
การบริหารงบประมาณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

โดย

ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์
ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ

ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปรนิซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 1
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วงจรงบประมาณ

ทบทวนงบประมาณ

วางแผนงบประมาณ

จัดท างบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

บริหารงบประมาณ

ติดตามประเมินผล
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาภาค

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนต าบล / หมู่บ้าน

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน



อาทิ แผนปฏิรูป/แผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล/สิ่งแวดล้อม/การศึกษา/
สาธารณสุข/วัฒนธรรม/การท่องเท่ียว

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ

นโยบายรัฐบาล

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม/
หน่วยปฏิบัติ

แผนกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

FunctionAgenda Area

แผนงบประมาณบูรณาการ



แผนระดับชาติ

นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

โครงการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

ทุกภาคส่วน Position

Position

Position

Agenda

Function
+ Area

Area
ค าของบประมาณ

จังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

โครงการ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
Function

แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ

ค าของบประมาณ
ส่วนราชการ
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Agenda

Function Area

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

แผนแม่บท

แผนภาค

(Agenda + 
Function) (Agenda + 

Area)

(Function + 
Area)

แผนกลุ่มจังหวัด

แผนจังหวัด

แผนท้องถิ่น

แผนกระทรวง/กรม
แผนกระทรวง/กรม +

แผนจังหวัด
(แผนบูรณาการ 2 มิติ)

งานยุทธศาสตร์
(แผนบูรณาการ 2 มิติ)

แผนฯ ภาค
(แผนบูรณาการ 3 มิติ)

แผนกลุ่มจังหวัด
แผนจังหวัด

แผนฯ ภาค

(แผนบูรณาการ 2 มิติ)

(งานพื้นฐาน)

6



บูรณาการ
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มองไม่เห็นภาพรวม

หลายหน่วยงานท าเรื่องเดียวกันแต่ต่างคนต่างท า

ซ้ ากันในพื้นที่เดียวกัน

ท าไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

ไม่ทราบผลงานรวมและการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

ปัญหา
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Agenda

AreaFunction

ความส าคัญ
ของ

แผนบูรณาการ
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บูรณาการ
ความหมาย

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมลงขัน
(วางแผน) (ปฏิบัต)ิ (ระดมทรัพยากร)

วิธี

Value Chain Master Plan

Phasing
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© ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ 
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การบูรณาการ

แผนแม่บทเรื่องส าคัญที่จัดท าตาม Value Chain

Agenda
(นโยบายส าคัญ

ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์

Function 
ส่วนราชการ

Area 
จังหวัด

Function 
รัฐวิสาหกิจ

Area 
ท้องถิ่น

Function
องค์การมหาชน
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กรอบแนวทางการจัดท าแผนบูรณาการ
Value
Chain ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

ปี 61 
(กิจกรรม/
โครงการ)

1.1 …………
1.2 …………
1.3 …………

2.1 …………
2.2 …………
2.3 …………

3.1 …………
3.2 …………
3.3 …………

4.1 …………
4.2 …………
4.3 …………

5.1 …………
5.2 …………
5.3 …………

6.1 …………
6.2 …………
6.3 …………

7.1 …………
7.2 …………
7.3 …………

8.1 …………
8.2 …………
8.3 …………

9.1 …………
9.2 …………
9.3 …………

ปี 62 
(กิจกรรม/
โครงการ)

1.1 …………
1.2 …………
1.3 …………

2.1 …………
2.2 …………
2.3 …………

3.1 …………
3.2 …………
3.3 …………

4.1 …………
4.2 …………
4.3 …………

5.1 …………
5.2 …………
5.3 …………

6.1 …………
6.2 …………
6.3 …………

7.1 …………
7.2 …………
7.3 …………

8.1 …………
8.2 …………
8.3 …………

9.1 …………
9.2 …………
9.3 …………

ปี 63 
(กิจกรรม/
โครงการ)

1.1 …………
1.2 …………
1.3 …………

2.1 …………
2.2 …………
2.3 …………

3.1 …………
3.2 …………
3.3 …………

4.1 …………
4.2 …………
4.3 …………

5.1 …………
5.2 …………
5.3 …………

6.1 …………
6.2 …………
6.3 …………

7.1 …………
7.2 …………
7.3 …………

8.1 …………
8.2 …………
8.3 …………

9.1 …………
9.2 …………
9.3 …………

ปี 64 
(กิจกรรม/
โครงการ)

1.1 …………
1.2 …………
1.3 …………

2.1 …………
2.2 …………
2.3 …………

3.1 …………
3.2 …………
3.3 …………

4.1 …………
4.2 …………
4.3 …………

5.1 …………
5.2 …………
5.3 …………

6.1 …………
6.2 …………
6.3 …………

7.1 …………
7.2 …………
7.3 …………

8.1 …………
8.2 …………
8.3 …………

9.1 …………
9.2 …………
9.3 …………

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผลลัพธต์าม
วัตถุประสงค์

12



แผนพัฒนาจังหวัด

กระทรวง/กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อปท. เอกชน

Function

 ความม่ันคง
สังคม
โครงสร้าง

พื้นฐานใหญ่ๆ

Function Area Area Area

โครงสร้าง
พื้นฐาน

 สาธารณูปโภค
ใหญ่ๆ

เศรษฐกิจ

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส

โครงสร้าง
พื้นฐาน

 สาธารณูปโภค
เล็กๆ

เศรษฐกิจ

Positioning

แผนพัฒนาภาค

13
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การคิดเชื่อมโยงแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์จังหวัด

Position 
จังหวัด

โครงการ

ผลผลิตของ
โครงการ

กิจกรรมของ
โครงการ

A B C

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6

1.1
1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2

งบประมาณ
14

© ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ 
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โครงการที่ดี

1. ที่มาของโครงการ 
+ ความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มา

ความต้องการ
ประชาชน

การแก้ปัญหาของ
ส่วนราชการ

การพัฒนา

นโยบาย ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ - เสีย

แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ความถูกต้องเป็นธรรม
ในสังคม

15
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โครงการที่ดี

2. ตรวจสอบเป้าหมายและผลผลิตของ
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ

และนโยบาย

คาดการณ์ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ

ความชัดเจนของเป้าหมาย
และผลผลิต

ความเชื่อมโยง 
Agenda + Function

และ Area

16
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ความคุ้มค่า
กับต้นทุนต่างๆ

สิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด

3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

สังคม

เศรษฐกิจ ความม่ันคง

โครงการที่ดี
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4. วิเคราะห์ทางเลือก
และความเหมาะสมของเทคโนโลยี

ทางเลือกในการท าโครงการ

ความเหมาะสมเทคโนโลยี + ขั้นตอน

การใช้งานใช้ประโยชน์

โครงการที่ดี
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5. วิเคราะห์ความเหมาะสม
ของวิธีการและแผนด าเนินการ

การแบ่งกิจกรรมย่อย
(Work Breakdown Structure)

กฏหมาย

พิจารณาข้อจ ากัด

เทคนิค

การบริหาร

โครงการที่ดี
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6. วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม

พื้นที่ด าเนินการ

ทีมงาน

วิเคราะห์ความเสี่ยง

บริหารจัดการ

เครื่องมือ+อุปกรณ์

ความพร้อม

(Man) (Material)

(Management)

โครงการที่ดี
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การจัดสรรงบประมาณให ้อปท.
21



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ อปท.

รัฐธรรมนูญ 2560 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
พ.ศ. 2561

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ม.250 วรรคสี่
รัฐต้องด าเนินการให้ 

อปท. มีรายได้ของตนเอง 
โดยจัดระบบภาษี จัดสรร
ภาษีที่เหมาะสม พัฒนาการ
หารายได้ของ อปท.

ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ให้รัฐจัดสรร 
งปม. เพื่อสนับสนุน อปท. 
ไปพลางก่อน

ม.30 (4) รายได้ อปท.
- ต้องไม่น้อยกว่า 25% ของรายได้
สุทธิของรัฐบาล

- จุดมุ่งหมายให้เพิ่มข้ึนถึง 35 %

ม.17 การจัดสรร งปม.
(5) สนับสนุน อปท. จัดท า

บริการสาธารณะ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการหารายได้
ของ อปท.

ม.65 การจัดสรร งปม. การใช้
จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน การบริหาร
ทรัพย์สิน ของ อปท. ต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า ประหยัด

ม.66 การจัดท า งปม. อปท. ให้
พิจารณาฐานะการคลังของ อปท. 
ความจ าเป็นในการใช้จ่าย และ
การเก็บรายได้

ม.4 ก าหนดหน่วยรับ งปม. 
หมายถึงหน่วยงานของรัฐ 
โดยรวม อปท. ด้วย

ม.29 การขอตั้ง งปม. ให้ อปท. 
ยื่นค าขอตั้ง งปม. ต่อ รมว.มท. 
เพื่อเสนอต่อ ผอ.สงป. และให้
จัดสรร งปม. ให้สอดคล้องกับ 
กม.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ

รายได้ อปท.

ภาษีท้องถิ่น

ภาษีที่รัฐจัดเก็บ
และแบ่งให้

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล

22
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รายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บให้

รายได้ที่รัฐบาลแบ่ง
ให้

เงินอุดหนุนทั่วไป
(เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน)

จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

เสนอสภาท้องถิ่น
พิจารณา / อนุมัติ

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด / นายอ าเภอ
ให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้

523



รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
เพิ่ม/ลด จากปี 2561

จ านวน ร้อยละ

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
สัดส่วนร้อยละ

70,000.00
10.66

112,000.00
16.28

112,000.00
15.54

112,000.00
14.89

- -

2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้
สัดส่วนร้อยละ

327,940.00
49.95

329,800.00
47.94

344,900.00
47.85

363,350.00
48.30

18,450.00 5.35

3. รายได้จากเงินอุดหนุน
สัดส่วนร้อยละ

258,559.88
39.39

246,091.62
35.77

263,922.04
36.61

276,495.10
36.81

12,573.06 4.76

4. รายได้รวมของท้องถิ่น (1+2+3)
สัดส่วนร้อยละ

656,499.88
100.00

687,891.62
100.00

720,822.04
100.00

751,845.10
100.00

31,427.96 4.36

5. รายได้สุทธิของรัฐบาล 
สัดส่วนร้อยละ (4/5)

2,330,000.00
28.18

2,343,000.00
29.36

2,450,000.00
29.42

2,550,000.00
29.48

100,000.00 4.08

หน่วย : ล้านบาท

การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
751,845.1027 ล้านบาท (ร้อยละ 29.48 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล)

เงินอุดหนุน
276,495.1027 ลบ.

จัดเก็บเอง
112,000.0000 ลบ.

รายได้ภาษี
363,350.0000 ลบ.

อบจ. เทศบาล  อบต.
253,262.5913 ลบ.

กทม.
21,490.6940 ลบ.

เมืองพัทยา
1,741.8174 ลบ.
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เงินอุดหนุน
276,900.0000 ลบ.

อบจ.  เทศบาล  อบต.
253,262.5913 ลบ.

กทม.
21,490.6940 ลบ.

เมืองพัทยา
1,741.8174 ลบ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
252,672.8455 ลบ.

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
208.0000 ลบ.

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

381.7458 ลบ.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
26,274.7195 ลบ.

เงินอุดหนุนทั่วไป
226,033.0860 ลบ.
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เงินอุดหนุนทั่วไป (226,033.0860 ล้านบาท)

27

1. เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน  3,612 อัตรา 753.2940
2. เงินเดือนครู  42,765 อัตรา 17,148.6088
3. ค่าจ้างครู (สอนพิเศษภาคใต้)  416 อัตรา 88.6505
4. เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 52,251 อัตรา 10,576.2634
5. ค่าจ้างครู (สอนเด็กด้อยโอกาส)  130 อัตรา 24.5700
6. ค่าจ้างบุคลากรสถานีสูบน้ า  340 อัตรา 42.8400
7. ค่าจ้างบุคลากรสนามกีฬา  367 อัตรา 54.1598
8. ค่าบ าเหน็จ  บ านาญครู  11,403 อัตรา 3,587.4593
9. ค่าเช่าบ้าน  3,861 อัตรา 170.1610
10. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  12,200 อัตรา 366.0000
11. ค่าการศึกษาของบุตร  9,500 อัตรา 121.6000
12. ค่ารักษาพยาบาล  700,070 คน 6,719.2270
13. ชดเชยรายได้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,651,839 คน 1,060.7356
14. ค่าสวัสดิการหัวหน้า ศพด. และผู้ดูแลเด็กชายแดนใต้ 

2,000 อัตรา
60.0000

15. ค่าใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ฯ  7,850 แห่ง 50,022.1001
16. ค่าอาหารเสริม (นม)  5,450,179 คน 10,450.0265
17. ค่าอาหารกลางวัน  5,459,793 คน 22,627.7097
18. ค่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)  746,493 คน 3,446.3716

19. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (รายหัว)  829,645 คน 1,410.3965
20. ค่าจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  729,844 คน 824.7237
21. ค่าจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส  130 แห่ง 2.0800
22. ค่าจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  55 โรงเรียน 28.8688
23. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา  1,610 โรงเรียน 1,086.9058
24. ทุนการศึกษานักเรียนยากจน  66,420 คน 136.9645
25. ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ า  2,802 แห่ง 1,039.8100
26. ค่าบริหารจัดการสนามกีฬา  62 สนาม 68.5520
27. ค่าบริหารจัดการสถานีอนามัย  44 แห่ง 44.0000
28. ค่าบริหารจัดการศูนย์บริการทางสังคม  1 แห่ง 1.8500
29. ค่าบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา  12 แห่ง 81.1286
30. ค่าตอบแทน อสม.  1,039,729 คน 7,486.0488
31. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  8,272,563 คน 65,474.2836
32. เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ  1,895,454 คน 18,196.3584
33. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  87,368 คน 524.2080
34. โครงการพระราชด าริฯ ด้านสาธารณสุข  93,450 แห่ง 1,869.0000
35. โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ส ารวจและข้ึนทะเบียน) 72.0000
36. โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ฉีดวัคซีน) 12 ล้านตัว 360.0000
37. สื่อเชิงสัญลักษณ์ ศพด.ชายแดนใต้ 613 แห่ง 6.1300
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (26,274.7195 ล้านบาท)

28

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 447 แห่ง 1,125.7431

2. ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 162 แห่ง 1,168.0799

3. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1,197 แห่ง 3,032.2218

4. การบริหารจัดการน้ าเพื่อสนับสนุนงานฎีกา 100 แห่ง 200.0000

5. ก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าให้ อปท. 447 แห่ง 677.9011

6. ก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬา 471 แห่ง 857.7074

7. ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ 3,182 สายทาง 17,273.7202

8. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 318 แห่ง 609.0355

9. ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอนฯ 32 แห่ง 68.4696

10. ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา 4 แห่ง 6.4980

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 6,887 ชุด 211.4309

12. การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 377 แห่ง 863.0120

13. พัฒนาระบบการศึกษาประเทศไทย 4.0  402 แห่ง 180.9000
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส านักงบประมาณ

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ เดิม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ ใหม่

ขอรับการสนับสนุน งปม.

บันทึกค าขอ งปม. 
ในระบบ e - Budgeting

ขอตั้งงบประมาณ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รมต. เจ้าสังกัด

ส านักงบประมาณ

ให้ความเห็น
ประกอบ

ให้ความเห็นประกอบ

เห็นชอบค าขอ งปม.

เส
นอ

ค า
ขอ

 งป
ม.บันทึกค าขอ งปม. 

ในระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดท า งปม. 

ของ อปท.

ปรับปรุง 18 
พ.ค. 61 หลัง

ชี้แจง สนช. ให้
สอดคล้อง 

พ.ร.บ.วิธีการ 
งปม. พ.ศ. .... 

มาตรา 29

เปรียบเทียบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ส านักงบประมาณ

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ เดิม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ ใหม่

จัดสรร

แจ้ง

อนุมัติ งปม.

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ท้องถ่ินจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

คลังจังหวัด

ส านักงบประมาณ

รา
ยง

าน
ผล

กา
รเบ

ิกจ
่าย

เบิกจ่ายรายงานผล
การเบิกจ่าย

คลังจังหวัด

ขออนุมัติเบิกจ่าย

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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