การจัดทางบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณและการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นลักษณะการอภิปราย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟัง
ประเด็นปัญหาและตอบข้อสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดผ่านระบบ
การประชุมทางวีดีทัศน์ (Video Conference System) ไปยัง ๗๖ จังหวัด
ระบบสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) หรือเลือกรับชม
ผ่านระบบ Video Streaming
จานวน ๒,๗๐๖ คน จาแนกเป็นส่วนกลาง ๗๔ คน ส่วนภูมิภาค ๒,๓๓๗ คน
และรับชมผ่านระบบ Video Streaming จานวน ๒๙๕ คน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของหน่วย งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไป
อย่างมีแบบแผน เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
วีดีโอ
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รูปแบบการนาเสนอเป็นการอภิปราย โดยวิทยากรจากสานักงบประมาณบรรยายให้ความรู้ และเปิดเวที
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางสาคัญ ๆ ดังนี้
สอดคล้องกับแผนสาคัญ ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรู ป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสาคัญของรัฐบาล รวมถึงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงความจาเป็น ภารกิจความต้องการ ในพื้นที่ และแผนพัฒนา
พื้นที่
ต้องให้ความสาคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ
การจัดบริการสาธารณะ การลดความเหลื่อมล้า การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางต้องครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทางบประมาณ โดยใช้วิธีการครอบคลุม
ของทุกแหล่งเงิน พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่ไม่มีความสาคัญหรือไม่มีความจาเป็น
และให้ความสาคัญกับการนาผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564
มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งดูเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาประกอบ
การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบประมาณ ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้านงบประมาณ
และกฎหมายด้านการเงินอย่างครบถ้วน เช่น รัฐธรรมนูญ 2560, พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561,
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561, กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มติ ครม.
ใน 1 รอบปีงบประมาณ มีกระบวนการงบประมาณแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการทบทวนและ
วางแผนงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม) 2) ขั้นการจัดทางบประมาณ (ช่วงเดือนธันวาคม - พฤษภาคม)
และ 3) ขั้นการอนุมัติงบประมาณ (ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน) โดยกาหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้
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ต้องแสดงวัตถุประสงค์ ความจาเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง รายงานเกี่ยวกับสถานะและ
แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยให้นาแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้ง
ให้พิจารณานาเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่มาสมทบตามความเหมาะสม
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี และโครงสร้างแผนงานตามที่สานักงบประมาณกาหนด
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องขอตั้งเท่าที่จาเป็นและเป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการ ลดขนาดกาลังคน
งบประมาณรายจ่ายมิติพื้นที่ ขอให้พิจารณาเหตุผลความจาเป็น คานึงถึงหลักความเป็นธรรม และให้มี
การกระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม และระบุพื้นที่ดาเนินงานตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพื้นที่ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต้องจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม/โครงการ
หากต้องมีการดาเนินการตามกฎหมายก่อนดาเนินการ เช่น ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับด้านผังเมือง ข้อกาหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จะต้องดาเนินการให้ครบถ้วนก่อน
นาข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทาคาของบประมาณ พร้อมนาผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย
ได้แก่
เร่งรัดการใช้จ่ายทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สานักงบประมาณได้กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความจาเป็นที่จะต้องจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส

การเบิกเงินจากคลัง ให้กระทาภายในปีงบประมาณ หากไม่สามารถเบิกได้ทันภายในปีงบประมาณ
จะขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจาเป็นต้องขอเบิกหลังเวลาดังกล่าว
ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน
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สานักงบประมาณจะอนุมัติจัดสรรในวงเงินที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. รายจ่ายประจาปี ให้สอดคล้องกับ
แผนฯ โดยไม่ต้องยื่นคาขออนุมัติเงินจัดสรร
ที่โอนจากหน่วยรับงบประมาณอื่น สานักงบประมาณอาจกาหนดให้หน่วยรับ
งบประมาณ ต้องยื่นคาขออนุมัติเงินจัดสรร
โดยส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดาเนินการส่งเงินจัดสรร
ต่อไปยังสานักงานส่วนภูมิภาค ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้ในแต่ละรายการให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้สาหรับดาเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย, แผนงานบูรณาการ
ให้ใช้ตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ, แผนงานพื้นฐาน ให้ใช้สาหรับการบริหารงานตามหน้าที่
และอานาจของหน่วยรับงบประมาณ, แผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้สาหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
กรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินงานหรือ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาได้ ส่วนราชการสามารถขอโอน / เปลี่ยนแปลง
งบประมาณกับสานักงบประมาณได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน จัดสรรหรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
- เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่ายในแผนงานอื่น (ข้อ 26)
จะกระทาได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรื อระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือ ระหว่างแผนงาน
พื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอตกลงกับสานักงบประมาณ
- เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ข้อ 8) อานาจของหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ อาจโอนเงินจัดสรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต โครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
ภายใต้เงื่อนไขข้อห้ามคือ ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรรข้ามแผนงาน ผลผลิต หรือ โครงการ ได้แก่
ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์
ที่วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
ต้องไม่นาไปกาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ อาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้
แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม 2) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
หากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ ให้โอนไปชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคก่อน
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จัดทารายงาน ดังนี้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสานักงบประมาณ ภายใต้แผนฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
สาหรับกรณีแผนงานบูรณาการ ให้เจ้าภาพหลักจัดทารายงาน
ที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณรายจ่ายที่เชื่อมโยง
กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปี
งบประมาณ
เช่น รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การใช้งบประมาณรายจ่าย และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ครม. อนุมัติรายการ
และวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ

รายการครุภัณฑ์

รายการที่ดิน

รายการก่อสร้าง

สงป. พิจารณา
ความเหมาะสม
ของราคา

หน่วยรับงบประมาณ
ดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้
ผูกพันตามวงเงินและ
รายละเอียดที่ สงป. กาหนด

ราคากลางที่กาหนดไว้
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการ

ราคากลางที่กาหนด ราคากลางซึ่งกรมที่ดินประมาณการ ราคาซื้อขาย
ในท้องตลาดและราคาประเมิน
เนื้อที่และแผงผังโดยสังเขป

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
ราคากลางที่กาหนดไว้
แบบรูปและรายการก่อสร้าง
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รายการ โดยไม่เพิ่มวงเงิน

ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ

การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
โดยไม่เพิ่มวงเงิน

เสนอขออนุมัติรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
รายงาน สงป. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

การเปลี่ยนแปลงรายการ
หรือเพิ่มวงเงิน เกินวงเงินที่ ครม.
อนุมัติ

เสนอขออนุมัติต่อ ครม.
ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ สงป.
เพื่อเสนอความเห็นประกอบ ครม.

โดยหน่วยรับงบประมาณต้องจัดให้มีระบบติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการสานักงบประมาณกาหนด
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ า หมาย ผลผลิ ต /โครงการ กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ผลสั ม ฤทธิ์
และประโยชน์ที่ได้รับให้มีความสอดคล้อง เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
วิเ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั กธรรมาภิบ าล แผนงาน/โครงการที่ ส าคัญ ตามนโยบายของรัฐ บาล
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ และต้องมีการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ
จั ดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ให้ สอดคล้ อง
กับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและของกระทรวง แผนงบประมาณ และเป้าประสงค์เ ชิงยุทธศาสตร์
โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กาหนดต่อสานักงบประมาณ รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อสานักงบประมาณรายไตรมาส
และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีการโอนงบประมาณแผนงานบูรณาการ
และการโอนงบประมาณแผนงานบุคลากรตามแบบรายงานและระยะเวลาที่สานักงบประมาณกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผล หลังจากได้รายงานทั้งหมดจากหน่วยรับงบประมาณแล้ว
สานักงบประมาณจะดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทารายงานสรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่าง ๆ แล้วเสนอต่อ ครม.
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แนะนาสานักงบประมาณ โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ www.bb.go.th ภายในเว็บไซต์จะมีรายละเอียด
ให้ศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณ โดยสามารถค้นรายการงบประมาณที่จังหวัดได้รับทั้งหมด และ Download ได้
ทาให้มีความรอบรู้งบประมาณที่มาลงในจังหวัดมากขึ้น นอกเหนือจากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับ
เช่ น งบกระทรวง/กรม งบแผนงานบู ร ณาการพื้นที่ ระดับภาค เป็นต้น ประกอบกับสามารถค้นหาปฏิทิ น
งบประมาณได้ด้วยเช่นกัน
มีอานาจหน้าที่เสนอแนะมาตรการและแนวทาง
ในการจัดทางบประมาณ ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทางบประมาณ
และหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้ จ่ายงบประมาณ เสนอความเห็น
เกี่ยวกับ งบประมาณรายรับ รายจ่าย รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่ ต้องใช้ในการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย จัดทาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทาบริการสาธารณะและจัดทามาตรฐานต้นทุนในการให้บริการ
สาธารณะ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

เริ่มต้นการเตรียมความพร้อม โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งส่วนราชการ
จะต้องเตรียมจัดทาคาของบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และทบทวนยุทธศาสตร์ว่าควรปรับปรุงผลผลิต โครงการ ตัวชี้วัดอะไรให้เหมาะสม
โดยมีวงจรงบประมาณ 5 ขั้นตอน กับภารกิจของกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ ดังนี้ 1) การทบทวน
และวางแผนงบประมาณ 2) จัดทางบประมาณ 3) อนุมัติงบประมาณ 4) บริหารงบประมาณ 5) การติดตาม
และประเมินผล

 เขียนคาของบประมาณที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. หรือผ่านความเห็นชอบ
ขั้นต้นจาก อ.กบภ. มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตาม
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
 เขียนคาของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ และไม่เขียนในสิ่งที่หลักเกณฑ์กาหนดไว้
เป็นข้อห้าม จะต้องไม่เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณของ
ส่วนราชการที่ได้เสนอตั้งไว้แล้วในแผนงานอื่น ๆ เช่น ขอจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้ว ไม่ควรขอจาก
งบส่วนราชการ (งบ Function)
 ข้อสังเกตจากกรรมาธิการวิสามัญ ปี 2563 ในภาพรวม กล่าวถึงการได้รับงบประมาณลดลง มีความเกี่ยวข้อง
กับผลเบิกจ่ายต่าหรือล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน หรือมาจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเป็น
จานวนมาก
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 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทาคาของบประมาณเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อนส่งสานักงบประมาณ
(ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 15)
- หากการโอน/เปลี่ยนแปลง ที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของผลผลิตโครงการและแผนงาน หน่วยรับ
งบประมาณไม่ต้องขอปรับแผนฯ
- หากการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเพิ่ม/ลดวงเงิน แล้วส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนงาน
จะต้องขอปรับแผนฯ
.
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และการใช้เงินเหลือจ่าย ตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ปัญหาที่พบ เช่น
ปัญหาการมอบอานาจ โดยวิธีปฏิบัติการมอบอานาจคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอานาจไปยังอธิบดี
แล้วอธิบดีมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องดูระเบียบของกรมต่าง ๆ ด้วยอาจมีระเบียบปฏิบัติ
ที่ต่างกัน เช่น แขวงทางหลวง เป็นต้น
ปัญหาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการมีมาก ทั้งที่กระทบแผน และไม่กระทบแผน สาเหตุอาจมาจาก
ความล่าช้า เนื่องจากส่วนราชการได้รับงบประมาณมาล่าช้า ซึ่งพอจะทาโครงการนั้นแต่กลับทาไม่ได้เพราะ
ส่วนราชการอื่นมาทาโครงการในสถานที่เดียวกัน จึงทาไม่ได้เพราะซ้าซ้อนกัน จึงต้องตรวจสอบให้รอบคอบ
ชัดเจนก่อนที่จะลงมือเขียนคาของบประมาณ
รายการที่ต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณ แต่ขาดรายละเอียด เอกสารประกอบการพิจารณา
รวมทั้งขาดเหตุผลความจาเป็น ซึ่งต้องศึกษาระเบียบให้เข้าใจและแยกได้ว่าโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีใดที่ต้อง
เสนอสานักงบประมาณ หรือต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ โดยไม่เพิ่ม
วงเงิน ต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณ, กรณีการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงิน เสนอขออนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกรณีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงิน เกินวงเงินที่ ครม. อนุมัติ
ให้เสนอขออนุมัติต่อ ครม.

