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คํานํา 
 
 ในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดทําโดยอาศัยระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2543 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิผล  
 คู่มือปฏิบัติงานในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเล่มน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือ
ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างของฝ่ายงบประมาณและโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ด้านงบประมาณของส่วนราชการ  และให้มีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
 

ฝ่ายงบประมาณและโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

2562 
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การจัดทํางบประมาณ 
 
1.  ความหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํางบประมาณ 

 “งบประมาณ”  หมายความว่า แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและ รายจ่าย แสดง
ในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การต้ังงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลข จํานวนเงิน 
 “แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ี ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ 
 “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีกําหนดไว้ในแต่ละแผนงาน  
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
 “สภาท้องถ่ิน” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
 “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณท่ีสภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภออนุมัติ ตามท่ีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ ท้ังน้ี รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณด้วย 
 “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินท้ังปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นอกจากเงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 
 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีหน่ึง ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของ
ปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีถัดไปน้ันเป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
 “หน้ี” หมายความว่า ข้อผูกพันท่ีต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ หรือ บริการ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ําประกัน การซ้ือ หรือการจ้าง โดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอ่ืนใด 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า สํานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินแต่ละ
รูปแบบ  
 “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังห วัด  คณะเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2.  วัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของการจัดทํางบประมาณ 
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 2.1  วางแผนเพ่ือจะช่วยให้การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดความเช่ือม่ันว่ารายจ่ายอยู่
ภายใต้กรอบของเงินสํารองท่ีมีอยู่อันประกอบด้วยรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ และเงินกู้ท่ีคาดว่าจะได้ 
 2.2  งบประมาณสร้างลําดับความสําคัญในการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
 2.3  งบประมาณช่วยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหว่างกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน และกําหนดระดับและทิศทางของการทํางานในปีงบประมาณน้ัน 
 2.4  สามารถกําหนดระดับของภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีจะถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

3.  อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

 เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอํานาจหน้าท่ีจัดทํางบประมาณ และให้มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานงบประมาณ 
ดังต่อไปน้ี 
 3.1.  เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์ พร้อม
ด้วยรายละเอียดท่ีกําหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ  
 3.2  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ  
 3.3  สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
 

4.  ลักษณะของงบประมาณ 

 4.1  เงินรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 
 4.2  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจจําแนกเป็น งบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
 4.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ ความเห็นชอบ
จากสภาท้องถ่ิน 
  4.4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจต้ังจ่ายเงิน ช่วยเหลือระหว่าง
กันได้ 
  4.5  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยรายจ่ายงบกลาง และ
รายจ่ายตามแผนงาน  
   รายจ่ายตามแผนงาน จําแนกเป็นสองลักษณะ คือ 
   (1) รายจ่ายประจํา ประกอบด้วย  
   (ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
   (ข) หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 
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   (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
   (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค  
   (จ) หมวดเงินอุดหนุน 
   (ฉ) หมวดรายจ่ายอ่ืน  
  (2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายละเอียด
ประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป ตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 
 4.6  งบประมาณรายจ่ายซ่ึงต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือเงินประเภทอ่ืนท่ีต้องนํามาต้ังงบประมาณ
รายจ่าย ให้จําแนกลักษณะรายจ่ายตามแผนงาน และให้ระบุประเภทของเงินน้ันในคําช้ีแจง ประมาณการรายรับ 
และงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 4.7  การต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้กระทําตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 4.8  ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยรายได้ซ่ึงจําแนก เป็น (1) หมวด
ภาษีอากร (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (4) หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ (5) หมวดเงินอุดหนุน และ (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 4.9  รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด  
 4.10  งบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีท่ีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม  
สําหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
 4.11  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 
 4.12  การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระทําได้ต่อเม่ืองบประมาณรายจ่ายประจําปี ท่ีได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจําเป็นต้องต้ังรายจ่ายข้ึนใหม่ ท้ังน้ี ต้องแสดงให้ปรากฏใน งบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ต้ังรับไว้ในประมาณรายรับหรือจากเงินรายได้ ท่ีเกินยอดรวม
ท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําปี 
 

5.  วิธีการจัดทํางบประมาณ 

 การจัดทํางบประมาณให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงาน
คลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอต้ัง งบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  
 เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปี



4 

แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้ง
หน่ึง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้นําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  
 ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ  
 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 ตารางปฏิทินการจัดทํางบประมาณ 

 

ข้ันตอน เวลาท่ีควรแล้วเสร็จ 
-  หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการคํานวณขอต้ัง งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

-  เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ช้ันต้น 
 

กรกฎาคม 

-   ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณางบประมาณ 
 

กรกฎาคม 

-  เจ้าหน้าท่ีงบประมาณเสนองบประมาณต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 

สิงหาคม 

-  คณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณ 
 

สิงหาคม 

-  เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหน่ึง 
 

สิงหาคม 

-  คณะผู้บริหารท้องถ่ินได้นําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
ภายในวันท่ี 15 

สิงหาคม 
-  สภาท้องถ่ินพิจารณาเห็นชอบร่างงบประมาณ 30 ส.ค. (หรือเวลาท่ี
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สภาท้องถ่ินอนุมัติให้
ขยายเวลา) 

-  สภาท้องถ่ินส่งร่างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
 

สิงหาคม – กันยายน 

-  ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
 

กันยายน 

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภายในระยะเวลาไม่
เกินสิบห้าวัน นับแต่

วันสิ้นสุดการ
ประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 15 
สิงหาคม 

ประธาน 
สภา

ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น

พิจารณาและ
นําเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น 

เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 
พิจารณา
ตรวจสอบ 
วิ ครา ห์

หน่วยงานต่างๆ จัดทํา
ประมาณการรายรับ - 
รายจ่าย ให้หัวหน้า 

หน่วยงานคลัง
รวบรวมรายการ

การเงินและสถิติต่างๆ 
ของทุกหน่วยงานเพ่ือ

ใช้ประกอบการ
คํานวณขอต้ัง 

งบประมาณเสนอต่อ

อปท.  
จัดทําร่าง

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 
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6.  ข้ันตอนการบริหารงบประมาณ  

 6.1  การทําแผนปฏิบัติการ เม่ือหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ทําแผนปฏิบัติการ  โดย
กําหนดกิจกรรมท่ีจะทํา  และจํานวนเงินท่ีจะใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสมกับกําลังเงินท่ีประมาณการจะได้รับ 
 6.2  ดําเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของหน่วยงาน 
 6.3  การตรวจสอบ เม่ือมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงินไปตามจริงท่ีเบิกไป
หรือไม่ 
 6.4  การรายงาน เป็นวิธีการหน่ึงในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงานท่ีได้ปฏิบัติไป
แล้วเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้ว่ามีความคืบหน้าไป
ประการใด และจะต้องใช้เป็นผลในการต้ังงบประมาณในปีต่อไปด้วย 
 

7.  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 7.1  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 7.2  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 7.3  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น อํานาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
 7.4  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทํา
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 7.5  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนท่ีต้องนํามาต้ัง
งบประมาณรายจ่าย  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายได้ เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว 
 7.6  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยาย เวลาให้เบิกตัด
ปีไว้ จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

สภา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
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 7.7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน 
 
แผนภาพท่ี 2  ข้ันตอนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (อํานาจผู้บริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

7 

6 

5 
4 

3 

1 

2 

หน่อยงานเสนอขอ
โอน/เปล่ียนแปลง

งบประมาณ 

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ให้โอน/เปล่ียนแปลง

งบประมาณ 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบ 

กองแผนและ
งบประมาณลงระบบ 

e-Laas 

หัวหน้าหน่วยงานขอโอน/
เปล่ียนแปลงตรวจสอบรายการโอน/
เปล่ียนแปลงหลังลงระบบ e-Laas 

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ระบบ e-Laas 

รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน 
หลังประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนภาพท่ี 3  ข้ันตอนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (อํานาจสภาท้องถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.  การควบคุมงบประมาณ 

 8.1  ให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม งบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือและให้มีอํานาจ หน้าท่ีดังต่อไปน้ีด้วย คือ 
  (1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน  
  (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหน้ี  
  (3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผูกพัน  

10 

9 

8 

7 6 

4 

5 

3 

1 

2 

หน่อยงานย่ืนหนังสือ
เสนอญัตติโอน/

เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
โอน/เปล่ียนแปลง

งบประมาณ 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบ 

กองแผนและ
งบประมาณลงระบบ 

e-Laas 

หัวหน้าหน่วยงานขอโอน/
เปล่ียนแปลงตรวจสอบรายการโอน/
เปล่ียนแปลงหลังลงระบบ e-Laas 

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ระบบ e-Laas 

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรวจสอบ สภาท้องถิ่นอนุมัติ

โอน/เปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ่าย 

รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน 
หลังประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 8.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผูกพันได้ตามข้อความที่กําหนดไว้ใน  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ท้ังน้ี ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอท่ีจะเบิกจ่ายได้  
 8.3  บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ได้รับชําระตามอํานาจหน้าท่ี หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอก ผลจากทรัพย์สินของ
ทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้นําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็น
อย่างอ่ืน 
 8.3  บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายในกิจการอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเฉพาะ ใช้จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันภายในวงเงินท่ีได้รับ
น้ัน และไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายน้ัน และผู้อุทิศให้
ไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้นําส่งเป็นรายได้ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม 
หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด ท่ีมีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการตามท่ีระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเง่ือนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาดําเนินการตามท่ี
ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย สําหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผูกพันให้เป็นไปตามท่ี
กรมการปกครองกําหนด เงินท่ีได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจําเป็น
จะต้องจ่าย เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาดําเนินการ
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี เงินรายรับท่ีเป็นสถานพยาบาล 
สถานการศึกษา หรือสถานอ่ืนใดท่ีอํานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนําเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกําหนดไว้เท่าน้ัน 
 8.4  เม่ือสิ้นปีงบประมาณหากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิก
ตัดปีไว้แล้ว ในกรณีน้ีให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาท่ีขอเบิกตัด
ปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้  
 8.5  การก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถ่ิน และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้ันตอนของกฎหมาย  
  การก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ สําหรับโครงการใด โครงการหน่ึงจะ
กระทําได้เม่ือมีความจําเป็นท่ีไม่อาจแยกงบประมาณต้ังจ่าย และดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซ่ึงเป็น
โครงการประเภทท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีไม่อาจแยกการจัดซ้ือจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหน้ีผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหน้ีผูกพัน 
จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณปีท่ีผ่านมา โดยจะต้องระบุใน
งบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 
 

9.  การรายงาน 
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 9.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุด
การประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 9.2  เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ันท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวันตามแบบท่ีกรมการปกครองกําหนด แล้วส่ง
สําเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูล ระดับจังหวัด ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากน้ันแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 
 
 
 
 
 

10.  เอกสารอ้างอิง 
 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไชขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2562   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง  ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้การบริการสาธารณะ  ประกาศวันท่ี  14  
มิถุนายน  2559 
 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559 
 หนังสือ มท 0808.2/ ว 1752  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวันท่ี  6   สิงหาคม  2559 
 หนังสือ มท 0808.2/ ว 0444  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  24   มกราคม  2561 
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 หนังสือ มท 0808.2/ ว 1077  เรื่อง  การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ลงวันท่ี  26   กุมภาพันธ์  2561 
 หนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ ว259  เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งาน
ก่อสร้าง”  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 
 หนังสือ ด่วนมาก ท่ี มท 0023.4/ ว 3247  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลงวันท่ี  21  มิถุนายน  2561 
 หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 2931 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562 
 คู่มือแนะนําการจําแนกงบประมาณ  ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  


