


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. 

มีรำยได้ของตนเอง โดยจัดระบบภำษี 
จัดสรรภำษีที่เหมำะสม พัฒนำกำรหำ
รำยได้ของ อปท.

ในระหว่ำงท่ียังไม่อำจด 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. ย่ืนค ำขอตั้ง 
งปม. ต่อ รมว.มท. เพื่อเสนอต่อ ผอ.สงป. 
และให้จัดสรร งปม. ให้สอดคล้องกับ กม.
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ
** ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่
ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด

รำยได้ อปท.

ภำษีท้องถ่ิน

ภำษีที่รัฐจัดเก็บและ
แบ่งให้

เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำล



กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท างบประมาณเงินอุดหนนุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

มำตรำ 4 ก ำหนดหน่วยรับงบประมำณ หมำยถึงหน่วยงำนของรัฐ รวมถึง อปท. ด้วย

มำตรำ 29 กำรขอตั้งงบประมำณ ให้ อปท. ยื่นค ำขอตั้งงบประมำณ ต่อ รมว.มท.      
เพื่อเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และให้จัดสรรงบประมำณให้สอดคล้อง  
กับกฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
ระยะเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด



(1) อบจ.      76   แห่ง

(2) ทน.     30   แห่ง

(3) ทม.  184 แห่ง

อปท. (หน่วยรับงบประมาณตรง)

ปีงบประมาณ 
2564

รวม 290 แห่ง

5

(1) อบจ.   76   แห่ง

(2) ทน.  30   แห่ง

(3) ทม. 195 แห่ง

รวม 301 แห่ง
ปีงบประมาณ 

2565

ทต.     2,247   แห่ง2566

2567 อบต.  5,300 แห่ง



(1) รายได้ทีจ่ัดเกบ็เอง

(เงนิประมาณของ อปท.)

(2) ภาษีจัดสรร

(3) เงนิอุดหนุนทัว่ไป

(รายรับของ อปท. ทีต้่องน ามาจัดท างบประมาณรายจ่าย )

ประมาณการ
รายรับ (รวม)

รายจ่ายตามร่าง        
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ

- รายจ่ายประจ า             
- เบีย้ยงัชีพ                    
- โครงการจัดงาน 
- งบลงทุน                     
- อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน                                      
ฯลฯ

5



งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 33 รำยกำร

ท่ี 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 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน

4 การบริหารจัดการน้้าเพื่อสนับสนุนฎีกา

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้้า

6 ธนาคารน้้าใต้ดิน

ด้ำนสำธำรณสุข

7 ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน

ที่ รำยกำร

ด้ำนกำรศึกษำ

9 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10 ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยผ่านการเล่น

11 ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV

13 ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ด้ำนสังคม

14 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

15 ก่อสร้างลานกีฬา

งบประมำณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

8 ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ



กระบวนการงบประมาณ

1. การจัดท้างบประมาณ

2. การอนุมัติงบประมาณ

3. การบริหารงบประมาณ

4. การติดตาม ประเมินผล



กำรจัดท ำงบประมำณ



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. 2565

งบเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ส านักงบประมาณก าหนด โดยความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี)



กรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพือ่ขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วัน เดือน ปี ขั้นตอนและกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
กระบวนกำรทบทวนและกำรวำงแผนงบประมำณ

1 ต.ค. - 13 พ.ย. 63 - จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย และเงินนอกงบประมำณ รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำน
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งส ำนักงบประมำณ

- ทบทวนปรับปรุงฐำนข้อมูลประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำยล่วงหนำ้ระยะปำนกลำงสง่ส ำนักงบประมำณ

1 ต.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 ทบทวนและปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ 
และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่งส ำนกังบประมำณ 
(พร้อมส ำเนำส่งให้กระทรวงมหำดไทย โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

9 ธ.ค. 63 จัดส่งรำยงำนงบประมำณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมำกกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ และมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้
กระทรวงมหำดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัตกิ่อนจัดสง่
รำยละเอียดค ำของบประมำณให้ส ำนักงบประมำณ (โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณ
5 ม.ค. 64 จัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

ส่งให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (โดยเสนอผ่ำนจังหวัดและกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

15 ม.ค. 64 อบจ. ทน. และ ทม. บันทึกรำยละเอียดค ำของบประมำณผ่ำนระบบ BBL ให้แล้วเสร็จ
และส่งเอกสำรพร้อมรำยละเอียดประกอบให้ส ำนกังบประมำณพิจำรณำ



กระบวนการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เสนอนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือออกค ำสั่งมอบหมำยงำนให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดค ำขอ พร้อมกับบันทึกค ำขอในระบบ BBL

เสนอนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรกลั่นกรอง
เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของค ำของบประมำณที่แต่ละส ำนักกองจัดท ำ

หน่วยงำน
เจ้ำภำพ

หน่วยงำน
เจ้ำภำพ

Sign off ข้อมูลค ำของบประมำณผ่ำนระบบ BBL
รวบรวมรำยละเอียดค ำชี้แจงค ำของบประมำณของส ำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
ส่งให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ

มีหน้ำที่ในกำรรวบรวมค ำขอของส ำนักกอง เสนอนำยกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรำยงำนขอควำมเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
ผ่ำนจังหวัด และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น



กระบวนการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส ำนัก/กอง 
ที่เกี่ยวข้อง

ส ำรวจจ ำนวนเป้ำหมำยพร้อมกับจัดท ำประมำณกำร
วงเงินงบประมำณ

จัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณ

บันทึกข้อมูลค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในระบบ BBL



กำรอนุมัติงบประมำณ



กลไกส ำคัญ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
(ของสภำผู้แทนฯ)

คณะอนุกรรมำธิกำรฯ ท้องถิ่น
(คณะที่ 5)  

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำศึกษำ ร่ำง พ.ร.บ.
งบประมำณฯ 
(ของวุฒิสภำ)

กำรพิจำรณำของฝ่ำยนิติบัญญัติ

สภำผู้แทนฯ พิจำรณำภำยใน 105 วัน
วำระ 1 รับหลักกำร

- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
วำระ 2 สภำผู้แทนฯ พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.
วำระ 3 รับร่ำง พ.ร.บ.

วุฒิสภำ พิจำรณำภำยใน 20 วัน
(ให้ควำมเห็นชอบ/ไม่ให้ควำมเห็นชอบ)
- คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ฯ วุฒิสภำ



กำรพิจำรณำของ
สภำผู้แทนรำษฎร

วำระที่ 1
รับหลักกำร

กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำร

วิสำมัญ

วำระที่ 2-3

สภำผู้แทนรำษฎร



กำรพิจำรณำของ
วุฒิสภำ

กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กำรพิจำรณำของ
วุฒิสภำ

วุฒิสภำ



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 านาจอนุมตัิขิอง 

(หน.หน่วยรบังบประมาณ)        (ใชส้ าหรบักรณมีไิด้ระบุไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย)

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

1 ลา้นบาท หรอื “ค่าส ิง่ก่อสร้าง” ทีม่วีงเงนิ/หน่วย ติ ่ากว่า 10 ลา้นบาท

(2) สมทบได้ ไม่เกนิร้อยละ 10

(นอกจากนี ้: ใหข้อท าความติกลงกบัส านกังบประมาณก่อน)       

เง่ือนไข



ข้อ 8  หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณอาจ โอนเงนิจดัสรร หรอื เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร (ภายใต้ิแผนงาน
ผลผลติิ หรอืโครงการเดยีวกนัได้  เป็นอ านาจของ (หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณ)  

(1) ต้ิองมใิช่ การโอนเงนิจดัสรร หรอืเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร จากรายจา่ย

1.) รายการค่าครุภณัฑ์ ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ติ ัง้แต่ิ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป

2.) รายการค่าท ีด่นิ

3.) รายการค่าส ิง่ก่อสร้าง ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ติ ัง้แต่ิ 10 ลา้นบาทข ึน้ไป  

4.) รายการก่อหน ีผู้กพนัขา้มปีงบประมาณ

(2) ต้ิองไม่น าไปก าหนดเป็น

1.) รายการค่าจดัหาครุภณัฑ์ยานพาหนะ

2.) รายการค่าครุภณัฑ์ ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ติ ัง้แต่ิ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป

3.) รายการค่าท ีด่นิ

4.) รายการค่าส ิง่ก่อสร้าง ท ีม่วีงเงนิ/หน่วย ติ ัง้แต่ิ 10 ลา้นบาทข ึน้ไป     

ท ีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏบิตัิงิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ และต้ิองไม่เป็นการก่อหน ีผู้กพนัขา้มปีงบประมาณ

เง่ือนไข



จากการด าเนนิงานบรรลุวตัิถุประสงค์ หรอื จากการจดัซื้อจดัจา้งแลว้(หวัหนา้หนว่ยรบังบประมาณ) 

อาจโอนเงนิจดัสรร หรอื เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรรดงักล่าว ไปใชจ้า่ยเป็นรายการใดๆ (ภายใต้ิแผนงาน 

ผลผลติิ หรอืโครงการเดยีวกนั) (และภายใต้ิเง ือ่นไขติาม (2) ) ได้ โดยไม่ต้ิองขออนุมตัิจิากส านกั

งบประมาณ

* กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่าย 



ข้อ 9  กรณหีน่วยรบังบประมาณได้รบัอนุมตัิจิดัสรรงบประมาณ รายการค่าครุภณัฑ์ หรอื ส ิง่ก่อสร้าง (มใิช่รายการ

ก่อหน ีผู้กพนัขา้มปี) หากผลการจดัซื้อจดัจา้งสูงกว่างบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร (หวัหนา้หน่วยรบังบประมาณ) อาจโอน

เงนิจดัสรรจากรายการอืน่ (ภายใต้ิแผนงานเดยีวกนั) หรอืน าเงนินอกงบประมาณไปเพ ิม่วงเงนิรายการค่าครุภณัฑ์ 

หรอื ส ิง่ก่อสร้างน ัน้ ได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิท ีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณ

รายการติามวรรคหน ึง่ ในกรณที ีเ่งนิจดัสรรได้รวมรายการค่าครุภณัฑ์ หรอื ส ิง่ก่อสร้าง หลายหน่วย ไว้ในรายการเดยีวกนั ให้ถอืว่า

ครุภณัฑ์ หรอื ส ิง่ก่อสร้าง 1 หน่วย เป็น 1 รายการ



ข้อ 11 การโอนเงนิจดัสรร และหรอื เปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร นอกเหนอืจากทีก่  าหนด

ไว้ในหลกัเกณฑ์น ีใ้หข้อท าความติกลงกบัส 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



อะไรบา้งท่ีเป็นอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โอนหรอืเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร

- ครุภณัฑ์ท ีม่วีงเงนิต่ิอหน่วย

ติ ่ากว่า 1 ลา้นบาท

- สิง่ก่อสร้างทีม่วีงเงนิต่ิอหนว่ย

ติ ่ากว่า 10 ลา้นบาท

แก้ไขรายละเอยีดของเงนิจดัสรร

โดยไมจ่  ากดัวงเงนิการพจิารณา

(ไม่กระทบกบัรายการทีป่รากฏ    

ในใบจดัสรร)

โอนเงนิจดัสรรทีห่มดความจ าเป็น

ไปติ ัง้จา่ยในรายการใหม่

โอนเงนิจดัสรรทืเ่หลอืจา่ย

ไปติ ัง้จา่ยในรายการใหม ่หรอื  

ไปติ ัง้จา่ยในรายการทีไ่ม่เพยีงพอ

การน าเงนินอกงบประมาณมาสมทบ

กบัเงนิงบประมาณได้ไม่เกนิร้อยละ 10

ของวงเงนิจดัสรร

1 2 3 4 5



การแก้ไขรายการเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรยีน 3 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน (ติอกเสาเขม็)

ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาล 5 เทศบาลเมอืงพะเยา

วงเงนิท ีเ่ปล ีย่นแปลง 7,971,000 บาท

ก่อสร้างอาคารเรยีน 3 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน (ฐานรากแผ)่ 

ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาล 1 เทศบาลเมอืงพะเยา

วงเงนิท ีเ่ปล ีย่นแปลง 7,649,000 บาท

ก่อสร้างอาคารเรยีน 3 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน (ติอกเสาเขม็)

ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาล 1 เทศบาลเมอืงพะเยา

วงเงนิท ีเ่ปล ีย่นแปลง 7,971,000 บาท

ก่อสร้างอาคารเรยีน 4 ช ัน้ 12 ห้องเรยีน 

(ฐานรากแผ)่ ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาล 5 

เทศบาลเมอืงพะเยา

วงเงนิจดัสรร 9,771,800 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรตีิเสรมิเหลก็  รหสัทางหลวง

ท้องถ ิน่  กส.ถ.70-005  สายแยกถนนลาดยาง 

ทช. 4089 - บา้นโคกเครอื กว้าง 4.00 เมติร  

ยาว  663.00 เมติร  หนา  0.15 เมติร 

หรอืมพี ืน้ท ีร่วมไม่นอ้ยกว่า 2,652 ติารางเมติร

งบประมาณ 1,463,000 บาท

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกิคอนกรตีิ รหสัทางหลวงทอ้งถ ิน่ 

กส.ถ.70-005  สายแยกถนนลาดยาง ทช. 4089

- บา้นโคกเครอื กว้าง  4.00 เมติร  ยาว 1,000.00

เมติร  หนา 0.05 เมติร

งบประมาณ 1,463,000 บาท

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกิคอนกรตีิ รหสัทางหลวงท้องถ ิน่  

กส.ถ.70-005 สายแยกบา้นแมสุ่ก - ถงึบา้นใหม่ 

กว้าง  4.00 เมติร  ยาว  663.0 เมติร  

หนา  0.15 เมติร 

งบประมาณ 800,000 บาท

การแก้ไขรายการเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ



ก่อสร้างถนนคอนกรตีิเสรมิเหลก็ สายภายใน

เทศบาลเมอืงมาบติาพุด กว้าง 5 เมติร

ยาว 2,300 เมติร

งบประมาณ 8,400,000 บาท

ก่อสร้างสะพานคอนกรตีิเสรมิเหลก็

งบบประมาณ 5,000,000 บาท

ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว 

งบประมาณ 2,000,000 บาท

การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

ก่อสร้างสนามฟุติซอลหญา้เทยีม

ขนาดมาติรฐาน บรเิวณชุมชนเฮฮาปาร์ติี้

งบประมาณ 1,400,000 บาท



รำยกำรเดิมที่ได้รับจัดสรร รำยกำรใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

รำยกำรงบประมำณ งบประมำณ
จัดสรร

งบประมำณ
ที่โอนเปลี่ยนแปลง

รำยกำรงบประมำณ งบประมำณ

แผนงำน ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงำน ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต กำรจัดบริกำรสำธำรณะ ผลผลิต กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

รายการ ....................... รายการ .......................

ตัวอย่างการโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร

กรณีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร



ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการจดัการศกึษาภาคบงัคบั 

(ค่าเช่าบา้น)

ได้รบัจดัสรร 5,000,000 บาท

ใชจ้า่ยแลว้มวีงเงนิคงเหลอื 2,000,000 บาท

(ใชจ้า่ยแลว้ หมายถงึ วงเงนิท ีเ่บกิจา่ยให้กบัผูม้สีทิธิ ์

รวมกบัวงเงนิท ีจ่ะต้ิองจา่ย)

ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการจดัการศกึษาภาคบงัคบั 

(ค่าบ าเหนจ็บ านาญ)

ได้รบัจดัสรร 15,000,000 บาท

ไม่เพยีงพอส าหรบัการใช้จา่ย วงเงนิ 1,500,000 บาท

ค่าเงนิเดอืนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งถ่ายโอน

ได้รบัจดัสรร 8,000,000 บาท

ไม่เพยีงพอส าหรบัการใช้จา่ย วงเงนิ 500,000 บาท

การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ



ก่อสร้างถนนคอนกรตีิเสรมิเหลก็ สายภายใน

เทศบาลเมอืงมาบติาพุด กว้าง 5 เมติร

ยาว 2,300 เมติร

งบประมาณ 8,400,000 บาท

ลงนามในสญัญาก่อหน ี ้7,000,000 บาท

มเีงนิเหลอืจา่ย 1,400,000 บาท

การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการจดัการศกึษาภาคบงัคบั 

(ค่าบ าเหนจ็บ านาญ)

ได้รบัจดัสรร 12,000,000 บาท

ไม่เพยีงพอส าหรบัการใช้จา่ย วงเงนิ 1,400,000 บาท



รำยกำรเดิมที่ได้รับจัดสรร รำยกำรใหม่ที่เปลี่ยนแปลง

รำยกำรงบประมำณ
งบประมำณ

จัดสรร
งบประมำณ
ที่ใช้จ่ำยแล้ว

งบประมำณ
ที่เหลือจ่ำย

งบประมำณ
ที่โอนเปลี่ยนแปลง

รำยกำรงบประมำณ งบประมำณ

แผนงำน ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

แผนงำน ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิต กำรจัดบริกำรสำธำรณะ ผลผลิต กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

รายการ ....................... รายการ .......................

ตัวอย่างการโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร

กรณีกำรเปลีย่นแปลงเงนิเหลือจ่ำย



อะไรบา้งท่ี มิใช่ อ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โอนหรอืเปล ีย่นแปลงเงนิจดัสรร

- ครุภณัฑ์ทีม่วีงเงนิต่ิอหน่วยติ ัง้แต่ิ 1 ลา้นบาทข ึน้ไป

- สิง่ก่อสร้างทีม่วีงเงนิต่ิอหน่วยติ ัง้แต่ิ 10 ลา้นบาทข ึน้ไป

การน าเงนินอกงบประมาณมาสมทบกบัเงนิงบประมาณ 

กรณทีีเ่กนิกว่าร้อยละ 10 ของเงนิจดัสรร

1

2



การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ

ก่อสร้างถนนคอนกรตีิเสรมิเหลก็

รหสัทางหลวงท้องถ ิน่ กก.ถ. 22 - 2332

สายบา้นสุขใจ หมูท่ ี ่3 ถงึบา้นแสนสุข หมูท่ ี ่4

กว้าง 6 เมติร ยาว 3,500 เมติร

งบประมาณ 11,200,000 บาท

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกิคอนกรตีิ

สายบา้นสุขใจ หมู่ท ี ่3 ถงึบา้นรวมใจ หมู่ท ี ่5

กว้าง 6 เมติร ยาว 3,500 เมติร

งบประมาณ 9,171,300 บาท

ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

ขนาดไม่เกนิ 50 คน (ติอกเสาเขม็)

งบประมาณ 2,028,700 บาท



การโอนหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรท่ีเป็นอ านาจ

ของผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกิคอนกรตีิ

รหสัทางหลวงท้องถ ิน่ กก.ถ. 55 - 55

สายบา้นสุขใจ หมูท่ ี ่3 ถงึบา้นแสนสุข หมูท่ ี ่4

กว้าง 5 เมติร ยาว 2,000 เมติร

งบประมาณจดัสรร 8,900,000 บาท

ลงนามในสญัญาก่อหน ี ้6,450,000 บาท

มเีงนิเหลอืจา่ย 2,450,000 บาท

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตินั 6 ลอ้ 

ปรมิาติรกระบอกสูบไม่ติ ่ากว่า 6,000 ซซี ี

หรอืก าลงัเครือ่งยนต์ิสูงสุด

ไม่ติ ่ากว่า 170 กโิลวตัิต์ิ แบบอดัท้าย

งบประมาณ 2,400,000 บาท



การจัดท าและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1)  อปท.สาารถจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเองได้  โดยทีผู้่จัดท าไม่จ าเป็น 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ                       

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ว 5994 ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2562 
เร่ือง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                
กรณีการจัดท าและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

“เทยีบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา(คณะที ่5) เร่ืองเสร็จที ่220/2560”

2)  กรณี อปท.จะด าเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ผู้ให้บริการต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ                       



การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 วรรค 3       
“ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องฯ ”

1) กรณีเงินงบประมาณของ อปท. (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีิการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563)                                                                               
2) กรณเีงินอุดหนุนเฉพาะกจิ

- ระเบยีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                            
- หลกัเกณฑว่์าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงนิจัดสรรหรือการ  
เปลีย่นแปลงเงนิจัดสรร พ.ศ. 2562                                                                                         
- ค าส่ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่716/2563 ลงวนัที ่10 กนัยายน 2563



การแก้ไขสัญญา
(หนงัสือ ดส. ท่ี กค 0405.4/32820 ลว 1 ส.ค.62)

- ในกรณทีี่ อปท. มีความประสงค์จะแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
ซ่ึงมีความจ าเป็นโดยไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์หรือแก้ไขเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ ภายใต้ของเขตวตัถุประสงค์เดมิของ
สัญญาหรือข้อตกลง 
- ด าเนินการได้อย่างช้าก่อนท าการตรวจรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว
- จะต้องถือปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกีย่วข้อง ก่อนที่จะเสนอ หน.หน่วยงานของรัฐแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง



ประเด็นขอ้ซกัถาม

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2332

โทรสาร. 0-2241-6956


