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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อใหสามารถสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด 

แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ”  หมายความวา  การใชรายจายงบประมาณ  

หรือส่ังการใชจายงบประมาณของหนวยงานในจังหวัดตามที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการ 
“การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ”  หมายความวา  การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  แตไมรวมถึง

สวนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม องคการมหาชน  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

“หนวยงานในจังหวัด”  หมายความวา 
(๑) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค  ทั้งนี้  ไมวาหนวยงานนั้น

จะดําเนินการในระดับจังหวัดหรืออําเภอ 
(๒) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่ต้ังในจังหวัดนอกจาก

กรุงเทพมหานคร 
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“กลุมจังหวัด”  หมายความวา  กลุมจังหวัดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ  ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๕ เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
สอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจการบริหาร
งบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคที่ต้ังในจังหวัด  ใหมอบอํานาจ
ทั้งหมด 

(๒) หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่ต้ังในจังหวัด  ใหมอบตาม
ความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงระดับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานนั้น 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนหนังสือและสงสําเนาหนังสือการมอบอํานาจให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายในสิบหาวันนับ 
แตวันที่มอบอํานาจ 

ขอ ๖ ใหหัวหนาสวนราชการโอนจัดสรรงบประมาณของหนวยงานของสวนราชการที่ตอง
ดําเนินการในสวนภูมภิาคไปยังหนวยงานในจังหวัด  เต็มตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณใหเสร็จส้ินโดยเร็วภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ  
ทั้งนี้  ไมรวมถึงกรณีที่หนวยงานของสวนราชการซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางดําเนินการในสวนภูมิภาค  
และกรณีที่มีพื้นที่ดําเนินการตอเนื่องหลายจังหวัด 

การโอนจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง  ใหโอนไปตามแผนงานหรือโครงการที่แจงให 
ผูวาราชการจังหวัดทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ  เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
ใหสอดคลองกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  และการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปาหมาย
การใหบริการของกระทรวง 
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ใหหัวหนาสวนราชการรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ  ใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ส่ังโอนจัดสรรงบประมาณ 

ขอ ๗ สวนราชการใดไมอาจดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณตามขอ  ๖  ได  ใหรายงาน
เหตุผลความจําเปน  รวมทั้งแนวทางในการแกไขเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ  เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๘ ในกรณีที่สวนราชการไมโอนจัดสรรงบประมาณตามขอ  ๗  ทําใหเกิดปญหาการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ  หรือการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร 
การพัฒนากลุมจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการให 
รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํากับดูแลกลุมจังหวัด  เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๙ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการที่ไดดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว  ไปสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  หรือ 
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดตามภารกิจ 
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้นได  ดังตอไปนี้ 

(๑) การแกไขปญหาความยากจนหรือความเดือดรอนของประชาชนในจังหวัด 
(๒) การปฏิบัติภารกิจตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  และนโยบายของรัฐบาล  ในการแกไข

ปญหายาเสพติด  ปญหาผูมีอิทธิพล การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธ
ศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

(๓) การปฏิบัติงานเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด  เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนหรือเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและการแกไขปญหาของ
จังหวัดในเชิงบรูณาการรวมกัน 

(๔) การพัฒนาบุคลากรในจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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(๕) สมทบจายรายการคาครุภัณฑและส่ิงกอสรางที่สวนราชการนั้นเปนผูดําเนินการหรือนําไป
กําหนดปริมาณงานเพิ่มข้ึน หรือกําหนดเปนรายการหรือกิจกรรมใหม  ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของ 
สวนราชการนั้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ตองไมมีลักษณะเปนการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  และ
ไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชาํระ 

ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑจะตองมีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาท  สวนรายการ
ส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาสิบลานบาท  หากมีวงเงินตอหนวยสูงกวาจํานวนดังกลาว  
ผูวาราชการจังหวัดจะตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

ขอ ๑๐ รายจายงบกลางที่จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการโดยผานสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
นําไปใชจายในลักษณะถัวจายได  ตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธ
ศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

(๒) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานของจังหวัด 
(๓) การแกไขปญหาเรงดวนของจังหวัด  หรือปญหาความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน 

ในจังหวัด 
ขอ ๑๑ สวนราชการใดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณที่จะดําเนินการในสวนภูมิภาค

กลับหรือโอนไปจังหวัดอื่น เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว  จึงจะกระทําได 
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย  และสวนราชการยังมีความจําเปนตองโอน

งบประมาณดังกลาว  ใหหัวหนาสวนราชการเสนอรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายให
กํากับดูแลกลุมจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๒ ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ 
ที่แสดงถึงผลสําเร็จ  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  เสนอตอรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายให 
กํากับดูแลกลุมจังหวัดเพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรี  และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 
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ขอ ๑๓ ให สํานักงบประมาณกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลตามระเบียบนี้  หรือ
นอกเหนือจากระเบียบนี้ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลม 

ขอ ๑๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติหรือส่ังการเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
เปนอยางอื่น  ใหสํานักงบประมาณปรับเปลี่ยนหรือกําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑเพื่อถือปฏิบัติ 
ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยปญหา  ตลอดจน
ส่ังยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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