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การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 : สบจ.สป. 

แนวทางการดําเนินงานท่ีดี (Best Practice) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ%ายงบประมาณ 
ของจังหวัดและกลุ%มจังหวัด ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. พ.ร.บ. งบประมาณรายจ%ายประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ�มจังหวัด 
รวม 26,432.7035 จําแนกเป$น 
  1.1 จังหวัด   20,032.5538  ล*านบาท 
  1.2 กลุ�มจังหวัด     6,400.1497  ล*านบาท 
2. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช<จ%ายงบประมาณประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดค�า
เป0าหมายการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวมสะสม ณ สิ้นกันยายน ดังนี้  

เป=าหมายการเบิกจ%าย
งบประมาณ 

เป=าหมายการเบิกจ%าย 
งบประมาณรวม (ร<อยละ) 

ไตรมาส 1 
(ร<อยละ) 

ไตรมาส 2 
(ร<อยละ) 

ไตรมาส 3 
(ร<อยละ) 

ไตรมาส 4 
(ร<อยละ) 

ภาพรวม 96 30 22 21 23 
รายจ�ายประจํา 98 33 22 21 22 
รายจ�ายลงทุน 87 19 22 22 24 

3. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินงานติดตามการบริหารงานงบประมาณจังหวัดและกลุ%มจังหวัด ได<แก% 
 4.1 วิเคราะห6ข*อมูลตามนโยบายรัฐบาล เช�น พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช*จ�ายงบประมาณภาครัฐและแนวทางการใช*จ�ายเงินจากสํานักงบประมาณ เป$นต*น 
 4.2 วิเคราะห6ข*อมูลการเบิกจ�ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดจากระบบ GFMIS เป$นรายสัปดาห6 
รายเดือน และสิ้นป�งบประมาณ 
 4.3 ติดตามก*าวหน*า และวิเคราะห6ปFญหาอุปสรรคการเบิกจ�ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�
ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด และสาเหตุการถูกตัดโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ�าย (พ.ศ. 2559 และ 2560) 
 4.4 เร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดผ�านระบบวีดิทัศน6ทางไกล  
 4.5 สรุปผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดประจําป�งบประมาณเสนอต�อผู*บริหาร 
เพ่ือใช*เป$นแนวทางการบริหารงบประมาณและเป$นประโยชน6ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง 

4. ผลการวิเคราะหBงบประมาณของจังหวัดละกลุ%มจังหวัดประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ข*อมูลผลการเบิกจ�ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จากระบบ 

GFMIS ณ ส้ินเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ปรากฏว�า มีผลการเบิกจ�ายในภาพรวม จํานวน 19,878.60 ล*านบาท 
คิดเป$นร*อยละ 78.39 โดยจําแนกเป$น             

ส%วน
ราชการ 

งบประมาณ
หลังโอนฯ 

รายจ%ายประจํา รายจ%ายลงทุน ภาพรวม 

เบิกจ%าย (ลบ.) ร<อยละ เบิกจ%าย (ลบ.) ร<อยละ เบิกจ%าย (ลบ.) ร<อยละ 

จังหวัด 19,378.30  4,753.06 86.80 10,919.63 78.54 15,672.69 80.88 
กลุ�มจังหวัด 5,980.15  999.31 77.00 3,206.60 68.48   4,205.91 70.33 

รวม 25,358.46 5,752.37 84.93 14,126.23 76.01 19,878.60 78.39 

 4.1 ผลการเบิกจ%ายรายจ%ายประจําของจังหวัด/กลุ�มจังหวัดท่ีสามารถเบิกจ�ายได*ตามเป0าหมายของ
รัฐบาลต้ังแต�ร*อยละ 98.00 เป$นต*นไป มีจํานวน 6 จังหวัด ได*แก� นครสวรรค6 สกลนคร สระบุรี หนองคาย, 
อุทัยธานี, และบึงกาฬ ส�วนกลุ�มจังหวัดไม�มีกลุ�มจังหวัดท่ีสามารถเบิกจ�ายได*ตามเป0าหมายท่ีกําหนด 
 4.2 ผลการเบิกจ%ายรายจ%ายลงทุนของจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ท่ีสามารถเบิกจ�ายได*ตามเป0าหมายแต�งแต�
ร*อยละ 87.00 เป$นต*นไป มีจํานวน 28 จังหวัด และ 1 กลุ�มจังหวัด 
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4.3 ผลการเบิกจ%ายภาพรวมของจังหวัด/กลุ�มจังหวัดท่ีผ�านเกณฑ6ค�าเป0าหมายของรัฐบาลแต�งแต�ร*อย
ละ 96.00 มีจํานวน 4 จังหวัด ได*แก� ชัยนาท สมุทรสาคร นราธิวาส และประจวบคีรีขันธ6 ส�วนกลุ�มจังหวัดไม�
มีกลุ�มจังหวัดท่ีสามารถเบิกจ�ายในภาพรวมได*ตามเป0าหมายของรัฐบาล 

- จังหวัดท่ีมีการเบิกจ%ายสูงสุด 5 ลําดับแรก ได*แก� จ.ประจวบคีรีขันธ6 ร*อยละ 98.71, จ.นราธิวาส 
ร*อยละ 97.19, จ.สมุทรสาคร ร*อยละ 96.71, จ.ชัยนาท ร*อยละ 96.08 และ จ.สระแก*ว ร*อยละ 95.61 

 

- กลุ%มจังหวัดท่ีมีการเบิกจ%ายสูงสุด 3 ลําดับแรก ได*แก� ภาคกลางตอนกลาง ร*อยละ 90.47, 
ภาคกลางตอนล�าง 1 ร*อยละ 82.37 และภาคเหนือตอนบน 1 ร*อยละ 78.87 

5. ปOญหา/อุปสรรคการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ%มจังหวัด 
 จากการกํากับติดตามและวิเคราะห6ปFญหา อุปสรรค ในการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ�มจังหวัด
อย�างเป$นระบบพบว�าสาเหตุปFญหาของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดไม�สามารถใช*จ�ายงบประมาณได*ตามเป0าหมาย คือ  

7.1 ขาดความพร*อมของพ้ืนท่ีดําเนินการ ต*องขออนุมัติการใช*พ้ืนท่ีจากหน�วยงานรับผิดชอบ  
7.2 โครงการมีความซํ้าซ*อนได*รับงบประมาณจากแหล�งงบประมาณอ่ืนแล*ว  
7.3 มีการจัดซ้ือจัดจ*างหลายครั้ง เนื่องจาก ประมาณราคากลางสูงกว�างบประมาณท่ีได*รับอนุมัติ ไม�มี

ผู*ยื่นเสนอราคาหรือยื่นแค�รายเดียว เป$นต*น 
7.3 โครงการงบลงทุนท่ีมีมูลค�ารวมเกินกว�า 2 ล*านบาท ต*องใช*วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส6 (e-

bidding) ใช*เวลาการดําเนินการค�อนข*างมาก 
7.4 การปรับรูปแบบรายการ/รายละเอียดโครงการให*เหมาะสมกับการดําเนินงาน 
7.5 ครุภัณฑ6/งานไม�ตรงตามแบบ 
7.6 ปFญหาภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล 
7.7 บุคลากรขาดประสบการณ6ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ*างตามระเบียบพัสดุ เช�น การกําหนด

คุณลักษณะและราคากลาง เป$นต*น 

6. แนวทางการดําเนินงานท่ีดีของจังหวัดและกลุ%มจังหวัดท่ีมีผลการเบิกจ%ายงบประมาณสูง 
 จากการวิเคราะห6ข*อมูลปFญหา อุปสรรค และวิธีการแก*ไขปFญหาการดําเนินงานของจังหวัดและกลุ�ม
จังหวัดท่ีมีผลการเบิกจ�ายงบประมาณสูงสุด พบว�าจังหวัดและกลุ�มจังหวัดมีทิศทางการดําเนินงานค�อนข*าง
คล*ายคลึงกัน ดังนี้ 

6.1 สรุปข*อมูลแนวทางการดําเนินงานท่ีดีของจังหวัดท่ีมีการเบิกจ�ายงบประมาณสูง 

ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
1 การขออนุมัติโครงการฯ  

 
 

- ความพร*อมด*านพ้ืนท่ี 
 
 

- ตรวจสอบความพร*อมของพ้ืนท่ีดําเนินการในแต�ละป�
ล�วงหน*าก�อนพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 
และตรวจติดตามความพร*อมของพ้ืนท่ี ท่ีขอรับการ
สนับสนุน 

 - ความพร*อมด*านรูปแบบรายการ  
 

- จังหวัดส�งรายละเอียดโครงการให*หน�วยงานท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะด*านตรวจสอบรายละเอียดการจัดทํา
โครงการ อาทิเช�น  
 - สํานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบการจําแนกงบรายจ�าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ6ตามท่ีได*รับอนุมัติวงเงิน  
 - สํานักงานโยธาธิการจังหวัดตรวจสอบแบบแปลน
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ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
โครงการลักษณะสิ่ งก�อสร*าง แขวงทางหลวงชนบท
ตรวจสอบแบบแปลนโครงการลักษณะโครงสร*างพ้ืนท่ี 
- บูรณาการส�วนราชการ/หน�วยงานท่ีเก่ียวข*อง ด*านช�าง 
เช�น สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวง 
แขวงทางหลวงชนบท โครงการชลประทาน อบจ. 
เทศบาลเมือง/ตําบล และ อบต. ในพ้ืนท่ี เพ่ือประมาณ
การก�อสร*างและแบบแปลน เป$นต*น 

2 การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  
 - ความรู*ความเข*าใจของผู*ปฏิบัติเก่ียวกับ

ระเบียบพัสดุ 
- การใช*ดุลยพินิจเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ*าง 
เช�น การจ*างโดยวิธีพิเศษ จะดําเนินการได*
เม่ือไหร�/กรณีใด 
- การจัดซ้ือจัดจ*างตามระเบียบฯ การ
จัดหาพัสดุด*วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส6 (e-
market)  ห รื อด* วยวิ ธี ป ระกวดร าคา
อิเล็กทรอนิกส6 (e-bidding) 

ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด*วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังแนวทางท่ี
คณะกรรมการว�าด*วยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด 
- จัดประชุมชี้แจง/ฝdกอบรม 
- ให*ความรู*เรื่องระเบียบพัสดุ และระเบียบท่ีเก่ียวข*องแก�
หัวหน*าส�วนราชการและเจ*าหน*าท่ีพัสดุ 
- จัดหน�วยเคลื่อนท่ีเร็ว (บูรณาการ สนจ. สนง.คลังจังหวัด 
ปค.) เพ่ือให*คําชี้แนะปรึกษาหารือ และร�วมแก*ไขปFญหาไป
ยังหน�วยงานหรืออําเภอต�าง ๆ  

 - กระบวนการจัดซ้ือจัดจ*างท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

- จัดทําปฏิทินและกรอบการดําเนินงานล�วงหน*า ก�อนเริ่ม
ป� งบประมาณ เ พ่ือให* ส� วนราชการ ท่ี ได* รับจั ดสรร
งบประมาณเตรียมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ*าง หาผู*รับจ*าง
ไว*ล�วงหน*า และก�อหนี้ผูกพันได*ก็ต�อเม่ือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป�มีผลบังคับใช*และได*รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�จากสํานักงบประมาณ 
- ผวจ. มอบอํานาจส�วนราชการ/อําเภอ ปฏิบัติราชการ
แทน ผวจ. ในการกําหนดราคากลางทุกข้ันตอน การ
ดําเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุ ทุกวิธี ทุกข้ันตอน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด*วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการว�าด*วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวพ.) 0421.3/ว145 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 
2559 และระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข*องกับการดําเนินงาน
ของโครงการในวงเงินตามกิจกรรมท่ีได*รับอนุมัติ 

  - บูรณาการกับหน�วยงาน/กลุ�ม/ฝfาย ท่ีเก่ียวข*อง เช�น 
กรมบัญชีกลาง หน�วยตรวจสอบภายใน ฝfายการเงิน เป$นต*น 
เพ่ือเป$นท่ีปรึกษาแก�หน�วยงานรับผิดชอบโครงการ 
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ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
3 การกํากับ/ติดตามผล  

  1. ผู*ว�าราชการจังหวัดให*ความสําคัญเน*นย้ํานโยบายทิศ
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร6จังหวัด โดยเฉพาะอย�างยิ่งการ
เร�งรัดติดตามการบริหารโครงการให*เป$นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการประชุมติดตามความคืบหน*าทุกเดือน และให*หน�วย
ดําเนินโครงการรายงานความก*าวหน*าทุกข้ันตอน 
2. แต�งต้ังคณะทํางานตรวจติดตามเร�งรัดโครงการ เช�น 
    2.1 แต�งต้ังคณะทํางานโดยมีรองผู*ว�าราชการจังหวัด 
หรือปลัดจังหวัดเป$นหัวหน*าคณะทํางาน แบ�งเขตพ้ืนท่ีการ
ตรวจติดตามเร�งรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจ�าย
งบประมาณเป$นรายอําเภอโดยตรวจติดตามทุกโครงการ  
   2.2 แต�งต้ังคณะทํางานเร�งรัดติดตามการดําเนินโครงการ
และการเบิกจ�ายงบประมาณฯ โดยมีรองผู*ว�าราชการจังหวัด
ท่ีรับผิดชอบสํานักงานจังหวัดเป$นหัวหน*าคณะทํางาน 
หัวหน*าส�วนราชการท่ีเป$นหน�วยดําเนินโครงการตามแผนฯ 
เป$นคณะทํางาน มีการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
และเบิกจ�ายงบประมาณทุกเดือน รวมถึงการทําหนังสือ
เร�งรัดหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการให*ดําเนินการและ
เบิกจ�ายงบประมาณให*เป$นไปตามท่ีกําหนด 
3. สํานักงานจังหวัดติดตามการรายงานผลการดําเนิน
โครงการและการเบิกจ�ายงบประมาณและสรุปผลการ
ดําเนินการรายงานผู*ว�าราชการจังหวัดทราบทุกสัปดาห6 
4. การจัดทํา MOU ระหว�างผู*ว�าราชการจังหวัดกับ
หัวหน*าส�วนราชการ ให*เบิกจ�ายงบประมาณ ให*เป$นไป
ตามเป0าหมายของรัฐบาล 
5. จัดประชุมเร�งรัดผ�านระบบ internet ไปยังทุกอําเภอ 
สัปดาห6ละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามเร�งรัด และรับทราบปFญหา
อุปสรรค และหารือแนวทางการแก*ไขปFญหาร�วมกัน โดยมี
หัวหน*าส�วนราชการ/หน�วยงานท่ีเก่ียวข*องเข*าร�วมประชุม
ในจังหวัด เพ่ือตอบข*อซักถามและหาแนวทางแก*ไขปFญหา
ร�วมกับอําเภอ 
6. มอบหมายสํานักงานคลังจังหวัดประชุมติดตามเร�งรัด
การเบิกจ�ายงบประมาณเป$นประจําทุกเดือน โดยมีผู*ว�า
ราชการจังหวัดเป$นประธานและคลังจังหวัดเป$นเลขานุการ 
และให*สํานักงานจังหวัดกํากับและติดตามงบประมาณส�วน
ราชการเป$นประจํา โดยให*ส�วนราชการทําแผนการใช*
จ�ายเงินรายงานผลการเบิกจ�ายให*สํานักงานจังหวัดทราบ
เป$นประจําทุกเดือน 
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ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
7. เร�งรัดการก�อหนี้ผูกพันกรณีงบลงทุนท่ีมีวงเงินสูง
กําหนดให*มีการเบิกจ�ายเงินล�วงหน*า 15 % และแบ�งงวด
งานหลายงวดให*สามารถเบิกจ�ายได*ตามไตรมาสท่ีกําหนด 
ส�วนงบดําเนินงาน ให*เร�งรัดดําเนินการตามแผน 
8. แจ*งให*หน�วยงานดําเนินโครงการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและเบิกจ�ายงบประมาณแยกรายวัน เพ่ือเป$น
ข*อมูลในการติดตามงบประมาณ ท้ังนี้ สําหรับงบลงทุน ให*
ระบุรายละเอียดการเบิกจ�ายงบประมาณแยกงวดงานให*
ชัดเจน โดยให*รายงานผลการดําเนินโครงการและการ
เบิกจ�ายงบประมาณให*จังหวัดทราบทุกสัปดาห6/ทุกเดือน 
9. กรณีโครงการท่ีไม�มีความคืบหน*าการดําเนินงานจาก
สัปดาห6 ท่ีผ�านมา ผู*ว�าราชการจังหวัดจะสั่งการให*จัด
ประชุมหัวหน*าหน�วยงานดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข*อง 
พร*อมหัวหน*าสํานักงานจังหวัดชี้แจงข*อมูล/ข*อเท็จจริง
เพ่ือร�วมกันพิจารณาแนวทางแก*ไขปFญหา 
10. เม่ือหน�วยงานดําเนินโครงการเบิกจ�ายงบประมาณ 
ให*สํานักงานจังหวัดเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณใน
ระบบ GFMIS ทันที 
11. ให*หน�วยงาน/อําเภอกรอกข*อมูลผลการดําเนินงานใน
ระบบ PADME ให*เป$นปFจจุบัน 

4 การประเมินผล  

  1. ใช*กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทําหน*าท่ีในการ
ติดตามสอดส�องการดําเนินการงบพัฒนาจังหวัดว�ามีความ
โปร�งใส�เป$นไปตามระเบียบ/กฎหมายท่ีทางราชการกําหนด 

  2. มอบหมายให*หน�วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการ 

  3. จ*างสถาบันการศึกษาทําการประเมินผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของจังหวัด 

  4. เม่ือดําเนินการแล*วเสร็จให*หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการว�าเป$นไปตาม
วัตถุประสงค6 เป0าหมาย ผลลัพธ6 ผลสัมฤทธิ์ และเกิดความ
คุ*มค�าหรือไม�อย�างไร พร*อมส�งภาพถ�ายและแผ�นบันทึก
ข*อมูล (CD) ให*จังหวัดเพ่ือประกอบการติดตามประเมินผล
และประชาสัมพันธ6ในภาพรวม 

  5. ใช*กลไกคณะทํางานติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป� สรุปผลการตรวจติดตามการ
ดําเนินโครงการ ปFญหา อุปสรรค เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินโครงการของส�วนราชการ 



6 

การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 : สบจ.สป. 

6.2 สรุปข*อมูลแนวทางการดําเนินงานท่ีดีของกลุ�มจังหวัดท่ีมีการเบิกจ�ายงบประมาณสูง 

ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
1 การขออนุมัติโครงการ  
 - การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� 

- การเสนอขออนุมัติโครงการ 
- จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและปรับกรอบระยะเวลาใน
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติราชการประจําป�
ของกลุ�มจังหวัดให*มีความเหมาะสม เพ่ือท่ีจะดําเนินการ
ในแต�ละข้ันตอนได*ครบถ*วนและสามารถตรวจสอบ
กลั่นกรองแผนงานให*เรียบร*อย 

 - กระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายประจําป�
ท้ังท่ีกระทบต�อแผนและไม�กระทบต�อแผนต*องขออนุมัติไป
ยังส�วนกลางควรมีการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดประชุมชี้แจงทําความเข*าใจกับหน�วยงานท่ีได*รับ
จัดสรรงบประมาณในส�วนของกระบวนการการดําเนินงาน
ในชั้นตอนต�าง ๆ 
  2. ควรกําหนดระยะเวลาของการเสนอในการขอโอน
เปลี่ยนแปลงกรณีของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดให*ชัดเจนว�า
จะมีการพิจารณาเม่ือใด เพ่ือจังหวัดและกลุ�มจังหวัดจะได*
แจ*งให*ส�วนราชการทราบ 

 - ความรู* ความเข*าใจ และทักษะในการ
วิ เคราะห6รวมถึงการเ ขียนแผนงาน/
โครงการ 
 

- จัดทําตัวอย�างการเขียนขออนุมัติโครงการ และให*
ความสําคัญกับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�เพ่ือให*เกิดการพัฒนาในมิติต�าง ๆ 

 - ความพร*อมของแบบแปลน - ตรวจสอบความถูกต*องของรายละเอียดโครงการท่ี
จั งหวัดในกลุ�มจั งหวัดเสนอมาว�า มีรายงานตรงกับ
รายละเอียดใน e-budgeting ของสํานักงบประมาณหรือ
ใหม�  หากมีข*อแก*ไขแจ*งไปยังหน�วยดําเนินงาน เม่ือ
เรียบร*อยแล*วจึงเสนอโครงการอนุมัติไปยังหัวหน*ากลุ�ม
จังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและมอบอํานาจให*
ผู*ว�าราชการจังหวัดท่ีรับผิดชอบโครงการดําเนินการใน
พ้ืนท่ีเป$นผู*ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติ/อนุญาต การ
จัดซ้ือจัดจ*างตามโครงการดังกล�าวทุกข้ันตอน      

 - การบูรณาการระหว�างจัดทําแผนพัฒนา
กลุ�มจังหวัดกับแผนพัฒนาระดับต�าง ๆ 
เพ่ือไม�ให*เกิดความซํ้าซ*อนในการดําเนิน
โครงการ  

- กําหนดปฏิทินในการจัดทําแผนท่ีชัดเจนเพ่ืออธิบายให*ส�วน
ราชการต�าง ๆ เข*าใจและให*ความร�วมมือตามกรอบระยะเวลา
ดังกล�าว ไม�ว�าจะเป$นงบฟFงก6ชั่น งบกลุ�มจังหวัด และงบจังหวัด 
โดยให*ความสําคัญกับแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดเป$นลําดับแรก 
- กําหนดให*โครงการของกลุ�มจังหวัดเป$นโครงการลักษณะ
ปลายน้ําของห�วงโซ�คุณค�า ส�วนภารกิจ/กิจกรรมในส�วน
ของต*นน้ําและกลางน้ําควรให*เป$นหน*าท่ีของจังหวัดในการ
จัดทําแผนดังกล�าว 
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ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
2 การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  

 - การจัดซ้ือจัดจ*าง 1. หัวหน*ากลุ�มจังหวัดมอบอํานาจให*ผู*ว�าราชการจังหวัด
ในจังหวัดตามโครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ือ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ*างแทนกลุ�มจังหวัดตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด*วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แก*ไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
ด*วยการพัสดุด*วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6 พ.ศ. 2549 
2. การดําเนินการในพ้ืนท่ี ผู*ว�าราชการจังหวัดแต�ละ
จังหวัดจะมอบอํานาจให*หัวหน*าส�วนราชการท่ีได*รับ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการแทน 
3. กรณีการประกาศจัดซ้ือจัดจ*างหลายครั้ง/หน�วยงาน
ผู*รับผิดชอบโครงการประสบปFญหาในการจัดหาพัสดุ/
บุคลากรขาดความรู*ความเชี่ยวชาญ กระทรวงมหาดไทย
ควรจัดให*มีการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุและระเบียบท่ี
เก่ียวข*องกับบุคลากรของจังหวัด/กลุ�มจังหวัด 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ*างโดยไม�มี
ราคากลางท่ีเป$นมาตรฐาน เช�น การก�อสร*างเก่ียวกับ
พลังงานแสงอาทิตย6ไม�มีราคากลางท่ีเป$นมาตรฐานทําให*
เกิดการท*วงติงจากสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน ดังนั้น 
หน�วยงานส�วนกลางควรกําหนดมาตรฐานและราคากลาง
การดําเนินงานและแจ*งให*จังหวัด/กลุ�มจังหวัดทราบ 

 - ความเข*าใจในเรื่องการโอนทรัพย6สิน / 
แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนทรัพย6สิน 
GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
- ความชัดเจนในกระบวนการข้ึนทะเบียน
ราชพัสดุ/มีกระบวนการท่ีซับซ*อน 

1. จัดอบรมให*ความรู*เก่ียวกับระเบียบพัสดุและระเบียบท่ี
เก่ียวข*องกับระบบทะเบียน GFMIS ให*แก�เจ*าหน*าท่ีอย�าง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังควรประสานให*กรมบัญชีกลางกําหนด
กระทบวนการของการโอนทรัพย6สินในระบบ GFMIS ให*
ชัดเจน 
2. กําหนดกระบวนการของการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุท่ี
ชัดเจน และไม�ให*เกิดความซํ้าซ*อน โดยกําหนดให*เป$น
หน*าท่ีของส�วนราชการท่ีได*ดําเนินการก�อสร*างเป$นผู*ขอข้ึน
ทะเบียนท่ีราชพัสดุกับธนารักษ6ในพ้ืนท่ีของจังหวัดท่ีเป$น
ท่ีตั้ง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว�าด*วยท่ีราชพัสดุและการ
โอนจะกระทําได*ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู*ใช*ประโยชน6ใน
ท่ีราชพัสดุเท�านั้น และต*องเป$นไปตามมติ ก.บ.ก. เป$น
สําคัญด*วย 

3 การกํากับ/ติดตามผล  
 - หน�วยดําเนินงานไม�รายงานข*อมูลความ

คืบหน*าการดําเนินโครงการ/ไม� บันทึก
ข*อมูลลงในโปรแกรม PADME มีการบันทึก
ผิดพลาด และข*อมูลไม�เป$นปFจจุบัน เนื่องจาก

1. แต�งต้ังคณะทํางานติดตามและเร�งรัดผลการดําเนิน
โครงการและผลการเบิกจ�าย เช�น หัวหน*ากลุ�มจังหวัด
มอบหมายให*หัวหน*าสํานักงานขับเคลื่อน/เร�งรัดการ
ดําเนินโครงการผ�านคณะทํางานติดตามเร�งรัดผลการ
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ท่ี ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานท่ีดี 
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู*ปฏิบัติบ�อยครั้ง ดําเนินงานเป$นประจําทุกเดือน 

2. มีหนังสือประสาน/แจ*งไปยังหน�วยงานราชการ เช�น 
   2.1 มีหนังสือแจ*งให*ส�วนราชการท่ีได*รับงบประมาณ
รายงานผลการดําเนินงานแก�กลุ�มจังหวัดทุกวันท่ี 1 และ 
15 ของเดือน จนกว�าจะดําเนินการเบิกจ�ายแล*วเสร็จ 
   2.2 มีหนังสือแจ*งส�วนราชการท่ีมีผลการดําเนินการ
ล�าช*าให*เร�งรัดดําเนินงาน/เบิกจ�ายงบประมาณเป$นระยะ ๆ  
3. ให*ส�วนราชการท่ีเป$นหน�วยดําเนินงานจัดทําแบบรายงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแล*วเสร็จส�งกลุ�มจังหวัด 
4. อบรมการใช*โปรแกรม PADME ให*แก�เจ*าหน*าท่ี
ผู*ปฏิ บั ติงาน และให* บันทึกผลการดําเนินงานลงใน
โปรแกรมให*เป$นปFจจุบัน 
5. ให*ส�วนราชการท่ีประสบปFญหากับการบันทึกข*อมูลลง
ในโปรแกรม PADME ประสานมายังสํานักงานจังหวัดเพ่ือ
ขอรับการแก*ไข 
6. หากพบปFญหาในขณะท่ีออกตรวจติดตามในพ้ืนท่ี
จังหวัด ควรเสนอแนวทางการรายงานผลผลกับหน�วยงาน
ท่ีดําเนินงานท้ังแบบรายงานผลการเบิกจ�ายและการ
บันทึกข*อมูลในโปรแกรม PADME 

4 การประเมินผล  
 - จากการตรวจติดตามโครงการส�วนมาก

จะเป$นงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ
ส�วนราชการเอง เช�น การอบรมศึกษาดู
งาน การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ6 ไม�ได*เป$นการ
ใช*เพ่ือดําเนินกิจกรรม/แผนงานในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นยุทธศาสตร6 

- แนวทางการประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป�ของกลุ�มจังหวัด 
  2. ประมวลผลข*อมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการของหน�วยดําเนินงาน 

7. การนําไปใช<ประโยชนB 
7.1 ผลการวิเคราะห6การเบิกจ�ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด นําไปใช*เป$นข*อมูลพ้ืนฐาน  

ในการติดตามเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น การติดตาม
เร�งรัดการใช*จ�ายงบประมาณของคณะกรรมการติดตามเร�งรัดการใช*จ�ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 
การตรวจราชการของผู*ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การประชุมหารือข*อราชการของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามการดําเนินงานของนายกรัฐมนตรี เป$นต*น 
 7.2 ผลการติดตามสถานภาพและปFญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเป$นสิ่งบ�งชี้ให*ทราบว�า
การดําเนินงานของจังหวัดมีแนวโน*มท่ีจะสามารถดําเนินการหรือเบิกจ�ายงบประมาณได*ตามเป0าหมายการเบิกจ�าย
ของรัฐบาลหรือไม�  ใช*เป$นข*อมูลในการแนะนําแนวทางหรือวิธีการแก*ไขปFญหาของผู*บริหารเพ่ือช�วยเหลือจังหวัด/
กลุ�มจังหวัดในการปรับแผนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีให*สอดคล*องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช*จ�าย
งบประมาณและสามารถเบิกจ�ายได*ใกล*เคียงกับเป0าหมายท่ีวางไว*มากยิ่งข้ึน และช�วยลดงบประมาณท่ีจะถูกตัด
โอนไปเป$นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�ายในแต�ละป� 
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 7.2 ปFญหาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินงานของจังหวัด/กลุ�มจังหวัดท่ีประสบความสําเร็จในการ
บริหารงานจังหวัด/กลุ�มจังหวัด สามารถใช*เป$นแนวทางการการดําเนินงานให*กับจังหวัด/กลุ�มจังหวัดท่ีมีผลการ
เบิกจ�ายงบประมาณตํ่าได* แต�ท้ังนี้จังหวัด/กลุ�มจังหวัดควรศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีตนเองเพ่ือนํามาประยุกต6ใช*ให*
เหมาะสมกับการบริหารงานภายในจังหวัด/กลุ�มจังหวัดต�อไป 
 

******************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารงบประมาณจังหวัด

สํานักพัฒนาและส%งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด

บริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักพัฒนาและส%งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด
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๒๕60 : สบจ.สป. 

สํานักพัฒนาและส%งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด 


