
งบประมาณคลงัทอ้งถิ่น 

ธีรเณศ แสงแป้น

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ



เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 65 ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิน้ี ใหส้มาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และพนกังานสว่นต าบลเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 48 เอกวีสติ ในการปฏิบตัิหน้าที่ ใหน้ายกเทศมนตร ี 

รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเ ป็นเจ ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา



ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัิแห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดส าหรบั

ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการ

อย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบดว้ยหนา้ที่ 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หา้ปีถึงยี่สบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

และปรบัต ัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่ม่ืนบาท หรอืประหารชีวติ



ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 147  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มีหนา้ที่ ท า จดัการ 

หรือ รกัษาทรพัยส์นิ เบียดบงัทรพัยน์ั้นเป็นของตน หรือเป็น

ของผูอ้ื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผู้อ้ื่นเอาทรพัยน์ั้น

เสยี ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หา้ปีถึงยี่สบิปี หรือจ าคุกตลอด

ชีวติ และปรบัต ัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่ม่ืนบาท



ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 267  ผูใ้ดปลอมแปลงเอกสารสิทธิหรือเอกสาร

ราชการ ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ั้งแต่หกเดือนถึงหา้ปี และ

ปรบัตัง้แต่หน่ึงพนับาทถงึหน่ึงหม่ืนบาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั



หลกัการปฏบิตัริาชการ

“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” 

ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดก้ต็่อเม่ือมี

กฎหมายมอบอ านาจใหใ้นการกระท าการนั้น



ต้นเรื่อง • สรุปประเด็นว่า เกิดอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร หรือความเห็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ข้อกฎหมาย

• พรบ.ก าหนดขั้นตอนและแผนกระจายอ านาจ ฯ พ.ศ.2542
• อ านาจหน้าท่ีตาม พรบ.จัดต้ัง (อบจ./เทศบาล/อบต.)
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ท่ีก าหนดอ านาจในการด าเนินการ หรือระเบียบกระทรวงอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง )
• หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์การปฏิบัติ/แนวทางวิธีการด าเนินการ
• ฯลฯ

ข้อพิจารณา

• วางหลักของกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ (เพื่อเป็นฐานอ านาจหน้าท่ีในการ
ด าเนินการ)

• เสนอแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

ข้อเสนอ
• (จากการสรุปท้ังหมดน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการใช้ดุลยพินิจสั่ง

ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง



(1) การจัดเตรียม
งบประมาณ

(2) การพจิารณา
งบประมาณ

(3) การอนุมัติ
งบประมาณ

(4) การบริหาร
งบประมาณ

(5) การติดตามผลการ
ด าเนินงาน



(1) ปรับปรุง 
ทบทวนแผนฯ 

(2) จัดท ารับ - จ่าย โดย 
จนท.งปม./ผอ./หน.

(3) วเิคราะห์ รับ-จ่าย จาก ส่วน
ราชการ เพ่ือเสนอนายกฯ 

(4) เสนอนายกฯ เพ่ือ
พจิารณาร่าง งปม.

(5) นายกฯ เสนอร่าง
ต่อประธานสภา ฯ

ก.พ. – เม.ย.

เม.ย. – พ.ค.

พ.ค. – มิ.ย.

ภายใน
15 ส.ค.

มิ.ย. – ก.ค.







ตล
อด

ปีง
บป

ระ
มา
ณ

จัดเกบ็รายได้ จัดท าสถิติ รายงานตามไตรมาส

ควบคุม งปม.ทั้ง งปม.รายจ่ายและเงินนอก งปม.

การโอนและแก้ไขแปลง งปม.

การก่อหนีผู้กพนั งปม.

การจัดท า งปม.เพิม่เติม



ทุก 3 เดือน
• รายงานผลการด าเนินงานรับจ่ายเงนิรายไตรมาส

ส้ินปีงบประมาณ

• จัดท าผลการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ สถิตริายรับ 
– จ่าย 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2563



ค านิยาม

“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานส าหรบัประมาณ

การดา้นรายรบัและรบัจา่ยแสดงในรูปตวัเลข จ านวนเงนิการตัง้งบประมาณ 

คือการแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตวัเลขจ านวนเงินงบประมาณ

“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละดา้นที่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

แต่ละรูปแบบ

“งาน” หมายความว่า กจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก าหนด

ไวใ้นแต่ละแผนงาน



ค านิยาม

“งบประมาณรายจา่ย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาทอ้งถิ่น

ใหค้วามเหน็ชอบ และผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอ าเภออนุมตั ิท ัง้น้ี 

รวมทัง้งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมและการโอนการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย

"เงนินอกงบประมาณ” หมายความว่า เงนิท ัง้ปวงที่อยู่ใน

ความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น นอกจากเงนิที่ปรากฏ

ตามงบประมาณรายจา่ย



รูปแบบและเอกสาร ขอ้ 5

บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ รายละเอยีดของหมวดรายได้

และงบรายจ่าย ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหเ้ป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ก าหนด (หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง มีดงัน้ี)

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564



งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั (ขอ้ 6)

- ในกรณีที่งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณใหม่ 

ใหใ้ชง้บประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณที่ลว่งแลว้ไปพลางกอ่น

- การเบิกจา่ยเงนิโดยอาศยังบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ลว่งมาแลว้

นั้น ใหน้ าเงนิงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมและที่ไดมี้การโอนเพิ่มหรอื

โอนลดรวมเขา้ไปดว้ย  โดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสุดจะพงึถอืจา่ยได ้ 

- ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะรายจา่ยในงบกลาง งบบคุลากร งบด าเนินงาน

และงบอดุหนุนที่จา่ยจากเงนิอดุหนุนที่ไดร้บัจากรฐับาล เช่น ค่าอาหาร

กลางวนั



ขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบียบ (ขอ้ 7)

- ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการ ตามระเบียบน้ี

และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปญัหา  ยกเวน้ การปฏิบ ัติการ

ตามระเบียบที่ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิีปฏบิตัิเพื่อด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี

- ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงตามวรรคแรกใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัได ้

(ค าส ัง่ มท ที่ 12/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 ปมท. มอบอ านาจให ้ผวจ. ปฏบิตัริาชการแทน)



ขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบียบ (ขอ้ 7)

ข้อ 4 ระเบียบ วิธีการงบประมาณ ฯ ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่  12/2564 ลงวันที่  11 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอ านาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ อปท . ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ. 2563



อ านาจหนา้ที่เจา้หนา้ที่งบประมาณ (ขอ้ 8)

- ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณมีอ านาจหนา้ที่จดัท างบประมาณกบั

ปฏบิตักิารอืน่ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบน้ีและใหมี้อ านาจหนา้ที่

เกี่ยวกบังานงบประมาณ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย

(1)  เรยีกใหห้น่วยงานต่าง  ๆเสนอประมาณการรายรบัและรายจา่ย

(2)  วเิคราะหง์บประมาณและการจา่ยเงนิของหน่วยงานต่างๆ

(3)  ส ัง่การ ควบคุม ก ากบั ดูแล เจา้หนา้ที่จดัท าเอกสาร

งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปี



1.
เรียกให้หน่วยงาน
เสนอประมาณการ

รายรับ-จ่าย
ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายฯ

อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีง่บประมาณ

ขอ้ 8 ใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณมีอ านาจหนา้ท่ีจดัท างบประมาณ 
ดงัต่อไปน้ี

2.
วเิคราะห์งบประมาณ

รายรับ-จ่าย

3.
ส่ัง ควบคุม จนท.จัดท า
เอกสารร่างงบประมาณ

ฯ



งบประมาณรายจา่ยประจ าปี (ขอ้ 9)

- เงนิรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให ้จดัท า

เป็นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และ

- ใหม้ีประมาณการรายรบัประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ดว้ย



งบฯรายจา่ยทัว่ไปและงบฯรายจา่ยเฉพาะการ (ขอ้ 10,11, และ 12)

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อาจจ าแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป และ งบประมาณรายจ่าย

บทเฉพาะการ 

- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจจดัท างบประมาณรายจ่าย

บทเฉพาะการไดโ้ดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น

- ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณ

รายจ่ายทัว่ไปไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายบทเฉพาะการ หรือ

สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตัง้จ่ายในงบประมาณรายจา่ย

ทัว่ไปได ้



จ าแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 13 )

-งบประมาณรายจา่ยทัว่ไปของ อปท. ประกอบดว้ยงบกลาง

และรายจา่ยตามแผนงาน

ขอ้ 13

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประกอบดว้ย

• รายจ่ายงบกลาง
• รายจ่ายตามแผนงาน



รูปแบบ&การจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
( มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564)



ยกเลกิ
1. หนังสือ สถ. ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556
2. หนังสือ สถ. ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลว  6 ส.ค. 2556
3. หนังสือ สถ. ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว  9 มิ.ย. 2558
4. หนังสือ สถ. ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2558
5. หนังสือ สถ. ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธ.ค. 2561
6. หนังสือ สถ. ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1179 ลว 15 เม.ย. 2563



กองยทุธศาสตรแ์ละ

งบประมาณ



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

รายจ่ายงบกลาง หมายถึง 
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่าย

ที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกจ่าย กรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นการเฉพาะ 

ให้ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณามอบ
ให้หน่วยงานตามที่สมควรเป็นหน่วยงานผู้เบิกจ่าย



งบกลาง ไดแ้ก ่รายจา่ยดงัต่อไปน้ี

(1) ค่าช าระหน้ีเงนิตน้

(2) ค่าช าระดอกเบี้ย

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

(4) เงนิสมทบกองทนุทดแทน

(5) เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ย

กจิการประปา

(6) เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ย

กจิการสถานธนานุบาล

(7) เงนิสนับสนุนสถานีขนสง่

/กจิการท่าเรอื

(8) เงนิสนบัสนุนโรงพยาบาลและ

หน่วยบรกิารสาธารณสขุของ อปท.

(9) เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ย

กจิการการโครงการอืน่ ๆ 

(10) เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ

(11) เบี้ยยงัชีพคนพกิาร

(12) เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์

(13) ส ารองจา่ย

(14) รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

(15) เงนิช่วยพเิศษ



รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

(1) เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (สปสช.)

(2) ค่าบ ารุงสมาคมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(3) เงนิเพือ่การสงเคราะหผู์ป่้วยที่ยากไร ้

(4) เงนิสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน

(5) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการจราจร

(6) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.)

(7) เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บับ านาญ (ช.ค.บ.) 

(8) เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บับ านาญ

ขา้ราชการถา่ยโอน(ช.ค.บ.) 

(9) เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บับ านาญพนกังานครู (ช.ค.บ.) 

(10) เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน

(11) เงนิบ าเหน็จบ านาญพนกังานครู

(12) เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

(13) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ

(14) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญขา้ราชการถ่ายโอน

(15) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญพนกังานครู

(16) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญลูกจา้งประจ าถา่ยโอน

(17) เงนิค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับ านาญ

(18) เงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพลูกจา้งประจ า(กสจ.) 

(19) ค่าจดัการพลงังาน

(20) ค่าบรหิารระบบบ าบดัน ้ าเสยี

(21) ค่าภาษีที่ตอ้งช าระตามกฎหมายก าหนด

(22) เงนิเกษียณอายุราชการกอ่นก าหนด



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

รายจ่ายตามแผนงาน

งบบุคลากร

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

(1) เงนิเดือนนายก/รองนายก
(2) เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก
(4) เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษาฯ
(5) เงนิเดือนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก อบจ.
(6) เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) เงนิค่าตอบแทนอ่ืน

(1) เงนิเดือนพนักงาน
(2) เงนิเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน
(3) เงนิประจ าต าแหน่ง
(4) เงนิวทิยฐานะ
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ฯลฯ

หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดรายละเอียดหมวดรายจ่ายไว้ในงาน
หรือโครงการตามแผนงานส าหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ได้แก่ รายจ่ายดังต่อไปนี้



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค

หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า   

ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย

งบด าเนินงาน



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการ
อนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. ได้แก่
1.เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
2.ค่าตอบแทน คก.จดัซ้ือจดัจ้าง
3.ค่าป่วยการอปพร.
4.ค่าป่วยการ อบถ.
5.ค่าตอบแทน คก.สอบข้อเทจ็จริงฯ
6.ค่าตอบแทน จนท.เลือกตั้งท้องถิ่น

ฯลฯ

ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าเช่าบ้าน

ฯลฯ

หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น





การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค 

สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

หมายเหตุ

1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้าง

เหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ิงของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว ในลักษณะ

มิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมัน เป็นต้น

4. หรือรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก ่
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น 
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ, 
ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี
ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี 
ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
ได้แก่ รายจ่ายในการประชุมราชการ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

- ค่าลงทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 

- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนฯ

- ค่าชดเชยกองทนุเศรษฐกิจชุมชน

ฯลฯ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถใช้งาน
ได้ตามปกต)ิ



- มีของเดิม - มีของเดิม

- ช ารุด - ไม่จ าเป็นตอ้งช ารุด

- ซ่อมเฉพาะทีช่ ารุด - ท าใหดี้กว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทีดิ่นสิง่กอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง



หมายถงึ รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 

หรอืตามปกตอิายกุารใชง้านไม่ยนืนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา

อนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบขัน้ใหม่ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงวสัดุ

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไม่เกนิ 2 หม่ืนบาท

3. รายจา่ยเพือ่จดัหาสิง่ของที่ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

4. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าวสัด ุเช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้ 

ค่าวัสดุ



สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่

ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า

2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไม่คงสภาพเดิม

3. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีค่าวสัดุ

วสัดุส้ินเปลือง วสัดุคงทน วสัดุประกอบอะไหล่

1.วสัดุส านักงาน

2.วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

3.วสัดุงานบ้านงานครัว

5.วสัดุยานพาหนะฯ

4.วสัดุก่อสร้าง

6. วสัดุเช้ือเพลงิฯ

7. วสัดุวทิยาศาสตร์ฯ

8. วสัดุการเกษตร

10. วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

9. วสัดุโฆษณาฯ

11. วสัดุกฬีา

12. วสัดุคอมพวิเตอร์

13. วสัดุการศึกษา

15. วสัดุสนาม

14. วสัดุเคร่ืองดบัเพลงิ

16. วสัดุส ารวจ

17. วสัดุดนตรี

18.วสัดุจราจร

19.วสัดุอ่ืน



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯ

หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้

ค่าสาธารณูปโภค



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบลงทุน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ง

หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย

ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย



ค่าครุภณัฑ ์หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอืตามปกติ

อายกุารใชง้านยนืนาน ไม่สิ้นเปลอืง หมดไป หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ เม่ือช ารุดเสยีหาย

แลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมรวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปน้ี

1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงครุภณัฑ์

2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุ เกนิกว่า 2 หม่ืนบาท

3. รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจกัรกล 

เป็นตน้ ซึ่งไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง

4. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้



5. การต ัง้งบประมาณรายจา่ยค่าครุภณัฑใ์หอ้ยู่ในวงเงนิที่ก าหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑห์น่วยงานของรฐั 

หากไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากเป็นครุภณัฑท์ี่ไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ หรือเป็นครุภณัฑท์ี่มี

ก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน แต่ไม่สามารถตัง้งบประมาณตามวงเงนิที่ก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์หรือ

ตอ้งการคณุสมบตันิอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑใ์หต้ ัง้งบประมาณรายจา่ยค่าครุภณัฑต์ามราคาในจงัหวดัหรือทอ้งถิ่น

นั้น ๆ หรอืราคาที่เคยจดัหาอย่างประหยดัโดยตอ้งช้ีแจงเหตผุลใหช้ดัเจนในค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ และเมื่องบประมาณ

อนุมตัแิลว้ กใ็หด้ าเนินการจดัหาตามรายการที่ปรากฏในงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซื้ อจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั

6. การจดัหารถส่วนกลาง ใหจ้ดัหาโดยใหม้ีขนาดและหรือราคาตามที่ก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานค รุภณัฑ์

ของส านักงบประมาณ กรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใดมีความจ าเป็นตอ้งจดัหารถส่วนกลาง ที่มีขน าดและราคา

นอกเหนือไปจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านักงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นถือปฏิบตัิ ตามหนังสือ

ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด

7. การจดัหารถประจ าต าแหน่ง ใหจ้ดัหาไดโ้ดยใหม้ีขนาดเครื่องยนตสู์งสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี ส่วนราคาและ

คณุลกัษณะอืน่ ๆ ใหเ้ป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ 



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ค่าครุภณัฑ์

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน 6.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ

4.ครุภัณฑ์การเกษตร

8. ครุภัณฑ์การแพทย์ ฯ

7.ครุภัณฑ์โฆษณาฯ 12.ครุภัณฑ์กฬีา2.ครุภัณฑ์การศึกษา

11.ครุภัณฑ์เคร่ืองดบัเพลงิ

13.ครุภัณฑ์ส ารวจ

16.ครุภัณฑ์อ่ืน

15.ครุภัณฑ์สนาม10.ครุภัณฑ์โรงงาน

14. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

17. ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้าง

ของครุภัณฑ์ฯ)





ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง

สิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. รายจ่ายเพื่อติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการ

ติดต้ังครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 
รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น



ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง

งบ ประเภท รายละเอยีด

ค่าที่ดินและ

สิง่กอ่สรา้ง

(1) ค่าติดตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดตัง้

คร ั้งแรกในอาคารหรื อสถานที่ ร าชการ พร ้อม

การกอ่สรา้ง หรอืภายหลงัการกอ่สรา้ง 

(2) ค่าติดตัง้ระบบประปาและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นการติดตัง้

คร ั้งแรกในอาคารหรื อสถานที่ ร าชการ พร ้อม

การกอ่สรา้ง หรอืภายหลงัการกอ่สรา้ง

(3) ค่าซ้ือหรอืแลกเปลี่ยนที่ดิน

(4) ค่าชดเชยผลอาสนิ

(5) ค่าผาตกิรรม



ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง

4 ประเภท รายละเอยีด

ค่าที่ดินและ

สิง่กอ่สรา้ง

(6) ค่าเวนคนืที่ดิน

(7) ค่าถมดิน

(8) ค่ากอ่สรา้งอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ

(9)  ค่าต่อเติม หรอืดดัแปลงอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ

(10) ค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ หมายความว่า การตัง้งบประมาณรายจา่ย   

เพือ่งานกอ่สรา้งเกี่ยวกบัการบรกิารสาธารณะ

(11) ค่ากอ่สรา้งสิ่งสาธารณูปโภค  หมายความว่า การตัง้งบประมาณรายจา่ย

เพือ่บรกิารสาธารณะที่จดัท าเพือ่อ านวยประโยชน์แกป่ระชาชนในสิง่

อปุโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวติ

(12) ค่าปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

(13) ค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้ (ค่า K) (ค่ากอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภคและสิง่สาธารณูปการ)

(14) ค่ารื้อถอนอาคาร หรอืสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ



การจ าแนกหมวดและประเภทรายจ่ายส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบอุดหนุน เงินที ่อปท.ตั้งงบประมาณอุดหนุนใหแ้กห่น่วยงานทีข่อรบั
เงินอุดหนุน เพื่อใหอ้ านาจการตามอ านาหน้าทีข่อง อปท.ตามกฎหมาย

งบอุดหนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- อบจ. 
- เทศบาลต าบล/เมือง/นคร
- อบต.

ส่วนราชการ
ส่วนราชการตาม
พรบ.ระเบียบราชการ
บริหารแผ่นดิน

รัฐวิสาหกิจ
- การประปา
- การไฟฟ้า
- อจน.

องค์ประชาชน
- คก.หมู่บ้าน
- คก.ชุมชน
- คก.อพป.

องค์กรศาสนา
- วัด
- มัสยิด

ฯลฯ

องค์กรการกุศล
- เหล่ากาชาด
- มูลนิธิ

ฯลฯ



รายจา่ยตามแผนงาน จ าแนกเป็น (ขอ้ 14 )

1. รายจา่ยประจ า ประกอบดว้ย

(ก) งบบคุลากร ไดแ้ก ่รายจา่ยที่จา่ยในลกัษณะเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า 

และค่าจา้งชัว่คราว 

(ข) งบด าเนินงาน ไดแ้ก ่รายจา่ยที่จา่ยในลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใชส้อย 

ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค

(ค) งบเงนิอดุหนุน หมายถงึ เงนิที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นต ัง้

งบประมาณอดุหนุน 

(ง) งบรายจา่ยอืน่ หมายถงึ รายจา่ยที่ไม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใด

งบรายจา่ยหน่ึง หรอืรายจา่ยที่ก าหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยน้ี



รายจา่ยตามแผนงาน จ าแนกเป็น (ขอ้ 14 )

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ไดแ้ก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ จ่ายใน

ลกัษณะค่าครุภณัฑ ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด

ใหจ้า่ยจากงบรายจา่ยอืน่ใดในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว

รายละเอยีดประเภทรายจ่ายงบกลาง งบรายจ่ายต่าง ๆ และเงนินอก

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่ น

ก าหนด



จ าแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 15)

- งบประมาณรายจ่ายซ่ึงต ั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือเงินประเภทอื่น

ที่ตอ้งน ามาตัง้งบประมาณรายจ่าย ใหจ้ าแนกลกัษณะรายจ่าย

ตามขอ้ 14



การตัง้งบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 16)

- การตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายขององคก์ร

ปกครองส่วนท ้องถิ่นให ้กระท าตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทยก าหนด

D

D



เงนิส ารองจา่ย (ขอ้ 17)

ประมาณการรายรบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย

หมวดรายไดซ้ึ่งจ าแนกเป็น

(1) หมวดภาษีอากร

(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

(3) หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

(4) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย์

(5) หมวดเงนิอดุหนุน

(6) หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็



เงนิส ารองจา่ย (ขอ้ 19)

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะก าหนดใหมี้เงนิส ารองจา่ยในงบกลาง เพือ่

1. กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน หรอื

2.กรณีการป้องกนัและยบัย ัง้ก่อนการเกิดสาธารณภยั หรือคาดว่าจะ

เกดิสาธารณภยั หรอื

3. กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็น

สว่นรวม

- ส าหรบัการอนุมตัิใหใ้ชเ้งนิส ารองจา่ยใหเ้ป็นอ านาจผูบ้รหิารทอ้งถิ่น



งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม (ขอ้ 21 )

- การตรางบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิจะกระท าไดต่้อเม่ือ  

(๑) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้ไม่พอแกก่าร  

ใชจ้า่ย หรอื

(๒) มีความจ าเป็นตอ้งตัง้รายจา่ยข้ึนใหม่  

- แสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจา่ยดงักล่าวดว้ยว่าจะจา่ยจาก

(๑) เงนิรายไดท้ี่มิไดต้ ัง้รบัไวใ้นประมาณการรายรบั หรอื

(๒) เงนิรายไดท้ี่เกนิยอดรวมทัง้สิ้นของประมาณการรายรบัประจ าปี



การจดัท างบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 22 )

- ใหใ้ช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณ 

- ใหห้วัหน้าหน่วยงานจดัท าประมาณการรายรบัและ

ประมาณการรายจา่ย 

- ใหห้วัหน้าหน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงินและ

สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใชป้ระกอบการค านวณ

ขอตัง้งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ที่งบประมาณ



การเสนองบประมาณ (ขอ้ 23 )

- ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณท าการพจิารณาตรวจสอบ วเิคราะห ์และ

แกไ้ขงบประมาณในชัน้ตน้แลว้เสนอต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่

- เม่ือผูบ้รหิารทอ้งถิ่นไดพ้จิารณาอนุมตัิใหต้ ัง้เงนิงบประมาณยอด

ใดเป็นงบประมาณประจ าปีแลว้

- ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณรวบรวมและจดัท าเป็นรา่งงบประมาณ

รายจา่ยเสนอต่อคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่อกีคร ัง้หน่ึง

- ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น น าเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น ภายในวนัที่ 15 สงิหาคม



การขยายเวลาเสนองบประมาณ (ขอ้ 24) 

- ในกรณีที่คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่นพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่สามารถที่จะน าร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อสภาทอ้งถิ่นไดท้นัภายในวนัที่ 15 

สงิหาคม 

- ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่นรายงานใหส้ภาทอ้งถิ่นทราบ โดยอาจก าหนดระยะเวลา

ที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจา่ยประจ าปีใหส้ภาทอ้งถิ่นเพื่อให ้

ความเหน็ชอบดว้ยกไ็ด ้

- แลว้ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่นรายงานใหผู้ก้ ากบัดูแลทราบดว้ย ท ัง้น้ี เพื่อให ้

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บงัคบัไดท้นัทีในวนัเริ่ มตน้

ปีงบประมาณ



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
1. รายจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างที่น ามาจากเงิน
รายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ
เงินอ่ืนใด

- มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
- รายการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ีน ามา
ค า น ว ณ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนองถ่ิน และท่ีเพิ่มเติม



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
2. รายจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

ของ อปท.
ขอ้ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559
ตั้ งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนได้
ไม่เกินอตัราส่วนของรายไดจ้ริงในปีงบประมาณ
ท่ีผา่นมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจดัสรรให้
- อบจ.ไม่เกนิร้อยละ 10
- ทน.ไม่เกนิร้อยละ 2 
- ทม.หรือ ทต.ไม่เกนิร้อยละ 3 
- อบต.ไม่เกนิร้อยละ 5
- กรณีตั้งเกินอตัราท่ีก าหนดให้ขอต่อ ผวจ. ก่อน
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยส่วนท่ีเกิน
จะตอ้งไม่เกินหน่ึงเท่าของอตัราส่วนขา้งตน้ 



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณีมีการก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
3. รายจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริม
กฬีา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ขอ้ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายในการ
จดังาน การจดักิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2564
การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายไม่เกินอตัราส่วน
ของรายไดจ้ริงในปีงบประมาณท่ีผา่นมา
ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้ดงัน้ี
(1) อบจ. ไม่เกนิร้อยละ 10
(2) เทศบาลและ อบต. ไม่เกนิร้อยละ 5
- กรณีตั้งเกินอตัราท่ีก าหนดให้ขอต่อ ผวจ.ก่อนด าเนินการ 
โดยส่วนเกินจะตอ้งไม่เกินหน่ึงเท่าของอตัราส่วนขา้งตน้ 



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
4. ร าย จ่ าย เ กี่ ย วกับ ส่ ง เ งิ นสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ของ อปท.

กฎก ร ะท ร ว ง  พ . ศ .  2 563 อ อ กต า ม ค ว า ม
ในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ .ศ .  2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้  ข้า ร าชการ ส่วนท้อ ง ถ่ินหัก เ งิน
จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพื่อสมทบเขา้เป็นกองทุนในอตัราตามท่ี
ก าหนด
(1) อบจ. และอบต.ส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละ 2
(2) เทศบาล ส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละ 3



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
5. รายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี ส าหรับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ประกาศคณะกรรมการกลาง อบจ./เทศบาล/อบต.
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการ ก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั
ประจ าปี ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนักงาน
จา้ง ฯ พ.ศ. 2558
ในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตอ้งมีงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพฒันา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีท่ีขอรับการประเมิน ทั้งน้ี รายจ่ายเพ่ือการ
พฒันา หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
ประกอบดว้ย ค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
6. รายจ่ายเก่ียวกบัทุนการศึกษาส าหรับ

นกัศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลือ
นกัเรียนของ อปท. 

ขอ้ 5 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยรายจ่าย
เก่ียวกบัทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียนของ อปท. พ.ศ. 2561
- การตั้งงบประมาณไม่เกินอตัราส่วนของรายไดจ้ริงใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐ
จดัสรรให ้ดงัน้ี
(1) รายได้จริงไม่เกนิ 50 ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่
เกนิร้อยละ 3 แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท
(2) รายได้จริงเกนิ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 200 ล้านบาท ตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกนิร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกนิ 3 ล้านบาท
(3) รายได้จริงเกนิ 200 ล้านบาท ตั้งงบประมาณ
ได้ไม่เกนิร้อยละ 2 แต่ไม่เกนิ 5 ล้านบาท 



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
7. รายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางราชการ

ไปต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี  มท
0808.2/ว 3446 ลว. 19 ตุลาคม 2548 ก าหนดให้การ
ตั้งงบประมาณเพ่ือเดินทางราชการไปต่างประเทศ
และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยน า
ฐานรายไดทุ้กประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทัว่ไป 
มาค านวณ ดงัน้ี
(1) รายได้จริงไม่เกนิ 50 ล้านบาท ตั้งงบประมาณ
ได้ไม่เกนิร้อยละ 3
(2) รายได้จริงเกนิ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกนิ
300 ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกนิร้อยละ 2.5
(3) รายได้จริงเกนิ 300 ล้านบาท ตั้งงบประมาณ
ได้ไม่เกนิร้อยละ 2



สรุปข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กรณมีกีารก าหนดอตัราร้อยละ

ที่ รายการ รายละเอยีด
8. การตั้งงบประมาณสมทบกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพในระดับพืน้ที่
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑเ์พ่ือสนบัสนุนให้อปท.ฯ 
พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 สมทบเขา้กองทุน ฯ ในอตัราร้อย
ละของเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจากกองทุน สปสช. 
ดงัน้ี
(1) สมทบไม่น้อยกว่า 30% กรณีรายได้ อปท.

ไม่รวมเงนิอุดหนุน ต ่ากว่า 6 ล้านบาท
(2) สมทบไม่น้อยกว่า 40% กรณีรายได้ อปท.

ไม่รวมเงนิอุดหนุน ตั้งแต่ 6 – 20 ล้านบาท
(3) สมทบไม่น้อยกว่า 50% กรณีรายได้ อปท.

ไม่รวมเงนิอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท



การโอนงบประมาณ

หลกั การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยต่างๆ ใหเ้ป็น

อ านาจอนุมตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 26)

ขอ้ยกเวน้ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ

โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ 

คณุภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 27) 



เอกสารการโอนงบประมาณ และการโอนในระบบ E-laas



การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง

หลกั การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรบั

หรอืงบประมาณรายจา่ย ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของคณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 28)

ขอ้ยกเวน้ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจา่ยในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้งที่ท าให ้

ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอ่สรา้ง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 29)



การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง

•ข้อ 28ระเบียบวิธีการงบประมาณฯ หนังสือ ที่ มท 0808.2/201  ลว29 พฤษภาคม 2563 

•ประเด็น อบต. ขอเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดภาษีอากร 
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ แก้ไขเป็น หมวดภาษีอากร 
ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ E – Laas สมารถกระท าได้หรือไม่

•ตอบ กรณีนี้ไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับ แต่เป็นการเพิ่มและตัด
ประเภทรายรับดังกล่าว ที่ยังมีความจ าเป็นจะต้องตั้งไว้ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
แต่หากมีรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามา ถือว่าเป็นกรณีมีรายได้มีได้ตั้งรับ
ไว้ในประมาณการรายรับ หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ อบต .
ก็สามารถท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติมได้ โดยปฏิบัติตามข้อ 21 



แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 30)

- การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการ

ที่ไดก้นัเงนิหรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยไวแ้ลว้  

- จะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ีอ านาจใหเ้บกิ

ตดัปีได ้หรอืขยายเวลาเบกิตดัปี



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ข้อ 5๙ วรรคสอง ก าหนดว่า
- เมื่อสิ้นระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หาก อปท. ยังมิได้ด าเนินการก่อ

หนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกนิอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
- หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี

- และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้



เอกสารการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และในระบบ E-laas



การโอน แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 30)

ข้อ 30 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7631 ลงวันที่ 15 เมษายน 2562 เรื่อง 
กรณีโอนงบประมาณเพิ่มโครงการที่เบิกตัดปีไว้
ประเด็น อปท. มีการกันเงิน (ยังไม่ก่อหนี้ผักพัน )โครงการขยายเขตประปา จ านวน 
414,625 บาท ในปี 2556 แต่พอจะมาด าเนินการในปี 2557 ปรากฏว่า 
ปริมาณงานและงบประมาณที่ต้องด าเนินการเพิ่ม เป็น 501,661 บาท อปท.
จึงโอนงบประมาณมาเพิ่มอีก 87,036 บาท อปท.มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ค าตอบ ตามข้อ 27 และ 31 รบ.มท.วิธีการงบประมาณ ฯ ก าหนดอ านาจในการ
โอนงบประมาณไว้ อปท. จะต้องโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการ เพื่อสมทบโครงการดังกล่าว 



แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 31)

- การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการ

ที่ไดก้อ่หน้ีผูกพนัไวแ้ลว้

- หากมิไดเ้พิ่มวงเงิน ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น



พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 97 วรรคสาม บัญญัติว่า
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือ

วรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่า ด้วยวิ ธี การ
งบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หากมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลา
ส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป



รายงานการโอน แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง(ขอ้ 32 )

- ภายใตข้อ้ 38 การโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย หรือการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณรายจา่ย 

- เม่ือไดร้บัอนุมตัจิากผูมี้อ านาจแลว้ 

- ใหป้ระกาศโดยเปิดเผย เพือ่ใหป้ระชาชนทราบ 

- แลว้แจง้การประกาศใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัเพือ่ทราบภายใน

สบิหา้วนั ส าหรบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหแ้จง้แกน่ายอ าเภอ



การควบคุมงบประมาณ (ขอ้ 33 )

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่งบประมาณ

- รบัผิดชอบรว่มกนัในการควบคมุงบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณ เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนังสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย  

- โดยมีหวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลอื ...



การจา่ยเงนิ หรอืกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ 34 )

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะจา่ยเงนิหรอืกอ่หน้ีผูกพนัได ้

ตามขอ้ความที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

หรอืงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 

- ทัง้น้ี  ตอ้งมีกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนังสอื

ส ัง่การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ้า่ย และมีเงนิรายได ้

เพยีงพอที่จะเบิกจา่ยได ้



การจา่ยเงนิที่ระบไุวเ้ป็นการเฉพาะ (ขอ้ 35)

- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีลักษณะให้ อปท.ด าเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดย
ไม่มีเง่ือนไข ให้ อปท. พิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามระเบียบนี ้
- เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือส้ินเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจ าเป็น
จะต้องจ่ายเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้ อปท. พจิารณาด าเนินการ
ตามระเบียบที่เกีย่วข้องโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
• เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใดที่อ านวยบริการเป็น
สาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้ อปท . ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หรือหนังสือส่ังการเพ่ือการนี้



การกอ่หน้ีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 37)

อปท . อาจก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่ายมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณได้

โดยความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิ่นภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี

(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตัง้จา่ยเพื่อด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้

(2) มีรายไดไ้ม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจ า เป็น

ตอ้งกอ่หน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณ

(3) จดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขัน้ตอนของกฎหมาย โดยจะตอ้งระบุในงบประมาณ

รายจา่ยปีปจัจุบนั และงบประมาณรายจา่ยปีถดัไป ที่จะกอ่หน้ีผูกพนัใหช้ดัเจน

(4) ใหก้่อหน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกินสามปีงบประมาณ เวน้แต่ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ี

ระเบยีบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่



การกอ่หน้ีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 37)

ข้อ 3๗ ระเบียบ วิธีการงบประมาณ ฯ หนังสือ ที่ มท 0808.2/7295 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
ประเด็น กรณีเทศบาล จะด าเนินการเช่าระบบกล้องโทรทัศวงจรปิด 
เป็นระยะเวลา 5 ปี มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ค าตอบ ไม่เป็นไปตาม ข้อ 38 รบ.มท.วิธีการงบประมาณ ฯ(2541) ดังนั้น 
เทศบาลต้องรายงานเหตุผลความจ าเป็นขอเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
การตั้งงบประมาณ ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 



การจดัสง่ส าเนางบประมาณ (ขอ้ 38)

- ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น จดัสง่ส าเนางบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีและงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมที่ไดร้บัอนุมตัิให ้

ประกาศใชแ้ลว้ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั 

- องคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหส้ง่นายอ าเภอ

- ภายในระยะเวลาไม่เกนิสบิหา้วนันบัแต่วนัสิ้นสดุการประกาศ

โดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น และใหเ้ผยแพรใ่นเว็บไซดข์อง อปท. ดว้ย



การรายงานเม่ือสิ้นสดุปีงบประมาณ (ขอ้ 39)

- ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นประกาศรายงานการรบั

จา่ยเงนิประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสดุท ัง้งบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ สนง.อปท. เพื่อใหป้ระชาชน

ทราบภายในก าหนด 30 วนั 

- ส าเนารายงานการรบัจ่าย ใหผู้ว่้าราชการเพื่อทราบและ

เกบ็ขอ้มูลระดบัจงัหวดัภายในระยะเวลา 15 วนัหลงจัากนั้นแลว้ให ้

จงัหวดัรายงานกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นทราบ



แบบประกาศรายงานการรบัจา่ยเงนิประจ าปีงบประมาณ


