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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดอุทัยธานี
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน บูรณาการ)
จังหวัดอุทัยธานี ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวของ

1

กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณฯ

2

ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

3

แนวทางในการบริหาร
งบประมาณฯ ของจังหวัด
3.1 การเสนอโครงการฯ
เพื่อขออนุมัติโครงการ

1.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 : กําหนดการดําเนินการ
ทางการคลัง และงบประมาณ หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
ความสามารถในการใช้จ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ
2.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กําหนดให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้จา่ ยงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
โดยเคร่งครัด
1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 :
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจะกระทําได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณมีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีจากสํานักงบประมาณ
1.4 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เป็นตัวชี้วัดการทํางานในการ
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผู้บริหารของจังหวัด)
2.1 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2562
2.2 ขั้นตอนต่อไป ของกระบวนการอนุมัติงบประมาณ : วันที่ 8 – 9 มกราคม 2563
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2-3
- วันที่ 20 มกราคม 2563 : วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วันที่ 27 มกราคม 2562 : สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
- การเสนอรายละเอียดโครงการฯ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการ
ขออนุมัติโครงการฯ และการมอบอํานาจในการดําเนินการฯ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

-2ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ที่เกี่ยวข้อง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนภายใน ความพร้อมของ
สถานที่ดําเนินการ ข้อกําหนด ขอบเขตของงาน
(TOR) แบบรูปรายการ รายละเอียดพัสดุที่จําเป็นต้องใช้ และ
ให้หาคู่สัญญาไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จะกระทําได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณมีผล
บังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีจากสํานักงบประมาณ
และได้รับแจ้งจากจังหวัด
พิจารณากําหนดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาซื้อหรือจ้าง
โดยให้ระบุให้ชัดเจนในประกาศ และเอกสารเชิญชวน
(1) เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อรักษา
แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและแผนการลงทุนภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 : ภาพรวมไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 92.3 แยกเป็น
- งบประจํา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 98.0
- งบลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70.0
(2) ทุกแผนงาน /โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
ของจังหวัดอุทัยธานี ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กรณีมีเงินเหลือจ่ายในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้รายงานจังหวัดทราบ
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
(3) ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563)
(4) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณฯ (ผลการเบิกจ่ายฯ /การก่อหนี้ผูกพัน / การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม / การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญที่จังหวัดจะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การทํางานของส่วน
ราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ
ในปีถัดไป

3.3 การจ่ายเงินล่วงหน้า
3.4 การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปี
พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

2. จังหวัดอุทัยธานีจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบู ร ณาการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 201,998,400 บาท ให้สํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ
จังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน 0017.2/2228 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63)

แผน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

2.800

1.39

แผน
(ล้านบาท)
109.518

แผน
(ล้านบาท)
50.315

แผน
(ล้านบาท)
39.364

ร้อยละ
54.22

ร้อยละ
24.90

ร้อยละ
19.49

-33. สํานักงบประมาณได้เห็นชอบให้จังหวัดอุทัยธานีดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 201,998,400 บาท
ตามที่ขอทําความตกลง ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0726.7/5043 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
4. จังหวัดอุทัยธานีแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่กํากับดูแลแผนงานบูรณาการ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการ
กํากับ ดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
5. จังหวัดอุทัยธานีแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ทราบ และดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักวินัยทางการคลัง
ตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของราชการเป็นสําคัญ
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