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หองสมุดกรมบัญชีกลาง
เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๔๙

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
ใหเปนไปตามหลักการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ” หมายความวา เงินงบประมาณที่จัดสรรใหสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยเพื่อใชจายในโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด
“แผน” หมายความวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด หรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด
“หนวยงานหลัก” หมายความวา หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักรับผิดชอบ
ในโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
“หนวยงานรอง” หมายความวา หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรวมปฏิบัติงานในโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเฉพาะการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
ขอ ๕ การขอเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามระเบียบนี้ ใหหนวยงาน
หลักหรือหนวยงานรองแนบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบ
แลวตามแบบที่สํานักงบประมาณกําหนด หรือเอกสารที่แสดงวาไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
ใหใชจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ แลวแตกรณี ใหแกสํานักงานจังหวัดเพื่อเปนหลักฐาน
ประกอบในการขอยืมเงินและการเบิกจายเงิน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๔๙

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือรายละเอียดของโครงการตามแผน ใหแนบเอกสาร
ที่แสดงใหเห็นถึงการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
ขอ ๖ การเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ใหดําเนิน การตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) การเบิกจายเพื่อเปนคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหเบิกจายไดเมื่อหนี้ถึงกําหนด
หรือใกลจะถึงกําหนดชําระ
(๒) การเบิกจายในกรณีอื่น นอกจาก (๑) ใหหนวยงานหลักขอยืม เงิน เพื่อเปน คาใชจาย
ในการปฏิบัติงานในโครงการตามแผน
การยืมเงินตาม (๒) ใหทําสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๗ การเบิกจายตามขอ ๖ (๑) ใหหนวยงานหลักหรือหนวยงานรอง ดําเนินการดังนี้
(๑) เมื่อไดมีการสั่งซื้อ สั่งจางหรือลงนามในสัญญาแลว ใหสงสําเนาใบสั่งซื้อ สั่งจางหรือ
สั ญญาให สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เพื่ อ บั น ทึ ก ลงในระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
(๒) เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระหรือใกลจะถึงกําหนดชําระ ใหสงสําเนาใบแจงหนี้ หรือใบสง
มอบทรัพยสินหรือสงมอบงาน และคํารับรองของหัวหนาหนวยงานนั้นตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดใหแกสํานักงานจังหวัด เพื่อดําเนินการเบิกจาย
ในกรณีที่ผูดําเนินการตามขอนี้เปนหนวยงานรอง ใหแจงใหหนวยงานหลักทราบดวย
ขอ ๘ การยืมเงินตามขอ ๖ (๒) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมี อํานาจอนุมัติมีกําหนด
ระยะเวลาคราวละไมเกินหกสิบวันและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติตามโครงการนั้น
ในกรณีที่เปนการยืมเงินไมเต็มวงเงินตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ และมีความจําเปนตองขอยืม
เงินในคราวตอไป ใหหนวยงานหลักที่ขอยืมเงินจัดทําใบสรุปคาใชจายตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
พรอมเงินเหลือจายกรณีที่มีตามขอ ๑๓ สงใหสํานักงานจังหวัดกอน จึงจะขอยืมเงินคราวตอไปได
การนับระยะเวลาตามขอนี้ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนวยงานหลักไดรับเงินยืมจากสํานักงานจังหวัด
ขอ ๙ กรณีที่หนวยงานหลักมีความจําเปนตองจายเงินยืมใหแกหนวยงานรองเพื่อปฏิบัติงาน
ในโครงการตามแผน ใหหัวหนาหนวยงานรองเปน ผูขอยืมเงินจากหนวยงานหลัก และใหหัวหนา
หนวยงานหลักเปนผูอนุมัติการยืมเงินดังกลาว โดยมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกินระยะเวลาที่หนวยงานหลัก
ไดรับอนุมัติตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง
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การยืมเงินตามวรรคหนึ่ง ใหทําสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหนําขอ ๑๓
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ในกรณีกําหนดระยะเวลาการยืมเงินติดตอคาบเกี่ยวไปถึงปงบประมาณใหม ใหเบิก
จายเงินยืมจากปงบประมาณปจจุบันเพื่อเปนเงินยืมสําหรับระยะเวลาในปงบประมาณใหมได
ขอ ๑๑ เงิน ยื ม ที่หน วยงานหลัก หรือ หนวยงานรองได รับตามระเบียบนี้ ใหนําฝากกั บ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ กรณีในทองที่ตั้งของหนวยงานใดไมมีธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ใหนําฝาก
กับธนาคารพาณิชยได
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานจังหวัด หนวยงานหลักและหนวยงานรอง ควบคุมการจายเงิน ยืม
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานหลักจัดสงใบสรุปคาใชจายในการใชเงินยืมตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดพรอมเงินเหลือจายกรณีที่มีใหสํานักงานจังหวัดภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันเสร็จสิ้น
โครงการตามแผนหรือวันครบกําหนดระยะเวลาการยืมเงิน แลวแตกรณี
กรณีที่ไมอาจดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อขออนุมตั ิขยายเวลาไดอีกไมเกินสิบหาวัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอนี้ หนวยงานหลักตองรับผิดชอบ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาการยืมเงิน
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานหลักหรือหนวยงานรองจัดเก็บหลักฐานการใชจายเงินยืมตามระเบียบนี้
และตนฉบับเอกสารและหลักฐานในการดําเนินการตามขอ ๗ ไวที่หนวยงานของตน เพื่อสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
ใหสํานักงานจังหวัดจัดเก็บเอกสารและหลักฐานตามขอ ๗ และใบสรุปคาใชจายในการใช
เงินยืมตามขอ ๑๓ ไวที่หนวยงานของตน เพื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
ขอ ๑๕ การจัดหาพัสดุที่ใชเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ใหหนวยงานหลักหรือ
หนวยงานรองที่ตองดําเนินการ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้น
ขอ ๑๖ การกันเงิน ไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ขอ ๑๗ กรณีที่ไมสามารถเบิกจายเงินตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป
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ขอ ๑๘ ในวาระเริ่มแรกใหสํานักงานจังหวัดมีหนาที่จัดเก็บเอกสารและหลักฐานในการ
เบิกจายเงิน งบประมาณจั งหวัดแบบบูรณาการที่ไดดํ าเนิน การไปแลว กอ นวัน ที่ ระเบียบนี้ใ ชบังคั บ
เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
ขอ ๑๙ ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอํานาจกําหนดการปฏิบัติ หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

