลุมจงัหวัดพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม และความมั่นคงในพื้นที่อยางบรูณาการบนพื้นฐานการมีสวนรวมและการบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ยุทธศาสตรที่ 8 ขอ 8.1.10)
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แหลงเงินงบประมาณภายในจงัหวดั 

งบกลางตาม
นโยบาย

รัฐบาล เชน 
SML/             

งบชายแดน
ภาคใต

งบอุดหนุน

ขององคกร

ปกครอง        

สวนทองถิ่น

งบประมาณ

จังหวัด

งบของ

หนวยงาน 

(Function) ที่

ดําเนินการใน

ภูมิภาค
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หหลักเกณฑการตัง้งบประมาณจังหวัดลักเกณฑการตัง้งบประมาณจังหวัด    ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25522552

1
50%

2
10%

3
35%

4
5%

1
2
3
4

รอยละ 50 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรเฉลี่ยเทากนัทกุจังหวัด
รอยละ 10 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามจํานวนประชากรของแตละจังหวัด
รอยละ 35 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามความผกผันของรายไดตอครัวเรือนในแตละจังหวัด
รอยละ 5 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรตามผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด                                               

(Gross Provincial Products : GPP)

เทากันทกุจังหวัด  (50%)

ตามจํานวนประชากร (10%)

ตาม GPP (5%)

ผกผันกบัรายไดตอ
ครัวเรือน (35%)

สํานักงบประมาณCBO
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หหลักเกณฑการตัง้งบประมาณจังหวัดลักเกณฑการตัง้งบประมาณจังหวัด    ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25522552

1. ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และเหมาะสมกบั
ศักยภาพของพื้นทีจ่งัหวัด

2. มีความพรอมในการดําเนินการทั้งในดานบุคลากร ดานบริหารจัดการ 
และดานกลุมเปาหมาย

3. ไมผูกพันงบประมาณขามป 

4. ไมซ้ําซอนกับโครงการที่อยูในคําขอตั้งงบประมาณของสวนราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. มีความสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดินฯ และ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552

(ลักษณะโครงการ)

สํานักงบประมาณCBO
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ประกอบดวย 5 ผลผลิต

โโคครงสรางผลผลิตงบประมาณจังหวัดรงสรางผลผลิตงบประมาณจังหวัด    ปป  25522552

ผลผลิตที่ 1

ผลผลิตที่ 2

ผลผลิตที่ 3

ผลผลิตที่ 4

ผลผลิตที่ 5

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาดานสังคม 

การบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การรักษาความมั่นคงและความสงบ

การบริหารจัดการ 

สํานักงบประมาณCBO
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ผลผลิตผลผลิต  ::  การพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.1. การสงเสริมและพัฒนาปศุสัตวการสงเสริมและพัฒนาปศุสัตว  
2.2. การสงเสริมและพัฒนาประมงการสงเสริมและพัฒนาประมง

3.3. การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

4.4. การฝกอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือนการฝกอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน  ((รวมหัตกรรมไทยรวมหัตกรรมไทย))

5.5. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

6.6. การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ

7.7. การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

8.8. การกอสรางการกอสราง  ถนนถนน    สะพานสะพาน    ทาเทียบเรือและเขื่อนปองกันตลิ่งทาเทียบเรือและเขื่อนปองกันตลิ่ง

9.9. การกอสรางบํารุงรักษาการกอสรางบํารุงรักษา    ถนนถนน    สะพานสะพาน    ทาเทียบเรือและเขื่อนปองกันตลิ่งทาเทียบเรือและเขื่อนปองกันตลิ่ง

ตัวตัวอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิตอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิต
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ผลผลิตผลผลิต  ::  การพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ((ตอตอ))
10.10. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

11.11. การสงเสรมิธุรกิจการทองเที่ยวการสงเสรมิธุรกิจการทองเที่ยว

12.12. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

13.13. การสงเสรมิเศรษฐกิจชายแดนการสงเสรมิเศรษฐกิจชายแดน

14.14. การเพิ่มประสทิธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนการเพิ่มประสทิธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน

15.15. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฯลฯฯลฯ

ตัวตัวอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิตอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิต
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ผลผลิตผลผลิต  ::  การพัฒนาดานสังคมการพัฒนาดานสังคม

1.1. การอบรมภาษาตางประเทศการอบรมภาษาตางประเทศ

2.2. การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพประชาชนการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพประชาชน

3.3. การฟนฟูผูประสบสาธารณภัยการฟนฟูผูประสบสาธารณภัย

4.4. การสงเสรมิการสงเสรมิ  พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

5.5. การพัฒนาคุณภาพแรงงานการพัฒนาคุณภาพแรงงาน

6.6. การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค    บริโภคบริโภค

ฯลฯฯลฯ

ตัวตัวอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิตอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิต
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ผลผลิตผลผลิต  ::  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1. การอนุรักษการอนุรักษ  พัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

2.2. การอนุรักษทรพัยากรดินและปาไมการอนุรักษทรพัยากรดินและปาไม

3.3. การพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติการพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4.4. การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม

5.5. การเรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอนการเรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอน

6.6. การปองกันและฟนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยการปองกันและฟนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  ((เกี่ยวกับเกี่ยวกับ

สิ่งกอสรางและอื่นๆสิ่งกอสรางและอื่นๆ  ))
ฯลฯฯลฯ

ตัวตัวอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิตอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิต
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ผลผลิตผลผลิต  ::  การรักษาความมั่นคงและความสงบการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1.1. การเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอทิธิพลการเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอทิธิพล

2.2. การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด

3.3. การเสริมสรางสมรรถนะในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการเสริมสรางสมรรถนะในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ฯลฯฯลฯ

ตัวตัวอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิตอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิต
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ผลผลิตผลผลิต  ::  การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

1.1. การปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารงานการปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารงาน

2.2. การสงเสรมิโอกาสการับรูขอมูลขาวสารการสงเสรมิโอกาสการับรูขอมูลขาวสาร

ฯลฯฯลฯ

ตัวตัวอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิตอยางลักษณะโครงการภายใตผลผลิต
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กกระบวนการระบวนการงบประมาณแผนดินงบประมาณแผนดิน

การจัดเตรียม/การจัดทํา

งบประมาณ

การอนุมัติงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

การควบคมุ/ติดตาม

ประเมินผล

สํานักงบประมาณCBO
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1.1. การจัดสรรงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ  :: การจัดสรรการจัดสรร

งบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัตงิบประมาณงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัตงิบประมาณ

รายจายประจําปรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัตงิบประมาณหรือพระราชบัญญัตงิบประมาณ

รายจายเพิม่เติมรายจายเพิม่เติม  ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ          
ใชจายหรือกอหนี้ผูกพันใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน  ทัง้นี้ทัง้นี้  อาจดําเนินการโดยใชอาจดําเนินการโดยใช

การอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่การอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่

สํานักงบประมาณกําหนดสํานักงบประมาณกําหนด    

ความหมายความหมาย

กการบริหารงบประมาณของจังหวดัารบริหารงบประมาณของจังหวดั



2.2. แผนงบประมาณแผนงบประมาณ  :: แผนงบประมาณที่กําหนดแผนงบประมาณที่กําหนด  
ไวในพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําปไวในพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายประจําป  หรือหรือ

พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติมพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือหรือ            
ที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ  

3.3. ผลผลิตผลผลิต  :: ผลผลิตที่กําหนดไวในเอกสารผลผลิตที่กําหนดไวในเอกสาร

ประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  
หรือพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือหรือ      
ที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ



4.4. โครงการโครงการ  :: โครงการที่กําหนดไวในเอกสารโครงการที่กําหนดไวในเอกสาร

ประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป    
หรือพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเติม  หรือหรือ    
ที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณที่กําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ  
5.5. งบรายจายงบรายจาย  :: กลุมวัตถุประสงคของรายจายกลุมวัตถุประสงคของรายจาย      

ที่กําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายที่กําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย    
ตามงบประมาณตามงบประมาณ

6.6. แผนการปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงาน  :: แผนการปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงาน  
ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปงบประมาณ



7.7. แผนการใชจายงบประมาณแผนการใชจายงบประมาณ  :: แผนแสดงแผนแสดง

รายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับ      
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินงานตามสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ

8.8. การโอนงบประมาณรายจายการโอนงบประมาณรายจาย  :: การโอนเงินการโอนเงิน

งบประมาณรายจายที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจายที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณ  
ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่น

ภายในงบรายจายเดยีวกันภายในงบรายจายเดยีวกัน  หรือการโอนเงินตางงบหรือการโอนเงินตางงบ

รายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผน

งบประมาณเดียวกันงบประมาณเดียวกัน



9.9. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย    ::
การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจํานวนเงินของ
รายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผน
งบประมาณงบประมาณ  ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน

10.10. การโอนการจัดสรรงบประมาณรายจายการโอนการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ::
การโอนการจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักเบิกการโอนการจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักเบิก
สวนกลางไปยงัสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดสวนกลางไปยงัสํานักเบิกสวนภูมิภาคใด  หรือจากหรือจาก
สํานักเบิกสวนภูมิภาคใดไปยงัสํานักเบิกสวนภูมิภาคสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดไปยงัสํานักเบิกสวนภูมิภาค
อื่นอื่น  โดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการโดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณใชจายงบประมาณ



11.11. จังหวัดจังหวัด  ::   จังหวัดที่ไดรบัการจัดสรรจังหวัดที่ไดรบัการจัดสรร

งบประมาณรายจายงบประมาณรายจาย  ตามพระราชบญัญัตงิบประมาณตามพระราชบญัญัตงิบประมาณ

รายจายประจําปรายจายประจําป  หรือพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายหรือพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจาย

เพิ่มเติมเพิ่มเติม

12.12. แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด  ::   แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด            
ที่จังหวัดจัดทําขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารที่จังหวัดจัดทําขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิาร

ราชการแผนดนิราชการแผนดนิ  และไดรบัการจัดสรรงบประมาณรายจายและไดรบัการจัดสรรงบประมาณรายจาย



ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  ((ฉบับที่ฉบับที่  2)2)  พพ..ศศ.. 25512551
การบรหิารงบประมาณรายจายของจังหวัดการบรหิารงบประมาณรายจายของจังหวัด

ขอขอ  28/128/1 ใหจังหวัดจดัทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใหจังหวัดจดัทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณและจดัสงใหสํานักงบประมาณพจิารณาใหใชจายงบประมาณและจดัสงใหสํานักงบประมาณพจิารณาให
ความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนมีงบประมาณไมนอยกวาความเห็นชอบกอนวันเริ่มตนมีงบประมาณไมนอยกวา  1515  วันวัน  
พรอมคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายของจงัหวัดพรอมคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายของจงัหวัด

ขอขอ  28/228/2 การปรับปรุงแผนฯการปรับปรุงแผนฯ  ที่มีผลทําใหเปาหมายผลผลติที่มีผลทําใหเปาหมายผลผลติ  
เปลี่ยนแปลงไปจากที่สํานักงบประมาณใหความเห็นชอบแลวเปลี่ยนแปลงไปจากที่สํานักงบประมาณใหความเห็นชอบแลว      
ใหจัดสงแผนฯใหจัดสงแผนฯ  ใหสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบกอนใหสํานักงบประมาณใหความเห็นชอบกอน  และและ
ในกรณีที่ตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในกรณีที่ตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  ใหขอใหขอ    
ทําความตกลงไปพรอมกนัทําความตกลงไปพรอมกนั



ขอขอ  28/328/3 หามโอนงบประมาณไปจังหวัดอืน่หรือโอนไปหามโอนงบประมาณไปจังหวัดอืน่หรือโอนไป

สมทบกบังบประมาณรายจายที่สวนราชการจัดสรรไปใหใชจายสมทบกบังบประมาณรายจายที่สวนราชการจัดสรรไปใหใชจาย

ภายในจังหวัดหรือโอนไปสวนกลางภายในจังหวัดหรือโอนไปสวนกลาง

ขอขอ  28/428/4 การมอบอาํนาจเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณการมอบอาํนาจเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณ  
ใหแกหัวหนาหนวยงานภายในจงัหวัดใหแกหัวหนาหนวยงานภายในจงัหวัด  ที่ตองปฏิบัติงานตามแผนที่ตองปฏิบัติงานตามแผน

หัวหนาหนวยงานภายในจงัหวัดหัวหนาหนวยงานภายในจงัหวัด  หมายถึงหมายถึง  หนวยงานซึง่เปนหนวยงานซึง่เปน

ราชการบริหารสวนภูมภิาคราชการบริหารสวนภูมภิาค  ซึ่งอยูภายใตการควบคุมบังคบับัญชาซึ่งอยูภายใตการควบคุมบังคบับัญชา

ของผูวาราชการจังหวัดของผูวาราชการจังหวัด

ขอขอ  28/528/5 ใหนําความในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณใหนําความในระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พพ..ศศ.. 25482548  ลกัษณะลกัษณะ  11 -- 44  มาใชบังคับโดยอนโุลมมาใชบังคับโดยอนโุลม



การบริหารงบประมาณรายจายของจังหวัดการบริหารงบประมาณรายจายของจังหวัด    หมายถงึหมายถงึ

1.1. การจัดทําและการปรับปรงุแผนการปฏิบัติงานและการจัดทําและการปรับปรงุแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณแผนการใชจายงบประมาณ  พรอมกับคําขอรับการจัดสรรพรอมกับคําขอรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายของจังหวัดงบประมาณรายจายของจังหวัด  ((ตามระเบยีบขอตามระเบยีบขอ  28/1,28/1,

28/2,28/2, 28/328/3  และและ  28/4)28/4)

2.2. การจัดสรรงบประมาณรายจายการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ((ขอขอ  14,14, 1515  และและ  16)16)
จัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายจัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณเพื่อใหจังหวัดใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อใหจังหวัดใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน    ตั้งแตตั้งแต

วันเริ่มตนปงบประมาณวันเริ่มตนปงบประมาณ              



3.3. การใชรายจายจากงบประมาณการใชรายจายจากงบประมาณ  ((ขอขอ  21,21, 22)22)
  งบบุคลากรงบบุคลากร

  งบดําเนินงานงบดําเนินงาน

  งบลงทุนงบลงทุน

  งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน

  งบรายจายอื่นงบรายจายอื่น



4. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย

4.1 หลักการ (ขอ 23) มีความจําเปน ดําเนินการเพื่อแกไขปญหา 
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี 
หรือสนับสนุนการบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัด

- ตองแสดงเหตุผลความจําเปน หรือความเหมาะสม
- คํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา
- ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ นโยบาย

รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการ
- ไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติงานฯ เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ

4.2 การโอนในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

4.2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (ขอ 24)
- ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
- ผลผลิตเดิม หรือเพิ่มเปาหมายผลผลิต



ขอหามขอหาม
 ไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ
 กําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม
 คาที่ดิน 
 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ (นอกแผนฯ)
 คาครุภัณฑหรือคาสิ่งกอสราง วงเงินตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท  
และ 10 ลานบาท



4.2.2 การใชเงินเหลอืจายในแผนงบประมาณเดยีวกันการใชเงินเหลอืจายในแผนงบประมาณเดยีวกัน  ((ขอขอ  25)25)
- ดําเนนิงานบรรลุวัตถปุระสงคและเปาหมายผลผลติดําเนนิงานบรรลุวัตถปุระสงคและเปาหมายผลผลติ

- จากการจดัซือ้จดัจางจากการจดัซือ้จดัจาง

ขอหามขอหาม

- คาที่ดินคาที่ดิน

- รายการกอหนีผู้กพนัขามปงบประมาณรายการกอหนีผู้กพนัขามปงบประมาณ

4.2.3 การโอนไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางการโอนไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง    
ไดไมเกนิไดไมเกนิ  10%10%  ของวงเงินที่ไดรับของวงเงินที่ไดรับ  การจัดสรรการจัดสรร  ((ขอขอ  26)26)



4.34.3 การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจาย  ที่นอกเหนอืที่นอกเหนอื  จากที่จากที่

กําหนดกําหนด  ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  ((ขอขอ  27)27)
4.44.4 การจัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเลก็ทรอนกิสภาครัฐการจัดทําและสงรายงานดวยระบบอิเลก็ทรอนกิสภาครัฐ  
อยางชาไมเกนิอยางชาไมเกนิ  1515  วันวัน  นับตัง้แตวันที่โอนเปลีย่นแปลงนับตัง้แตวันที่โอนเปลีย่นแปลง  ((ขอขอ  28)28)



4.54.5 การรายงานผลการรายงานผล  ((ขอขอ  35)35)
-- รายไตรมาสรายไตรมาส

-- รายงานประจําปรายงานประจําป



ขอขอบคุณขอขอบคุณ  ......

สนใจคนหาขอมูลและรายละเอียดเพิม่เติม

ไดที่ www.bb.go.th


