
การถอดบทเรียนการบริหารจััดการงบประมาณรายจั่าย

เคล็็ดล็ับ 
ง่่าย ๆ

เบิกจ่่ายได้



คำนำ
“งบประมาณรายจ่่าย” หมายถึึง จ่ำนวนเงินอย่างสููงท่ี่�อนุญาตให้จ่่ายหรือ 

ใหก่้่อหน่�ผูกู่พัันได้้ตามวตัถึปุระสูงค์แ์ละภายในระยะเวลาที่่�ก่ำหนด้ไวใ้นก่ฎหมายวา่ด้ว้ย 

งบประมาณรายจ่า่ยประจ่ำป ีก่ารบรหิารงบประมาณมค่์วามสูำค์ญัและจ่ำเปน็อยา่งยิ�ง 

ตอ่ก่ารบรหิารงานขององค์์ก่ร เปน็สูิ�งที่่�จ่ะที่ำให้ก่ารด้ำเนนิงานขององค์ก์่รสูามารถึบรรลุ

ตามวัตถึุประสูงค์์และตามนโยบายขององค์์ก่รได้้ ก่ารบริหารจ่ัด้ก่ารงบประมาณให้เก่ิด้

ประสูิที่ธิิภาพั จ่ึงเป็นสูิ�งท่ี่�ช่่วยให้องค์์ก่รนั�นบรรลุเป้าหมายได้้เร็วยิ�งขึ�น โด้ยจ่ะต้องม ่

ก่ารวางแผูนตั�งแต่ก่ารจ่ัด้ที่ำงบประมาณ รูปแบบของงบประมาณ ลัก่ษณะของ 

งบประมาณ และก่ารใช้่จ่่ายงบประมาณ โด้ยม่สู่วนสูำค์ัญ ค์ือ ก่ารนำงบประมาณ 

ที่่�ได้้รับจ่ัด้สูรรไปใช่้จ่่ายจ่ะต้องม่ค์วามโปร่งใสู ค์ุ้มค์่า ค์ำนึงถึึงประโยช่น์ของประช่าช่น

และประเที่ศช่าติเป็นสูำค์ัญ สูำหรับองค์์ก่รภาค์รัฐ ซึ่ึ�งเป็นองค์์ก่รหลัก่ท่ี่�สูำค์ัญในก่าร

พััฒนาประเที่ศ ผูู้บริหารองค์์ก่รค์วรให้ค์วามสูำค์ัญก่ับก่ารค์วบค์ุม ก่ำกั่บดู้แล และ

ติด้ตามก่ารใช่้จ่่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถึุประสูงค์์และเป้าหมายอย่างม่

ประสูิที่ธิิภาพั ประสูิที่ธิิผูล และเก่ิด้ประโยช่น์สููงสูุด้ต่อที่างราช่ก่าร หาก่งบประมาณ 

ไม่สูามารถึเบกิ่จ่่ายได้้ตามเป้าหมายก่จ็่ะที่ำให้ก่ารด้ำเนนิโค์รงก่ารเพืั�อก่ารพััฒนาในพืั�นท่ี่� 

ไมเ่ปน็ไปตามวัตถุึประสูงค์ท์ี่่�ก่ำหนด้ไว ้สูง่ผูลใหป้ระช่าช่นขาด้โอก่าสูท่ี่�จ่ะได้รั้บประโยช่น์

จ่าก่ก่ารด้ำเนนิงานของรฐั รวมถึึงก่ารขยายตวัที่างเศรษฐก่จิ่ของประเที่ศไมเ่ปน็ไปตาม

ที่่�รัฐบาลค์าด้หวังไว้

สูำนกั่งานปลดั้ก่ระที่รวงมหาด้ไที่ย โด้ยสูำนกั่นโยบายและแผูน จ่งึได้ถ้ึอด้บที่เรย่น 

ก่ารบริหารจั่ด้ก่ารงบประมาณรายจ่่าย “เค์ล็ด้ลับง่าย ๆ เบิก่จ่่ายได้้ 100%” โด้ย 

ได้สู้มัภาษณ์ผููบ้รหิารและบคุ์ลาก่รผููป้ฏิิบตังิานจ่รงิของจ่งัหวดั้ มาประมวลและจ่ดั้ที่ำเปน็ 

เอก่สูารเผูยแพัร่ โด้ยหวังเปน็อยา่งยิ�งวา่จ่ะเป็นประโยช่น์ตอ่เจ่า้หนา้ท่ี่� ผููท้ี่่�เก่่�ยวขอ้ง และ

ผููท้ี่่�สูนใจ่ได้เ้รย่นรูแ้ละใช่เ้ปน็แนวที่างในก่ารด้ำเนนิงาน ซึ่ึ�งจ่ะเปน็ก่ารเพิั�มประสูทิี่ธิิภาพั

ก่ารบริหารงบประมาณของจั่งหวัด้/ก่ลุ่มจั่งหวัด้ให้เปน็ไปตามเปา้หมายท่ี่�รัฐบาลก่ำหนด้

และเป็นก่ารก่ระตุ้นเศรษฐก่ิจ่ในภาพัรวมของประเที่ศอ่ก่ที่างหนึ�ง

สำนักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
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ความเป็นมา

ผูู้ว่าราช่ก่ารจั่งหวัด้ เป็นผูู้ม่บที่บาที่สูำคั์ญในก่ารก่ำหนด้แนวที่างและขับเค์ลื�อน 

แผูนงานโค์รงก่ารตามแผูนปฏิบิตัริาช่ก่ารประจ่ำปขีองจ่งัหวดั้/ก่ลุม่จ่งัหวดั้ ซึ่ึ�งหาก่ทุี่ก่จั่งหวดั้ 

สูามารถึด้ำเนินก่ารและใช้่จ่า่ยงบประมาณได้ต้ามแผูนฯ ก่จ็่ะสู่งผูลใหก้่ารใช่จ้่า่ยงบประมาณ 

เปน็ไปตามเป้าหมายที่่�รฐับาลก่ำหนด้ และจ่าก่ก่ารศึก่ษาขอ้มลูก่ารใช้่จ่า่ยงบประมาณ 3 ปี  

ยอ้นหลัง (พั.ศ. 2562 - พั.ศ. 2564) พับวา่ จ่งัหวดั้สูระบรุม่ผู่ลก่ารเบกิ่จ่า่ยงบประมาณสูงูสูดุ้  

สูามารถึเบกิ่จ่า่ยได้ร้้อยละ 100 ตดิ้ตอ่กั่น 3 ป ีซึ่ึ�งในช่ว่งเวลาด้งัก่ลา่ว นายแมนรตัน ์รตันสูคุ์นธิ์  

ด้ำรงตำแหน่งผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้สูระบุร่ จ่ึงเป็นที่่�มาของก่ารถึอด้บที่เร่ยนก่ารบริหาร

จ่ัด้ก่ารงบประมาณรายจ่่าย “เค์ล็ด้ลับง่าย ๆ เบิก่จ่่ายได้้ 100%” โด้ยนำแนวที่างปฏิิบัติที่่�ด้่  

(Best Practice) ของจั่งหวัด้สูระบุร่มารวบรวมและเผูยแพัร่แนวที่างก่ารบริหาร 

งบประมาณของจั่งหวัด้ให้ผูู้บริหารและเจ้่าหน้าที่่�ผูู้ปฏิิบัติงานในพืั�นที่่� หรือผูู้ท่ี่�เก่่�ยวข้อง 

ได้้ใช่้ประโยช่น์ต่อไป 

จัังหวัดสระบุรี
มีผลัการเบิกจั่าย

งบประมาณสูงสุด 3 ปี ติิดติ่อกัน 

เบิกจั่ายได้
ร้อยลัะ 100

ส่วนที� 1
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ก่ระบวนก่ารงบประมาณ หมายถึึง ก่จิ่ก่รรมท่ี่�เก่่�ยวขอ้งก่บัก่ารก่ำหนด้ก่ารใช่จ้่า่ยเงนิ 

แหล่งที่่�มาของรายได้้ประจ่ำปี ก่ารพัิจ่ารณาอนุมัติและตราเป็นพัระราช่บัญญัติ ประก่าศ

เปน็ก่ฎหมาย ใช้่เป็นก่รอบในก่ารบริหารและก่ารติด้ตามประเมินผูลก่ารใช้่จ่า่ยงบประมาณ

ประจ่ำปี ประก่อบด้้วย 5 ขั�นตอน ได้้แก่่

กระบวนการงบประมาณ

1. การวางแผนงบประมาณ

1) ก่ารที่บที่วนงบประมาณ

2) ก่ารวางแผูนงบประมาณ

2. การจััดทำงบประมาณ

1) ก่ารที่ำโค์รงสูร้างแผูนงานตาม

ยุที่ธิศาสูตร์

2) ก่ารจ่ัด้ที่ำค์ำของบประมาณ

3) ก่ารพัิจ่ารณาค์ำของบประมาณ

4) ก่ารจ่ัด้ที่ำร่างพัระราช่บัญญัต ิ

งบประมาณ

5) ก่ารเสูนอร่างพัระราช่บัญญัต ิ

งบประมาณ

ส่วนที� 2 กระบวนการในการจััดการ 
งบประมาณ 
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3. การอนุมัติิงบประมาณ
1) ก่ารพัิจ่ารณาร่าง 

พัระราช่บัญญัติงบประมาณ

2) ก่ารตราพัระราช่บัญญัติ

4. การบริหารงบประมาณ
1) ก่ารจ่ดั้ที่ำแผูนปฏิิบัติงาน

2) ก่ารจ่ัด้ที่ำแผูนใช่้จ่่าย 

งบประมาณ

3) ก่ารจ่ดั้สูรรงบประมาณ

4) ก่ารใช่้จ่่ายงบประมาณ

5. การประเมินผลั
1) ก่่อนก่ารด้ำเนินงาน

2) ระหว่างก่ารด้ำเนินงาน

3) หลังก่ารด้ำเนินงาน

฿฿

฿
฿

฿ ฿
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วิสัยทัศน์แลัะทัศนคติิ

ผูลก่ารเบิก่จ่่ายงบประมาณของ

จ่ังหวัด้ เป็นตัวช่่�วัด้ที่่�ง่ายและชั่ด้เจ่นที่่�สุูด้

ของผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้เนื�องจ่าก่ก่าร 

ด้ำเนินโค์รงก่ารล่าช้่าจ่ะที่ำให้ประช่าช่น

เสู่ยโอก่าสูและก่ารเบิก่จ่่ายงบประมาณได้้

ตามเป้าหมายยังเป็นก่ารก่ระตุ้นเศรษฐกิ่จ่

ในภาพัรวมของประเที่ศอ่ก่ที่างหนึ�งด้้วย

นายแมนรัติน์ รัตินสุคนธ์์
ผู้ว่าราชการจัังหวัดสระบุรี

“การดำเนิินิโครงการล่่าช้้า” 
จะทำให้้ประช้าช้นิ 

เสีียโอกาสี

ส่วนที� 3 แนวทางปฏิิบัติิที�ดี (Best Practice) 
ของจัังหวัดสระบุรี

1
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1) สมรรถนะแลัะองค์ความรู้ที�จัำเป็นในการ
บริหารงบประมาณของผู้ว่าราชการจัังหวัด
สูำหรบัโค์รงก่ารท่ี่�ตอ้งก่ารใหค้์วามสูำค์ญัเปน็พัเิศษอาจ่ม่ 

ก่ารเร่งรัด้ก่ารด้ำเนินงานวันต่อวัน หาวิธ่ิก่ารทัี่�งในและนอก่

รูปแบบเพืั�อให้งานสูำเร็จ่ ที่ั�งน่� จ่ะต้องไม่ผูิด้ก่ฎหมายและ

ระเบ่ยบของที่างราช่ก่าร ไม่นำปัญหาและอุปสูรรค์มาเป็น 

เงื�อนไขท่ี่�ที่ำให้งานล่าช้่า โด้ยให้ค์วามสูำค์ัญกั่บเป้าหมายและ

ผูลสูำเร็จ่ของโค์รงก่าร

2) สมรรถนะแลัะองค์ความรู้ที�จัำเป็นของ 
บุคลัากรของจัังหวัดในการสนับสนุนการ 
ขบัเคลัื�อนการดำเนนิงานใหป้ระสบความสำเรจ็ั 
แลัะมีผลัการเบิกจั่ายให้เป็นไปติามเป้าหมาย
ก่ารพััฒนาองค์์ค์วามรู้หลาก่หลายรูปแบบ ให้ค์รอบค์ลุม 

ทีุ่ก่ก่ลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื�อง และเป็นระบบ

สมรรถนะแลัะ
องค์ความรู้ที�จัำเป็น 

ในการบริหาร 
งบประมาณ

2
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3

แนวทางปฏิิบัติิ 
ในการบริหารโครงการ 

แลัะงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธ์ิภาพ

สูงสุด

(1) ประชุ่มซึ่ัก่ซ้ึ่อมค์วามเข้าใจ่กั่บสู่วนราช่ก่ารท่ี่�ได้้รับจ่ัด้สูรร

งบประมาณตามแผูนปฏิิบัติราช่ก่ารประจ่ำปี

(2) เตรย่มค์วามพัรอ้มในก่ารอนมัุตโิค์รงก่ารและจ่ดั้ซึ่ื�อจ่ดั้จ่า้ง 

(3) เ ริ� มด้ำเนินก่าร จั่ด้ซึ่ื� อ จั่ด้ จ้่าง ทัี่นท่ี่ ท่ี่� ก่ารพิัจ่ารณา 

ร่างพัระราช่บัญญัติงบประมาณผู่านวาระที่่� 2

(1) ก่ารม่สู่วนร่วมผู่านก่ระบวนก่าร One Plan 

(2) ก่ารมสู่ว่นรว่มผูา่นก่ารสูำรวจ่ค์วามตอ้งก่ารจ่าก่ประช่าช่น

โด้ยตรง 

• ก่ารนำระบบเที่ค์โนโลย่สูารสูนเที่ศมาปรับใช้่เพืั�อ

ใหก้่ารรวบรวมค์วามต้องก่ารมป่ระสิูที่ธิิภาพัมาก่ยิ�งขึ�น  

เปิด้โอก่าสูให้ประช่าช่นเสูนอค์วามต้องก่ารตรงมายัง

ผูู้บริหาร

• จ่ังหวัด้เค์ลื�อนท่ี่� ผูู้ว่าราช่ก่ารจั่งหวัด้ลงตรวจ่เย่�ยม

ประช่าช่นและเปิด้โอก่าสูให้ผูู้นำชุ่มช่น/ประช่าช่น

เสูนอโค์รงก่าร/ค์วามต้องก่ารโด้ยตรง เมื�อได้้ค์วาม

ตอ้งก่ารแลว้ ค์ดั้ก่รองโค์รงก่ารตามแผูนค์วามตอ้งก่าร

ของอำเภอ และค์วามต้องก่ารของประช่าช่นจ่าก่

ระบบมาจ่ัด้ที่ำ “ค์ลังโค์รงก่าร : Project Bank” 

สูำหรับใช่้ประก่อบก่ารเสูนอของบประมาณจ่าก่ 

แหล่งงบประมาณต่าง ๆ  ตามค์วามสูำคั์ญ และเร่งด่้วน 

ของโค์รงก่าร ก่ารจ่ัด้ที่ำโค์รงก่ารตรงก่ับค์วามต้องก่าร

ของประช่าช่นและก่ารแก่้ไขปัญหาได้้ตรงจุ่ด้ ที่ันต่อ

สูถึานก่ารณ์ในปัจ่จุ่บัน จ่ะช่่วยลด้ปัญหาเรื�องมวลช่น

และข้อพัิพัาที่ระหว่างสู่วนราช่ก่ารก่ับประช่าช่น

1) การสร้างการมีส่วนร่วมในการจััดทำแผนพัฒนาจัังหวัด

2) การเติรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการติามแผน
พัฒนาจัังหวัด
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3) การบริหารโครงการแลัะงบประมาณติามแผนพัฒนาจัังหวัด

 (1) แนวทางการบริหารงาน

• มอบอำนาจ่เต็มรูปแบบและเต็มวงเงินให้หัวหน้าสู่วนราช่ก่ารที่่�ได้้รับ 

งบประมาณเพืั�อค์วามค์ล่องตัวในก่ารจั่ด้ซึ่ื�อจ่ดั้จ่า้ง สูง่ผูลให้ด้ำเนินงานได้ทั้ี่น 

ในปีงบประมาณ

• สูร้างค์วามรู้และค์วามเข้าใจ่ร่วมกั่น เก่่�ยวกั่บนโยบายและแนวที่าง 

ในก่ารบริหารโค์รงก่ารและงบประมาณตั�งแต่ต้นปีงบประมาณ

• ก่ำหนด้แนวที่างท่ี่�ช่ัด้เจ่นและเป็นระบบ เพืั�อให้สูามารถึปฏิิบัติตามได้้ 

อย่างเป็นเอก่ภาพั

• วางแผูนก่ารจ่ัด้ซึ่ื�อจ่ัด้จ่้างและก่ารเบิก่จ่่ายร่วมก่ัน โด้ยก่ำหนด้เป้าหมาย 

ก่ารเบิก่จ่่ายที่่�ร้อยละ 100

 (2) แนวทางการกำกับติิดติาม

• ติด้ตามก่ารด้ำเนินโค์รงก่ารอย่างใก่ล้ช่ิด้

- แบบเป็นที่างก่าร : ประชุ่มติด้ตามงาน

- แบบไม่เป็นที่างก่าร : ติด้ตามก่ารด้ำเนินงานโด้ยก่ารลงสูำรวจ่พืั�นที่่� 

 ด้ำเนินก่ารจ่ริง

• ประเมินค์วามเสู่�ยงในก่ารด้ำเนินโค์รงก่ารอย่างต่อเนื�อง เพืั�อให้สูามารถึ

แก่้ไขปัญหาได้้ที่ันที่่

• เน้นก่ารสืู�อสูารแบบไม่เป็นที่างก่ารกั่บสู่วนราช่ก่าร ลด้ก่ารประชุ่ม

ติด้ตามโค์รงก่าร ใช้่ก่ารสูื�อสูารผู่านที่างโที่รศัพัท์ี่ แอปพัลิเค์ช่ันไลน์  

และก่ารลงตรวจ่พืั�นท่ี่�จ่ริงเพืั�อที่ราบค์วามก้่าวหน้า ปัญหาอุปสูรรค์ในก่าร

ด้ำเนินโค์รงก่ารอย่างที่ันที่่วงที่่ 

(3) มาติรการในการควบคุมการเบิกจ่ัายงบประมาณของส่วนราชการ (มีกลัไก

การสร้างแรงจัูงใจั/การลังโทษ)

• สูรา้งแรงจู่งใจ่ : ก่ารประเมินขั�นพัเิศษให้หวัหน้าสูว่นราช่ก่าร และเจ้่าหน้าที่่�

ที่่�ด้ำเนินโค์รงก่ารได้้สูำเร็จ่ตามเป้าหมาย

• ก่ารลงโที่ษ : หัวหน้าสู่วนราช่ก่ารช่่�แจ่งข้อเที่็จ่จ่ริงต่อผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้  

หาก่ด้ำเนินก่ารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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1) ปัจัจััยภายใน

ความชำนาญของ
สำนักงานจัังหวัด  

ด้านระเบียบ/การจััดทำ
แผน/โครงการ/การบริหาร
งบประมาณ/การเบิกจั่าย 

ความชำนาญแลัะ
ความพร้อมของ
หน่วยดำเนินการ 

การจััดเติรียม
เอกสารที� 

ครบถ้วนถูกติ้อง 

การทำความเข้าใจั
แลัะการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
ในพื�นที�

2) ปัจัจััยภายนอก

การไม่ประสบกับ 
ภัยธ์รรมชาติิ 

ความพร้อมแลัะ
สภาพคลั่องของ
บริษัทผู้รับจั้าง

การไม่ถูกติ่อติ้าน 
จัากประชาชนในพื�นที�

฿

฿

฿
฿

1)

ผู้บริหารติ้อง 
ให้ความสำคัญ

2)
ผู้บริหาร 

แลัะบุคลัากรติ้อง 
มีองค์ความรู้/ 

ความชำนาญที�จัำเป็น
เพียงพอ

3)

การดำเนินการ 
ด้วยความรวดเร็ว/

ทันการ

4)

การวางแผนการจััดซื้ื�อ 
จััดจั้างแลัะการเบิกจั่าย 

งบประมาณที�ดี

5)

ส่วนราชการให้ 
ความร่วมมือแลัะมี
ความเข้าใจัติรงกัน

6)

การติิดติามโครงการ 
อย่างใกลั้ชิด

การประเมินความเสี�ยง 
ในการดำเนินโครงการ

อย่างติ่อเนื�อง

7)

4.  ปัจัจััยความสำเร็จัในการบริหารงบประมาณ 
ที�มีประสิทธ์ิภาพ

5.  การขยายผลัปัจัจััยความสำเร็จัในการเบิกจั่าย 
งบประมาณแลัะแนวทางการบริหารไปยังจัังหวัดอื�น ๆ
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จ่ังหวัด้สูระบุร่ม่รูปแบบก่ารที่ำงานเน้นก่ารประสูานงานแบบไม่เป็นที่างก่าร  

เพืั�อลด้ระยะเวลาในทุี่ก่ ๆ  ขั�นตอน โด้ยก่ำหนด้วันท่ี่�ด้ำเนินโค์รงก่ารสูำเร็จ่ ซึึ่�งหน่วยงาน

ท่ี่�รับผูิด้ช่อบจ่ะต้องด้ำเนินก่ารให้ได้้ตามแผูน ม่ก่ารติด้ตามโค์รงก่ารทัี่�งในและนอก่ 

รูปแบบที่่�ไม่ผูิด้ระเบ่ยบของที่างราช่ก่าร สูำหรับก่ารบริหารงบประมาณจ่ะใช้่ 

หลาก่หลายวธ่ิิ เช่น่ มก่่ารระบุในสูญัญาเรื�องก่ารก่ำหนด้เบกิ่เงนิงวด้ใหพ้ัอด้แ่ละเบกิ่เงนิ

งวด้แรก่ใหม้าก่ท่ี่�สูดุ้ หรอืก่รณ่เงนิเหลอืจ่า่ยจ่ะตอ้งรูว้งเงนิเหลอืจ่า่ยตั�งแตไ่ตรมาสูที่่� 1 

ซึ่ึ�งในรอบปงีบประมาณมก่่ารใช้่เงนิเหลอืจ่า่ยสูงูสูดุ้ถึึง 4 ค์รั�ง เร่ยก่ว่า “ใช้่เงนิเหลอืแลว้ 

เหลอือก่่” หมายถึึง เมื�อโค์รงก่าร Y1 เสูรจ็่สูิ�นตามเปา้หมายแล้วมเ่งนิเหลอืจ่า่ย สูามารถึ

นำเงินเหลือจ่่ายมาเพิั�มเป้าหมายของโค์รงก่าร Y1 หรือไปด้ำเนินก่ารโค์รงก่าร Y2  

หาก่ด้ำเนินก่ารแล้วยังม่เงินเหลือจ่่ายอ่ก่ ก่็นำมาต่อยอด้โด้ยก่ารเพิั�มเป้าหมาย

โค์รงก่ารตามโค์รงก่าร Y1 หรือด้ำเนินโค์รงก่ารอื�นตามโค์รงก่าร Y2 ก่ารบริหาร 

เงินงบประมาณของจ่ังหวัด้สูระบุร่จ่ะไม่รอจ่นวันสูุด้ที่้าย ม่ก่ารติด้ตาม สูอบถึาม 

วางมาตรก่ารเร่งรัด้ก่ารด้ำเนินงานและก่ารใช่้จ่่ายงบประมาณให้ได้้ร้อยละ 100 เพัื�อ

จ่ะได้้ไม่ต้องสู่งค์ืนเงินงบประมาณและต้องบริหารงบประมาณให้เก่ิด้ประโยช่น์สููงสูุด้ 

ทุกห้นิ่วยงานิต้้องเข้้าใจร่วมกันิ 
ว่าต้้องเบิิกจ่ายได้ 

100%
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ปัญหาในกระบวนการจััดซื้ื�อจััดจั้าง 
เช่่น แก่้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายก่าร

หลายค์รั�ง ไม่ม่ผูู้ประก่อบก่ารยื�นเสูนอราค์า 

หรือยื�นเสูนอราค์าเพั่ยงรายเด้่ยว ฯลฯ 

1)
การเปลัี�ยนแปลังโครงการ 
เนื�องจ่าก่ก่ารจ่ัด้ที่ําแผูนพััฒนาจ่ังหวัด้ต้องที่ําล่วงหน้า 2 ปี  

จ่ึงซึ่�ําซึ่้อนก่ับโค์รงก่ารและงบประมาณของหน่วยงานอื�น 

ที่่�ได้้รับงบประมาณภายหลัง เช่่น งบเงินอุด้หนุน  

เฉพัาะก่ิจ่ขององค์์ก่รปก่ค์รองสู่วนที่้องถึิ�น 

2)
การเปลัี�ยนแปลังรายลัะเอียดของโครงการ 
เช่่น พัื�นที่่�ด้ําเนินก่าร แบบรูปรายก่าร และปัญหา 

ค์วามไม่พัร้อมของพัื�นที่่�ด้ําเนินก่าร ก่รณ่ไม่ได้้รับอนุญาต

ให้ใช่้พัื�นที่่�จ่าก่หน่วยงานที่่�เป็นเจ่้าของพัื�นที่่�  ฯลฯ

3)
การโอนเปลัี�ยนแปลังงบประมาณปกติิ 
ที�เหลัือจัากการเปลัี�ยนแปลังโครงการ
จ่ําเป็นต้องขอที่ําค์วามตก่ลงก่ับสูํานัก่งบประมาณ 

4)

ส่วนที� 4 ปัญหาอุปสรรคที�ทําให้การเบิกจั่าย 
งบประมาณติ�ํากว่าเป้าหมาย

1 
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การให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ แลัะองค์ความรู้ 
ให้แก่บุคลัากร
เพัื�อนําไปสูู่ก่ารปฏิิบัติงานในพัื�นที่่�ได้้อย่างม่ประสูิที่ธิิภาพัสููงสูุด้

1)
การประสานส่วนราชการ/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
ในก่ารปรับปรุงแก่้ไข ระเบ่ยบ ขั�นตอน หลัก่เก่ณฑ์์ที่่�เก่่�ยวข้อง 

ก่ับก่ารจ่ัด้ที่ํา ก่ารเสูนอโค์รงก่าร และก่ารบริหารงบประมาณ  

เพัื�อให้เก่ิด้ค์วามค์ล่องตัว รวด้เร็ว 

2)

3)

การอบรมซื้ักซื้้อมแนวทางปฏิิบัติิให้แก่ผู้อํานวยการ 
กลัุ่มงานยุทธ์ศาสติร์แลัะข้อมูลัเพื�อการพัฒนาจัังหวัด 
ค์วรเช่ิญหัวหน้าสูำนัก่งานจ่ังหวัด้ที่่�เค์ยด้ํารงตําแหน่งผูู้อํานวยก่าร 

ก่ลุ่มงานยุที่ธิศาสูตร์และข้อมูลเพัื�อก่ารพััฒนาจ่ังหวัด้มาเป็น

วิที่ยาก่ร ให้ค์วามรู้ถึ่ายที่อด้ประสูบก่ารณ์เนื�องจ่าก่หลายจ่ังหวัด้

ประสูบปัญหาในลัก่ษณะเด้่ยวก่ัน 

4)

การมอบอำนาจัให้แก่ผู้ว่าราชการจัังหวัด
หน่วยราช่ก่ารในสู่วนก่ลาง ค์วรพัิจ่ารณามอบอำนาจ่ให้แก่ ่

ผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้ในก่ารพัิจ่ารณาเรื�องที่่�ม่ค์วามจ่ําเป็นเร่งด้่วน  

เช่่น ก่ารขออนุญาตใช่้พัื�นที่่� เพัื�อเป็นก่ารลด้ขั�นตอนและ 

ด้ําเนินก่ารได้้รวด้เร็วขึ�น

ส่วนที� 4 ข้อเสนอแนะหรือความติ้องการ 
การสนับสนุนจัากส่วนกลัาง

2 
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โครงการทมีีความสําคัญ/
จําเปนลําดับแรก (Y1)

โครงการทมีีความสําคัญ/
จําเปนรองลงมา (Y2)

ก่อ
นไ
ด้ร
ับง
บป

ระ
มา
ณ

การวางแนวทาง
การกํากบัตดิตาม 

ทราบวงเงินงบประมาณ (วาระ 2)

 การวางกลไก
การบรหิาร/

ใชจ้า่ยงบประมาณ
 

ระเบียบ/กฎหมายทเีกยีวข้อง

วางกลไกการแก้ไขปญหา
อย่างเร่งด่วน (กรณีไม่สามารถ

ใช้งบประมาณได้)

สร้างทัศนคติคลังโครงการ 
(Project Bank)

พัฒนาทักษะ/
ความรู้ 

การดําเนินโครงการ
ล่าช้าจะทําให้ประชาชน
เสียโอกาส 

การเบิกจ่าย 

การจัดซือ/จัดจ้าง 

กําหนดเบิกเงินงวดในสัญญา
ใหส้อดคล้องกับเปาหมายการเบิกจ่าย

เร่งดําเนินการจัดซอื/จัดจ้างเพือให้ทราบ
วงเงินงบประมาณเหลือจ่ายภายในไตรมาส 1

เพิมเปาหมายโครงการ Y1

บร
ิหา
รง
บป

ระ
มา
ณ

One Plan

ใช้เทคโนโลยี

การขอใช้พืนท ี สถานทดีําเนินการ 

งบประมาณ

หน่วยงานทเีกยีวข้อง

เพียงพอ

ซําซ้อน

หน่วยดําเนินการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเตรียม
ความพร้อมทีมงาน

 
กําหนดเปาหมาย
การเบิกจ่ายร่วมกัน 

 การเตรยีมพรอ้ม
ดําเนนิงาน

 

เตรียมกระบวนการจัดซอืจัดจ้าง  

เตรียมสถานทดีําเนินการ 

คณะกรรมการ  ฯลฯ  

ทีมงานกํากับติดตาม

รูปแบบการกํากับ/ติดตาม

ความถใีนการกํากับ/ติดตาม

วางกลไกสร้างแรงจูงใจและการลงโทษ

เปนทางการ

ไม่เปนทางการ

รายสัปดาห์

รายเดือน

ประชุมรายงาน
ความก้าวหน้า

ลงพืนทดีูหน้างาน

การวางแนวทาง
การบรหิารงาน

 

ซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการ  

มอบอํานาจอย่างเต็มรูปแบบ

สือสาร/วางเปาหมายการเบิกจ่าย
ทวัถึงทุกระดับ

เปดช่องทางการติดต่อสือสาร

กําหนดแผน/เปาหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน

วางแผนการใช้
งบประมาณเหลือจ่าย

โครงการ Y2

การเปลียนแปลงโครงการ

งบประมาณซาํซ้อน

การประเมนิ
ความเสยง

 
3.

4.

1.
การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผน
พัฒนาจังหวัด

2.

7.

5.
6.

“เคล็ดลับง่าย ๆ เบิกจ่ายได้  100%”

ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ.

ความเข้มข้นใน
ติดตาม

กํากับ/การ

ส่วนที� 5 การถอดบทเรียนการบริหารจััดการ
งบประมาณรายจั่าย
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ขอขอบคุณ 

นายแมนรัติน์ รัตินสุคนธ์์  ผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้สูระบุร่

นายจัำลัักษ์ กันเพ็ชร์  รองผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้ลำปาง

นายชุติิเดช มีจัันทร์  รองผูู้ว่าราช่ก่ารจ่ังหวัด้พัะเยา

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักพัฒนาแลัะส่งเสริมการบริหารราชการจัังหวัด  

สำนักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย

ที่่�ได้้สูนับสูนุนข้อมูลและรูปภาพัประก่อบ

จััดทำโดย
สำนักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย

สืบค้นข้อมูลัเพิ�มเติิมได้ที� 

สํานักนโยบายแลัะแผน สํานักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย 

เว็บไซึ่ต์ www.ppb.moi.go.th 

หัวข้อ ลิงก่์ระบบงาน ก่ารบริหารงบประมาณของก่ระที่รวงมหาด้ไที่ย

สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย 

เว็บไซึ่ต์ www.stabundamrong.go.th 

หัวข้อ Best Practice ถึอด้บที่เร่ยนก่ารบริหารงบประมาณที่่�ด้่เพัื�อ

เพัิ�มประสูิที่ธิิภาพัก่ารใช่้จ่่ายงบประมาณของจ่ังหวัด้และก่ลุ่มจ่ังหวัด้

สํานักงบประมาณ 

เว็บไซึ่ต์ www.bb.go.th 

หัวข้อ ค์ู่มือ/ขั�นตอน ค์ู่มือสูําหรับสู่วนราช่ก่าร ขั�นตอนในก่ระบวนก่าร

งบประมาณ

สํานักงบประมาณของรัฐสภา 

เว็บไซึ่ต์ www.parliament.go.th 

หัวข้อ ผูลก่ารเบิก่จ่่ายงบประมาณแผู่นด้ิน


