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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหสามารถสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการบริ ห ารงบประมาณจั ง หวั ด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ” หมายความวา การใชรายจายงบประมาณ
หรือสั่งการใชจายงบประมาณของหนวยงานในจังหวัดตามที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการ
“การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ” หมายความวา การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึง
สวนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม องคการมหาชน หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ
“หนวยงานในจังหวัด” หมายความวา
(๑) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ทั้งนี้ ไมวาหนวยงานนั้น
จะดําเนินการในระดับจังหวัดหรืออําเภอ
(๒) หนว ยงานของสว นราชการซึ่ง เปน ราชการบริห ารส วนกลางที่ตั้ง ในจั งหวั ดนอกจาก
กรุงเทพมหานคร
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“กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวัดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ยกเวนกรุงเทพมหานคร
ขอ ๕ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานจั ง หวั ด เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
สอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจการบริหาร
งบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัด ดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคที่ตั้งในจังหวัด ใหมอบอํานาจ
ทั้งหมด
(๒) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งในจังหวัด ใหมอบตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานนั้น
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปน หนังสือ และสงสําเนาหนังสือการมอบอํานาจให
สํานักงบประมาณ กรมบัญ ชีกลาง และสํานั กงานการตรวจเงิ น แผน ดิ นทราบภายในสิบห าวัน นั บ
แตวันที่มอบอํานาจ
ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการโอนจัดสรรงบประมาณของหนวยงานของสวนราชการที่ตอง
ดําเนินการในสวนภูมภิ าคไปยังหนวยงานในจังหวัด เต็มตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณใหเสร็จสิ้นโดยเร็วภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีที่หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางดําเนินการในสวนภูมิภาค
และกรณีที่มีพื้นที่ดําเนินการตอเนื่องหลายจังหวัด
การโอนจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปตามแผนงานหรือโครงการที่แ จงให
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทราบตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยระบบการบริ ห ารงานจั ง หวั ด
แบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สามารถบริ ห ารงบประมาณจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
ให ส อดคลอ งกับ การบริห ารงานจั ง หวั ด แบบบูร ณาการ และการดํา เนิน การตามแผนยุ ทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวง
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ใหหัวหนาสวนราชการรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผน ดินทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่สั่งโอนจัดสรรงบประมาณ
ขอ ๗ สวนราชการใดไมอาจดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณตามขอ ๖ ได ใหรายงาน
เหตุผลความจําเปน รวมทั้งแนวทางในการแกไขเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี
ขอ ๘ ในกรณีที่สวนราชการไมโอนจัดสรรงบประมาณตามขอ ๗ ทําใหเกิดปญหาการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูร ณาการ หรือ การดําเนิน การตามแผนยุท ธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร
การพั ฒ นากลุ ม จั งหวั ด ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด รายงานป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การให
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํากับดูแลกลุมจังหวัด เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๙ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการที่ไดดําเนินการ
บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายแลว ไปสนั บ สนุ น การบริ หารงานจั ง หวั ด แบบบูร ณาการ หรื อ
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดตามภารกิจ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้นได ดังตอไปนี้
(๑) การแกไขปญหาความยากจนหรือความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัด
(๒) การปฏิบัติภารกิจตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และนโยบายของรัฐบาล ในการแกไข
ปญหายาเสพติด ปญหาผูมีอิทธิพล การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธ
ศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
(๓) การปฏิบัติงานเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและการแกไขปญหาของ
จังหวัดในเชิงบูรณาการรวมกัน
(๔) การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
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(๕) สมทบจายรายการคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางที่สวนราชการนั้นเปนผูดําเนินการหรือนําไป
กําหนดปริมาณงานเพิ่ม ขึ้น หรือกํ าหนดเปน รายการหรือกิจกรรมใหม ซึ่งอยูใ นอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการนั้น
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองไมมีลักษณะเปนการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และ
ไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ
ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท สวนรายการ
สิ่งกอสรางจะตองมีวงเงิน ตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หากมีวงเงินตอหนวยสูงกวาจํานวนดังกลาว
ผูวาราชการจังหวัดจะตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ ๑๐ รายจายงบกลางที่จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผานสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
นําไปใชจายในลักษณะถัวจายได ตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธ
ศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
(๒) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานของจังหวัด
(๓) การแกไขปญหาเรงดวนของจังหวัด หรือปญหาความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน
ในจังหวัด
ขอ ๑๑ สวนราชการใดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณที่จะดําเนิน การในสวนภูมิภาค
กลับหรือโอนไปจังหวัดอื่น เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว จึงจะกระทําได
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไมเห็น ชอบดวย และสวนราชการยังมีความจําเปน ตองโอน
งบประมาณดังกลาว ใหหัวหนาสวนราชการเสนอรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให
กํากับดูแลกลุมจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ
ที่แสดงถึงผลสําเร็จ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และยุทธศาสตรการพัฒ นากลุม จังหวัด เสนอตอรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมายให
กํากับดูแลกลุม จังหวัดเพื่อเสนอตอนายกรัฐ มนตรี และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
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ขอ ๑๓ ให สํ า นั ก งบประมาณกํ า หนดหลั ก เกณฑ ห รื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณจัง หวัดแบบบูรณาการ รวมทั้ง การติดตามผลและการประเมิน ผลตามระเบียบนี้ หรื อ
นอกเหนือจากระเบียบนี้ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ เมื่อคณะรัฐ มนตรีมีม ติหรือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เปน อยางอื่น ใหสํ านักงบประมาณปรับ เปลี่ ยนหรื อกํา หนดระเบี ยบหรือหลั กเกณฑเพื่ อถือ ปฏิบั ติ
ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีไดตามความเหมาะสม
ขอ ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยปญหา ตลอดจน
สั่งยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

