
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท างบประมาณเงินอุดหนนุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รัฐธรรมนูญ 2560 พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง 
พ.ศ. 2561

พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561

ม.250 วรรคสี่
รัฐต้องด ำเนินกำรให้ อปท. มี

รำยได้ของตนเอง โดยจัดระบบภำษี 
จัดสรรภำษีที่เหมำะสม พัฒนำกำรหำ
รำยได้ของ อปท.

ในระหว่ำงที่ยังไม่อำจด ำเนินกำร
ได้ให้รัฐจัดสรร งปม. เพื่อสนับสนุน 
อปท. ไปพลำงก่อน

ม.30 (4) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550 รำยได้ อปท. 
- ต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25 ของรำยได้สุทธิรัฐบำล
- โดยมีจุดมุ่งหมำยให้เพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 35

ม.17 กำรจัดสรร งปม.
(5) สนับสนุน อปท. จัดท ำบริกำร

สำธำรณะ โดยค ำถึงควำมสำมำรถในกำรหำ
รำยได้ของ อปท.

ม.65 กำรจัดสรร งปม. กำรใช้จ่ำย กำรก่อหนี้
ผูกพัน กำรบริหำรทรัพย์สิน ของ อปท. ต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่ำ ประหยัด

ม.66 กำรจัดท ำ งปม. อปท. ให้พิจำรณำ
ฐำนะกำรคลังของ อปท. ควำมจ ำเป็นในกำร
ใช้จ่ำย และกำรเก็บรำยได้

ม.4 ก ำหนดหน่วยรับ งปม. หมำยถึง
หน่วยงำนของรัฐ โดยรวม อปท. ด้วย

ม.29 กำรขอตั้ง งปม. ให้ อปท. ยื่นค ำขอตั้ง 
งปม. ต่อ รมว.มท. เพื่อเสนอต่อ ผอ.สงป. 
และให้จัดสรร งปม. ให้สอดคล้องกับ กม.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ
** ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่
ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด

รำยได้ อปท.

ภำษีท้องถิ่น

ภำษีที่รัฐจัดเก็บและ
แบ่งให้

เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำล



องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ส ำนักงบประมำณ

พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

ขอรับกำรสนับสนุน งปม.

บันทึกค ำขอ งปม. 
ในระบบ e - Budgeting

ขอตั้งงบประมำณ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

รมต. เจ้ำสังกัด

ส ำนักงบประมำณ

ให้ควำมเห็นประกอบ

ให้ควำมเห็นประกอบ

เห็นชอบค ำขอ งปม.

บันทึกค ำขอ งปม. ในระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดท ำ งปม. 

ของ อปท. (BBL)

เปรียบเทียบการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



เทศบำลต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ส ำนักงบประมำณ

ขอรับกำรสนับสนุน งปม.

บันทึกค ำขอ งปม. 
ในระบบ e - Budgeting

ขอตั้งงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

รมต. เจ้ำสังกัด

ส ำนักงบประมำณ

ให้ควำมเห็นประกอบ

ให้ควำมเห็นประกอบ

เห็นชอบค ำขอ งปม.

บันทึกค ำขอ งปม. ในระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดท ำ งปม. 

ของ อปท. (BBL)

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 33 รำยกำร

ที่ รำยกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

1 ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย

2 ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

3 ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา

4 ค่าอาหารกลางวันประถมศึกษา

5 ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ศพด.

6 จัดการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้

7 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

8 จัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

9 ค่าใช้จ่ายการศึกษาตั้งแต่อนุบาล - ขั้นพ้ืนฐาน

10 ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น

ที่ รำยกำร

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

1 ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้้า

2 เงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน

3 การบริหารสนามกีฬา

4 ชดเชยรายได้ความไม่สงบชายแดนภาคใต้

ด้ำนสังคม

1 เบี้ยยังชีพความพิการ

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้ำนสำธำรณสุข

1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสถานีอนามัยถ่ายโอน

2 โครงการพระราชด้าริฯ ด้านสาธารณสุข

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ส้ารวจและขึ้นทะเบียน)

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ฉีดวัคซีน)

ที่ รำยกำร

ด้ำนบุคลำกร

1 เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ้า

2 สวัสดิการครูชายแดนภาคใต้

3 เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และสวัสดิการครู ศพด.

4 การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) 

5 บริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)

6 การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

7 การศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ้าเหน็จ บ้านาญ)

8 ค่าจ้างบุคลากรสถานีสูบน้้าไฟฟ้า

9 ค่ารักษาพยาบาล ขรก. พนักงานส่วนท้องถิ่น

10 การถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ)

11 ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

12 การจัดการศึกษาของบุตร



รำยกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 13 รำยกำร

ที่ รำยกำร

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้า้

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมูบ้่าน

4 การบริหารจัดการน้้าเพื่อสนับสนุนฎีกา

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้้า

6 ธนาคารน้้าใต้ดิน

ด้ำนสำธำรณสุข

1 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน

ที่ รำยกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยผ่านการเล่น

3 ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV

5 ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ด้ำนสังคม

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2 ก่อสร้างลานกีฬา

งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

1 ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ



รำยกำรเงินอุดหนุนที่ได้รับควำมเห็นชอบ จำก ก.ก.ถ. เพิ่มเติม

ที่ รำยกำร

ด้ำนบริหำรจัดกำร

1 ชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

ด้ำนสังคม

1 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

2 ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ

งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



กำรเสนอขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ



การเสนอโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ

1. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ก าหนดแนวทาง วธิกีาร และหลกัเกณฑ์ในการเสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีป่ฏทินิงบประมาณรายจา่ยทีส่  านกังบประมาณ และกระทรวงมหาดไทยก าหนด

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ ิน่จดัเตรยีมโครงการซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ าหนดส่งใหจ้งัหวดั

3. จงัหวดัพจิารณากล ัน่กรอง โดยตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และวรวบรวมส่งใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่

4. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่ด าเนนิการตรวจสอบความถูกต้อง แลว้รวบรวมขอ้เสนอขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ ิน่

ทีผ่า่นการพจิารณากล ัน่กรองจากจงัหวดั เพ ือ่เสนอขอความเหน็ชอบจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย และจดัท าค าขอต ัง้

งบประมาณรายจา่ยต่อส านกังบประมาณผา่นระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ (e-Budgeting)



1. เทศบาลต าบล/องค์การบรหิารส่วนต าบล จดัท าค าขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถว้น

ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิแต่ละรายการก าหนด 

จดัส่งใหจ้งัหวดัพจิารณากล ัน่กรอง

2. บนัทกึค าของบประมาณลงในระบบสารสนเทศในการจดัเกบ็และรายงานขอ้มูลเพ ือ่ตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th)

ตามระยะเวลาทีก่รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่ก าหนด โดยใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

3. ใหจ้งัหวดัรวบรวมค าขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบใหค้รบถว้น (โดยผา่นการกล ัน่กรองจาก

คณะกรรมการกล ัน่กรองระดบัจงัหวดั ส่งใหก้รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถ ิน่ ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 0810.8/ว 3462 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563

เร่ือง แนวทางการขอรับการสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล



วันท่ี
ปฏิทินการเปิดระบบให้บันทึกข้อเสนอขอรับการสนับสนนุงบประมาณ

เงินอุดหนนุเฉพาะกิจส าหรับ ทต. และ อบต.

9 - 30 พฤศจิกายน 2563 รายการ ก่อสร้าง/ปรบัปรุง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิน่, ประปาหมู่บา้น,

พฒันาแหลง่น ้ากกัเกบ็น ้า และก่อสร้าง ปรบัปรุงซ่อมแซมสถานสูีบน ้าด้วยไฟฟ้า 

16 - 30 พฤศจิกายน 2563 รายการ ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดนิ, ก่อสร้างลานกฬีา/สนามกฬีา, 

ศูนย์เรยีนรู้การบรหิารจดัการน ้าอย่างเป็นระบบ, พฒันาแหลง่ท่องเท ีย่ว 

และการตดิต ัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV  

23 - 30 พฤศจิกายน 2563 รายการ ก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารประกอบ, 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเดก็เลก็, ก่อสร้างสนามเดก็เลน่สร้างปญัญา, 

สิง่ก่อสร้าง/ครุภณัฑ์ส าหรบัสถานอีนามยัถ่ายโอน 

และครุภณัฑ์รถบรรทุกขยะ 

*ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม



กำรอนุมัติงบประมำณ



กลไกส ำคัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
(ของสภาผู้แทนฯ)

คณะอนุกรรมาธิการฯ ท้องถิ่น
(คณะที่ 5)  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษา ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ 
(ของวุฒิสภา)

กำรพิจำรณำของฝ่ำยนิติบัญญัติ

สภำผู้แทนฯ พิจารณาภายใน 105 วัน
วาระ 1 รับหลักการ

- คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วาระ 2 สภาผู้แทนฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
วาระ 3 รับร่าง พ.ร.บ.

วุฒิสภำ พิจารณาภายใน 20 วัน
(ให้ความเห็นชอบ/ไม่ให้ความเห็นชอบ)
- คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ วุฒิสภา



สภำผู้แทนรำษฎร
กำรพิจำรณำของ
สภำผู้แทนรำษฎร

วำระที่ 1
รับหลักกำร

กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

วำระที่ 2-3



ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ 
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

สภำผู้แทนรำษฎร

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (สภำผู้แทนรำษฎร) พิจารณารายละเอียดงบประมาณของ
กระทรวง – หน่วยงาน โดยมีการปรับลดงบประมาณ และมีการพิจารณาเพิ่ม
งบประมาณจากรายการที่ ครม. ให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ 
อปท. (ทต. และ อบต.) ของ สถ. เพื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหนว่ยรับ
งบประมาณ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้แปรญัตติเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ จัดท้ารายงานและข้อสังเกตจากการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

1

2

3

4



กำรพิจำรณำของ
วุฒิสภำ

กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กำรพิจำรณำของ
วุฒิสภำ

วุฒิสภำ



เมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 
วุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วุฒิสภา ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี

1.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ. และรายงานความเห็น
ต่อประธานวุฒิสภาภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.บ. จากวุฒิสภา
1.2 การพิจารณาในขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่มีการแปรญัตติ
1.3 คณะกรรมาธิการวุฒิสภาจัดท้ารายงานและข้อสังเกตเสนอต่อประธานวุฒิสภา

วุฒิสภาพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 
สมาชิกจะขอแก้ไขเพิ่มเติมมิได้

วุฒิสภำ
ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ 

ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

1

2



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

ส ำนักงบประมำณ

พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณฯ (เดิม) พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณฯ (ใหม่)

จัดสรร

แจ้ง

อนุมัติ งปม.

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ท้องถ่ินจังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

คลังจังหวัด

ส ำนักงบประมำณ

รำ
ยง

ำน
ผล

กำ
รจ

ัดส
รร

เบิกจ่ำยรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำย

คลังจังหวัด

ขออนุมัติเบิกจ่ำย

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี



เทศบำลต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

ส ำนักงบประมำณ

จัดสรร

แจ้ง

อนุมัติ งปม.

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำลนคร และเทศบำลเมือง

ท้องถ่ินจังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น

คลังจังหวัด

ส ำนักงบประมำณ

รำ
ยง

ำน
ผล

กำ
รจ

ัดส
รร

เบิกจ่ำยรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำย

คลังจังหวัด

ขออนุมัติเบิกจ่ำย

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



กำรบริหำรงบประมำณเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



พ.ร.บ.วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

มำตรำ 34 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ

มำตรำ 36 งบประมาณที่ก้าหนดไว้ในแผนหรือรายการใดแล้ว หน่วยรับ
งบประมาณจะโอน หรือน้าไปใช้ในแผนงาน หรือรายการอื่นมิได้  
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ

มำตรำ 37 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้รับชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ



นอกจากท่ีก าหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร

จากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปต้ังจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอ่ืนๆ 

(ภายในแผนงานเดยีวกนั) การเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร การเปล่ียนแปลง

รายละเอียดของเงินจัดสรร (ส าหรบังบรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 

และงบบูรณาการ) “ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ

รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร ท่ีส านัก

งบประมาณก าหนด”

ข้อ 28
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. 2562



หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร 

หรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

ข้อ 7 กรณหีน่วยรบังบประมาณ จะใช้เงนินอกงบประมาณสมทบกบัเงนิจดัสรร เป็นอ านาจอนุมตัขิอง 

(หน.หน่วยรบังบประมาณ)        (ใชส้ าหรบักรณมีไิด้ระบุไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณรายจา่ย)

(1) น าเงนินอกไปสมทบ กบัเงนิจดัสรรเป็นค่าใช้จ่าย “รายการครุภณัฑ์” ทีม่วีงเงนิ/หน่วย ต ่ากว่า 

1 ลา้นบาท หรอื “ค่าสิง่ก่อสร้าง” ทีม่วีงเงนิ/หน่วย ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท

(2) สมทบได้ ไม่เกนิร้อยละ 10

(นอกจากนี ้: ใหข้อท าความตกลงกบัส านกังบประมาณก่อน)       

เง่ือนไข



ข้อ 8  หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณอาจ โอนเงนิจดัสรร หรอื เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร (ภายใต้แผนงาน
ผลผลติ หรอืโครงการเดยีวกนัได้  เป็นอ านาจของ (หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณ)  

(1) ต้องมใิช่ การโอนเงนิจดัสรร หรอืเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร จากรายจา่ย

1.) รายการค่าครุภณัฑ์ ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ต ัง้แต่ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป

2.) รายการค่าท ีด่นิ

3.) รายการค่าส ิง่ก่อสร้าง ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ต ัง้แต่ 10 ลา้นบาทข ึน้ไป  

4.) รายการก่อหน ีผู้กพนัขา้มปีงบประมาณ

(2) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็น

1.) รายการค่าจดัหาครุภณัฑ์ยานพาหนะ

2.) รายการค่าครุภณัฑ์ ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ต ัง้แต่ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป

3.) รายการค่าท ีด่นิ

4.) รายการค่าส ิง่ก่อสร้าง ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ต ัง้แต่ 10 ลา้นบาทข ึน้ไป     

ทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหน ีผู้กพนัขา้มปีงบประมาณ

เง่ือนไข



จากการด าเนนิงานบรรลุวตัถุประสงค์ หรอื จากการจดัซื้อจดัจา้งแลว้(หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณ) 

อาจโอนเงนิจดัสรร หรอื เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรรดงักล่าว ไปใชจ้า่ยเป็นรายการใดๆ(ภายใต้แผนงาน 

ผลผลติ หรอืโครงการเดยีวกนั) (และภายใต้เง ือ่นไขตาม (2) ) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมตัจิากส านกั

งบประมาณ

* กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่าย 



ข้อ 9  กรณหีน่วยรบังบประมาณได้รบัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณ รายการค่าครุภณัฑ์ หรอื ส ิง่ก่อสร้าง (มใิช่รายการ

ก่อหน ีผู้กพนัขา้มปี) หากผลการจดัซื้อจดัจา้งสูงกว่างบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร (หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณ) อาจโอน

เงนิจดัสรรจากรายการอืน่ (ภายใต้แผนงานเดยีวกนั) หรอืน าเงนินอกงบประมาณไปเพ ิม่วงเงนิรายการค่าครุภณัฑ์ 

หรอื ส ิง่ก่อสร้างน ัน้ ได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิท ีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณ

รายการตามวรรคหน ึง่ ในกรณที ีเ่งนิจดัสรรได้รวมรายการค่าครุภณัฑ์ หรอื ส ิง่ก่อสร้าง หลายหน่วย ไว้ในรายการเดยีวกนั ให้ถอืว่า

ครุภณัฑ์ หรอื ส ิง่ก่อสร้าง 1 หนว่ย เป็น 1 รายการ



ข้อ 11 การโอนเงนิจดัสรร และหรอื เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร นอกเหนอืจากทีก่  าหนด

ไว้ในหลกัเกณฑ์น ีใ้หข้อท าความตกลงกบัส านกังบประมาณ



หนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 137 ลงวันที่ 26 กันยำยน 2562
เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแก้ไขค ำผิดอันเกิดจำกกำรพิมพ์เอกสำรของรำยกำรงบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงบประมำณ 

“ค ำผิดอันเกิดจำกกำรพิมพ์ เช่น สะกดผิด ค ำซ้ ำ เกินหรือตกหล่น 
หรือใช้ค ำไม่ถูกต้อง ซึ่งอำจเป็นควำมคลำดเคลื่อน เมื่อหน่วยรับงบประมำณ
จะด ำเนินกำรใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยต่อไป  หน่วยรับ
งบประมำณสำมำรถแก้ไขค ำผิดในลักษณะดังกล่ำวให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้อง
ขอแก้ไขค ำผิดจำกส ำนักงบประมำณอีก”

อ้ำงถึง



ระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย

เพ ือ่กรณฉุีกเฉนิหรอืจ าเป็น พ.ศ. 2562

ข้อ 5 การขอรบัจดัสรรงบประมาณ รายจา่ยงบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพ ือ่กรณฉุีกเฉนิหรอืจ าเป็น ใหก้ระท าได้ในกรณี
ทีเ่ป็นรายจา่ย ดงัน ี้

(1) เป็นรายจา่ยเพ ือ่การป้องกนัหรอืแก้ไขสถานการณ์อนัมผีลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยของประชาชน หรอืความม ัน่คงของรฐั

(2) เป็นรายจา่ยท ีจ่  าเป็นต้องจา่ยเพ ือ่การเยยีวยาหรอืบรรเทาความเสยีหายจากภยัพบิตัสิาธารณะร้ายแรง

(3) เป็นรายจา่ยท ีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณไว้แลว้แต่มจี  านวนไม่เพยีงพอและมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนของรฐัต้องใชจ้า่ยหรอืก่อหน ีผู้กพนังบประมาณโดยเรว็

(4) เป็นรายจา่ยท ีไ่ม่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ แต่มภีารกจิจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องด าเนนิการและต้องใชจ้า่ยหรอืก่อหน ีผู้กพนังบประมาณโดยเรว็



หน่วยรบังบประมาณจะขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

รายการเงนิส ารองจ่ายเพ ือ่กรณฉุีกเฉนิหรือจ าเป็น เพ ื่อใช้จ่าย

ตามข้อ 5 ได้ แต่เฉพาะกรณที ีห่น่วยรบังบประมาณได้ตรวจสอบ
แน่ชดัแล้วว่าไม่สามารถน างบประมาณของหน่วยรบังบประมาณของ

หน่วยรบังบประมาณมาใช้จ่ายได้ หรือน ามาใช้จ่ายได้แต่มจี  านวน

ไม่เพยีงพอ

ข้อ 6



การขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจา่ยงบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพ ือ่กรณฉุีกเฉนิหรอืจ าเป็น ให้หนว่ยงานรบั

งบประมาณจดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งท ีเ่สนอขอรบัจดัสรรงบประมาณ ดงัน ี้

ข้อ 7

(1) ค าช ีแ้จงเก ีย่วกบัเหตุผลความจ าเป็นในการขอใชง้บประมาณรายจา่ย พร้อมเอกสารประกอบ

(2) วตัถุประสงค์ของการขอใชง้บประมาณรายจา่ยและความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์ชาต ินโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิแผนความม ัน่คงแห่งชาต ิรวมท ัง้มตคิณะรฐัมนตรที ีเ่ก ีย่วขอ้ง

(3) แผนปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณทีข่อรบัจดัสรรเป็นรายเดอืน

(4) ส านกังานท ีจ่ะด าเนนิการเบกิจา่ย

(5) รายละเอยีดประกอบการพจิารณาตามทีส่  านกังบประมาณก าหนด เช่น คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ แบบรูปรายการ ฯลฯ



ใหห้น่วยรบังบประมาณทีจ่ะขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ

เงนิส ารองจ่ายเพ ือ่กรณฉุีกเฉนิหรอืจ าเป็นทุกกรณ ีเสนอเรือ่งให้ รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรอืรฐัมนตรที ีก่  ากบัดูแล หรอืผูท้ ีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมายใหเ้ป็น

ผูก้ ากบัแผนงานบูรณาการกรณเีป็นการด าเนนิการภายใต้แผนงานบูรณาการ แลว้แต่

กรณ ีพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งค าขอให้ส านักงบประมาณ

ข้อ 8



อ านาจหน้าท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน อาศัยอ านาจตาม ลักษณะงานท่ีมอบ

- เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร ภายใต้รายการงบประมาณเดยีวกนั 

ประเภทงบเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ทีม่ใิช่การเปล ีย่นแปลงสถานที่

ด าเนนิการ หรอืการเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรรทีไ่ด้รบัอนุมตัิ

ใหข้ยายเวลาเบกิจา่ยจากคลงั หรอืรายการก่อหน ีผู้กพนั

ขา้มปีงบประมาณ และจะต้องมใิช่การเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร

รายการค่าครุภณัฑ์ทีม่วีงเงนิต่อหน่วยต ัง้แต่ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป 

รายการทีด่นิหรอืรายการค่าสิง่ก่อสร้าง ทีม่วีงเงนิต่อหน่วย

ต ัง้แต่ 10 ลา้นบาทข ึน้ไป

- เปล ีย่นแปลงรายละเอยีดของเงนิจดัสรร ภายใต้รายการ

งบประมาณเดยีวกนั ประเภทงบเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 

โดยไม่จ  ากดัวงเงนิ

ระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 28 และขอ้ 29 ประกอบหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ

ใชง้บประมาณรายจา่ย การโอนเงนิจดัสรรหรอืการ

เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร พ.ศ. 2562 ขอ้ 8

กรณมีคีวามจ าเป็น ใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัมอี านาจดงัน ี้

- เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร ภายใต้รายการงบประมาณเดยีวกนั

ประเภทงบเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ทีม่ใิช่ การเปล ีย่นแปลงสถานที่

ด าเนนิการ หรอืการเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรรทีไ่ด้รบัอนุมตัิ

ใหข้ยายเวลาเบกิจา่ยจากคลงั หรอืรายการก่อหน ีผู้กพนั

ขา้มปีงบประมาณ และจะต้องมใิช่เป็นการเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร

รายการค่าครุภณัฑ์ทีม่วีงเงนิต่อหน่วยต ัง้แต่ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป 

รายการทีด่นิหรอืรายการสิง่ก่อสร้างทีม่วีงเงนิต่อหน่วยต ัง้แต่ 

10 ลา้นบาทข ึน้ไป  

- เปล ีย่นแปลงรายละเอยีดของเงนิจดัสรร ภายใต้รายการ

งบประมาณเดยีวกนั ประเภทงบเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ทีม่ใิช่ 

การเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรรทีไ่ด้รบัอนุมตัใิหข้ยายเวลาเบกิจา่ย

จากคลงั หรอืรายการก่อหน ีผู้กพนัขา้มปีงบประมาณ

โดยไม่จ  ากดัวงเงนิ 

การมอบอ านาจใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแทน

อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่

ค าส ัง่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่ ท ี ่716/2562 ลงวนัที ่10 กนัยายน 2563 ขอ้ 3.1



อ านาจหน้าท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน อาศัยอ านาจตาม ลักษณะงานท่ีมอบ

การน าเงนินอกงบประมาณไปเพ ิม่วงเงนิรายการค่าครุภณัฑ์

หรอืส ิง่ก่อสร้างได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิงบประมาณ 

งบเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ทีม่ใิช่ รายการก่อหน ีผู้กพนัขา้ม

ปีงบประมาณ

ระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 28 และขอ้ 29 ประกอบหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ

ใชง้บประมาณรายจา่ย การโอนเงนิจดัสรรหรอืการ

เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร พ.ศ. 2562 ขอ้ 9

กรณไีด้รบัจดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ รายการ

ค่าครุภณัฑ์หรอืส ิง่ก่อสร้าง ไม่ว่าวงเงนิใดต่อรายการ 

ทีม่ใิช่รายการก่อหน ีผู้กพนัขา้มปีงบประมาณ หากผลการจดั

ซื้อจดัจา้งสูงกว่างบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร ในกรณทีีม่คีวาม

จ าเป็นให ้ผวจ. มอี านาจพจิารณาน าเงนินอกงบประมาณไปเพ ิม่

วงเงนิรายการดงักลา่วได้ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีไ่ด้รบั

จดัสรรงบประมาณ 

การมอบอ านาจใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแทน

อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่

ค าส ัง่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่ ท ี ่716/2562 ลงวนัที ่10 กนัยายน 2563 ขอ้ 3.2



อ านาจหน้าท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน อาศัยอ านาจตาม ลักษณะงานท่ีมอบ

- การเปล ีย่นแปลงรายละเอยีดของเงนิจดัสรรทีไ่ด้รบั

อนุมตัใิหข้ยายเวลาเบกิจา่ยเงนิจากคลงั ภายใต้

รายการงบประมาณเดยีวกนั ประเภทงบเงนิอุดหนุน

เฉพาะกจิ โดยไม่จ  ากดัวงเงนิ

ระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 28 และขอ้ 29 ประกอบหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ

ใชง้บประมาณรายจา่ย การโอนเงนิจดัสรรหรอืการ

เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร พ.ศ. 2562 ขอ้ 8 และ

หนงัสอืส านกังบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ท ี่ นร 

0715/2854 ลงวนัท ี ่6 มกราคม 2563

กรณมีคีวามจ าเป็น ให ้ผวจ. มอี านาจเปล ีย่นแปลง

รายละเอยีดของเงนิจดัสรรทีส่  านกังบประมาณมไิด้

ก าหนดไว้ในการจดัสรรงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตั ิ

ใหข้ยายเวลาเบกิจา่ยเงนิจากคลงั ภายใต้รายการ

งบประมาณเดยีวกนั ประเภทงบเงนิอุดหนุน

เฉพาะกจิ โดยไม่จ  ากดัวงเงนิ 

การมอบอ านาจใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแทน

อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่

ค าส ัง่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่ ท ี ่716/2562 ลงวนัที ่10 กนัยายน 2563 ขอ้ 3.3



อ านาจหน้าท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน อาศัยอ านาจตาม ลักษณะงานท่ีมอบ

- การแก้ไขค าผดิอนักดิจากการพมิพเ์อกสาร

ของรายการงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุติ หรอืได้รบั

ความเหน็ชอบจากส านกังบประมาณ และรายการเงนิ

จดัสรรที ่สถ. ได้อนุมตัโิอนเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร 

ระเบยีบว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 28 และขอ้ 29 ประกอบหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการ

ใชง้บประมาณรายจา่ย การโอนเงนิจดัสรรหรอืการ

เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร พ.ศ. 2562 ขอ้ 8

และหนงัสอืส านกังบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ท ี ่นร 

0702/ว 137 ลงวนัท ี ่26 กนัยายน 2562

กรณทีีเ่หน็สมควร ให ้ผวจ. มอี านาจแกไ้ขค าผดิ อนัเกดิจาก

การพมิพ ์เช่น สะกดผดิ ค าซ ้า เกนิ หรอืตกหลน่

หรอืใชถ้อ้ยค าไม่ถูกต้อง ซึง่อาจเป็นความคลาดเคล ือ่น

ในข ัน้ตอนการจดัท าเอกสารของหน่วยรบังบประมาณ 

หรอืในข ัน้ตอนของส านกังบประมาณ รายการเงนิจดัสรร

ทีไ่ด้รบัอนุมตั ิหรอืได้รบัความเหน็ชอบจากส านกังบประมาณ 

เอกสารของรายการงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัหิรอืได้รบั

ความเหน็ชอบจากส านกังบประมาณ หรอืรายการเงนิจดัสรร

ที ่สถ. ได้อนุมตัโิอนเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร โดยใหจ้งัหวดัจดัท า

บนัทกึเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานด้วยว่ามกีารแกไ้ขถอ้ยค าผดิดงักลา่ว 

โดยไม่จ  ากดัวงเงนิ 

การมอบอ านาจใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแทน

อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่

ค าส ัง่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ ิน่ ท ี ่716/2562 ลงวนัที ่10 กนัยายน 2563 ขอ้ 3.4



กำรบริหำรงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564











Questions

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำมำรถใช้อ ำนำจตำมค ำสั่ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที่ 716/2563

ลงวันที่ 10 กันยำยน 2563
ข้อ 3.1

เรื่อง กำรมอบอ ำนำจ
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปฏิบัติรำชกำรแทน

เทศบาลต้าบลอุ่มเม้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ “ก่อสร้ำงอำคำร
เรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสำเข็ม) ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลอุ่มเม้ำ สังกัดเทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”
งบประมาณจัดสรร 7,971,000 บาท มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการเงินจัดสรรดังกล่าวเป็น “ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 
(ฐำนรำกแผ)่ ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ สังกัดเทศบำล
ต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” เนื่องจากผลการทดสอบดิน
ในบริเวณที่จะด้าเนินการก่อสร้างไม่สามารถด้าเนินการตามที่ได้รับจัดสรรได้
ผู้ใดสามารถใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว



Questions

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ

ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. 2562

ข้อ 27
(เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยเงิน 

ให้ขอท ำควำมตกลงกับ
ส ำนักงบประมำณ)

เทศบาลต้าบลอุ่มเม้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ “ก่อสร้ำงอำคำร
เรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสำเข็ม) ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลอุ่มเม้ำ สังกัดเทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”
งบประมาณจัดสรร 7,971,000 บาท และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
เงินจัดสรรดังกล่าวเป็น “ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 
(ฐำนรำกแผ)่ ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ สังกัดเทศบำล
ต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” เนื่องจากผลการทดสอบดิน
ในบริเวณที่จะด้าเนินการก่อสร้างไม่สามารถด้าเนินการตามที่ได้รับจัดสรรได้
ผู้ใดสามารถใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว



Questions

เทศบาลต้าบลอุ่มเม้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ “ก่อสร้ำงอำคำร
เรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสำเข็ม) ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลอุ่มเม้ำ สังกัดเทศบำลต ำบลอุ่มเม้ำ อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”
งบประมาณจัดสรร 7,971,000 บาท มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยกำรเปลี่ยนควำมยำวของเสำเข็ม จำก 5 เมตร เป็น 3 เมตร 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณจัดสรรลดลงเหลือ 
7,500,000 บาท
ผู้ใดสามารถใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำมำรถใช้อ ำนำจตำมค ำสั่ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที่ 716/2563

ลงวันที่ 10 กันยำยน 2563
ข้อ 3.1

เรื่อง กำรมอบอ ำนำจ
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปฏิบัติรำชกำรแทน

(เปลี่ยนแปลงรำยละเอียด)



Questions

องค์การบริหารส่วนต้าบลเปือยใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ 
“ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนชำด ถึง บ้ำนผักหวำน หมู่ที่ 5 
บ้ำนชำติ ต ำบลเปือยใหญ่ กว้ำง 5 เมตร ยำว 4,128 เมตร หนำ 0.15 
เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปือยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวัด
ขอนแก่น” งบประมาณจัดสรร 10,993,500 บาท มีความประสงค์ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรรดังกล่าวเป็น “ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนชำด ถึง บ้ำนผักหวำน หมู่ที่ 5 บ้ำนชำติ ต ำบลเปือยใหญ่ 
กว้ำง 5.5 เมตร ยำว 3,800 เมตร หนำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเปือยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น” งบประมาณเท่าเดิม
ผู้ใดสามารถใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ. 2562

ข้อ 28 ประกอบหลักเกณฑ์
ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณ

รำยจ่ำย กำรโอนเงินจัดสรร
หรือกำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1)
(ให้ขอท ำควำมตกลงกับ
ส ำนักงบประมำณ กรณี

สิ่งก่อสร้ำงที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สิบล้ำนบำทขึ้นไป)



Questions

องค์การบริหารส่วนต้าบลเปือยใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ 
“ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนชำด ถึง บ้ำนผักหวำน หมู่ที่ 5 
บ้ำนชำติ ต ำบลเปือยใหญ่ กว้ำง 5 เมตร ยำว 4,128 เมตร หนำ 0.15 
เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปือยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวัด
ขอนแก่น” งบประมาณจัดสรร 8,000,000 บาท มีความประสงค์ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรรดังกล่าวเป็น “ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนชำด ถึง บ้ำนผักหวำน หมู่ที่ 5 บ้ำนชำติ ต ำบลเปือยใหญ่ 
กว้ำง 5.5 เมตร ยำว 3,800 เมตร หนำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเปือยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น” งบประมาณเท่าเดิม
ผู้ใดสามารถใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำมำรถใช้อ ำนำจตำมค ำสั่ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที่ 716/2563

ลงวันที่ 10 กันยำยน 2563
ข้อ 3.1

เรื่อง กำรมอบอ ำนำจ
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปฏิบัติรำชกำรแทน



Questions

องค์การบริหารส่วนต้าบลเปือยใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ 
“ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนชำด หมู่ที่ 5 ต ำบลเปือยใหญ่ 
กว้ำง 5 เมตร ยำว 4,128 เมตร หนำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเปือยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น” งบประมาณจัดสรร 
8,000,000 บาท มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร
ดังกล่าวเป็น “ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนผักหวำน หมู่ที่ 2 
ต ำบลเปือยใหญ่ กว้ำง 5.5 เมตร ยำว 3,800 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปือยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวัดขอนแก่น”
งบประมาณเท่าเดิม
ผู้ใดสามารถใช้อ้านาจในการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

อ ำนำจตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
บริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประกอบกับหลักเกณฑ์
ว่ำด้วยกำรใช้งบประมำณ

รำยจ่ำย กำรโอนเงินจัดสรร
หรือกำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

พ.ศ. 2562 ข้อ 8
(เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่

ที่ปรำกฏในใบจัดสรร)



การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ

ให้เป็นอ านาจอนมุัติของคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินข้อ 26 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครภัุณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป

ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน
ข้อ 27 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีาร

งบประมาณของ อปท. 2541ฯ



1.  เป็นการโอนออก / โอนเข้า / โอนระหว่างรายการ

2. มผีลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง (ลักษณะ / ปริมาณ / คณุภาพ)                                          

หรือ โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครภัุณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

( เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน )

องค์ประกอบข้อ 27



รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย
• รายจ่ายประจ า

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า
- หมวดค่าจ้างช่ัวคราว
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (1)            (2)            (3)
- หมวดค่าสาธารณปูโภค
- หมวดเงินอุดหนนุ
- หมวดรายจ่ายอ่ืน

• รายจ่ายเพือ่การลงทนุ
- หมวดค่าครภัุณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



สภา

ผวจ.

จ่ายเงินม.67 ทวิงบประมาณ

อนมุัติ

เห็นชอบ



" กิจการใดท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนญุาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ อปท. 
มีรายได้ ไม่เพยีงพอท่ีจะด าเนินการ "

การน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (ระยะ 3 เดือนแรก

ของปีงบประมาณ)

( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ 88 )



ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงนิสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนทีสุ่ด) ที ่มท 0808.2/   ว 5794 ลงวนัที่ 10 
ตุลาคม 2560) 

1) กรณเีบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพกิาร ผู้ป่วยเอดส์ (3 เดือนแรก)
2) กรณผู้ีมีสิทธิได้ยืน่ค าขอรายใหม่เพิม่ขึน้

- โอนงบประมาณไปเพิม่
- ขอท าความตกลงกบั ผวจ.เพือ่ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน
- รายงานจังหวัดเพือ่แจ้งกรมฯ จัดสรรเพิม่

3) กรณเีงินอุดหนุนอาหารกลางวนั (3 เดือนแรก) 



ข้อ 90 กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพยีงพอท่ีจะจ่ายหรือไม่ได้ต้ังงบประมาณ
เพื่อการน้ันไว้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน

ในกรณีดังต่อไปน้ี

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิน่ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ ิม่เตมิ

รับโอน เล่ือนระดับ เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน(1)
เบิกเงินให้ บริหารท้องถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลขานกุารผูบ้ริหารท้องถ่ิน เลขานกุารสภา

ท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาผูบ้ริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนลูกจ้างซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง หรือหนังสือส่ังการ

กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณน้ัน

(2)

(3)



ประเด็นขอ้ซกัถาม

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2332

โทรสาร. 0-2241-6956


