
 

  

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ         งานแผนงานและนโยบาย     ส านักปลัดเทศบาล      .                                                                                                                                                
ที่  กจ 55801/                    วันที ่  14   กรกฎาคม   2563                                            
…                                                                                    
เรื่อง  รายงานผลการอบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตามกรอบแนวทาง

ปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูล e-plan” 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 

  ตามที่เทศบาลต าบลหนองลานได้มีค าสั่งที่  127/2563  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ โดยอนุญาต  ให้ นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ ต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล สังกัดส านักปลัดเทศบาล เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-plan ” ซึ่งมีก าหนดการระหว่างวันที่ 10  
- 12 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรมเดอะพาลาโซ  รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  นั้น 
 

 บัดนี้การฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เดินทางกลับถึงสถานที่ราชการแล้ว 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม   
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๐ “ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม          
หรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรื อหน่วยงานอ่ืน
จัดการฝึกอบรม จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ ๙ 
ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ราชการ” จึงขอรายงานผลการฝึกอบรม รายละเอียด     
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                              
      (นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ) 

 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
      ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน     
ความคิดเห็นนายกเทศมนตรี 
 .....- เห็นควรเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ และถือปฏิบัติร่วมกัน............... 
.......................................................................................................... .................................................................... 

                                                      
(นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 



 

  

 
รายงานผลการฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของระเบียบ/
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล e-plan” 
หน่วยงานผู้จัด 
 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖3  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมโรงแรมเดอะพาลาซโซ รัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ  
 
 สรุปเนื้อหาสาระ 

    
 
 
1.การวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ 
 หั วใจหลักของการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                
คือการวิเคราะห์ถึงอ านาจหน้าที่ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าอะไรต้องมีกฎหมายบัญญัติให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะกระท าได้ ถ้าไม่บัญญัติไว้จะไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
หลักการบริหารงานของ อปท. จะยึดถือกฎหมายมหาชนซึ่งมีหลักการว่า  อปท. จะท าอะไรได้  ต้องมีกฎหมาย
อนุญาตให้ท า  ซึ่งแตกต่าง จากเอกชนที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งจะมีก าหนดในส่วนที่ห้ามท า  ที่ไม่ห้าม
สามารถกระท าได้ซึ่งเรียกกันว่า “อิสระทางแพ่ง”  ส่วนจะท าอย่างไรนั้นจึงจะไปดูระเบียบ หนังสือสั่งการ เช่น  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นการจัดงานวันเด็ก จึงเป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถกระท าได้  
ส่วนการจัดงานวันเด็กจะท าได้อย่างไร ก็ไปดูว่ามีระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆว่าได้ก าหนดวิธีการไว้อย่างไร 
เช่น การจัดงาน กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดงานไว้ โดยได้ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แข่งกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น การตั้งงบประมาณรายจ่ายต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ หากวิเคราะห์แล้วพบว่ากิจกรรม/
โครงการดังกล่าวมิใช่อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ไม่สามารถตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายได้ 
หากได้ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายแล้ว ก็ต้องกลับสู่สถานะเดิมคือต้องส่งเงินคืนคลัง  หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เช่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา  
45  เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 มาตรา 50 และ 51 เทศบาลเมืองมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 และ มาตรา 54 เทศบาลนคร มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา  56  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562) มาตรา 67 และ มาตรา 68 แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง แต่การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจ มาตรา 16 ต้องพิจารณาว่า มีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานเดิมแล้วหรือไม่เนื่องจากหาก
อ านาจหน้าที่ใดในปัจจุบัน หากมีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบด าเนินการอยู่เป็นหน่วยงานหลัก  จะถือว่า อปท. มี
อ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ   เมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบเสียก่อน 
และต้องเป็นการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เท่านั้น 
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ตัวอยา่งการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ 
 การให้บริการสาธารณะ เป็นการท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงการท านอกเขต (มท 
0804.3/5410 ลว. 11 เมย. 2559) 
 การป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ มิใช่หน้าที่ อปท. ซึ่งเป็นหน้าที่ของการรถไฟ (มท 0808.2/ว.
4156 ลว. 24 พ.ย. 2557   /นร 0107/128 ลว. 9 ม.ค. 2557 ) 
 อุดหนุนซ่อมแซมเมรุในวัดมิใช่ทรัพย์สิน อปท.ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
(นร 0107/732 ลว .1 ก.พ. 2555 ) 
 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (มัสยิด)หากมิได้บริหารในรูปแบบมัสยิด ถือเป็นส่งเสริมสนับสนุน
ศาสนกิจ(มท 0804.3/3454 ลว. 18 เม.ย. 2554) 
 การให้บริการ FREE WIFI ถือเป็นการบริการสาธารณและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ มท 0804.3/1300 
ลว. 8 ก.พ. 2560) 
 การตรวจหาพยาธิใบไม้ตับถือเป็นการควบคุมและป้องกันโรค(มท 0804.3/1862 ลว. 28 ก.พ.
2554) 
 การตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนถือเป็นการป้องกันโรค และการสาธารณสุข(มท 0804.3/04707 
ลว. 22 มี.ค. 2559) 
 โครงการร้านอาหาร แผงลอย อาหารปลอดภัยถือเป็นมาตรการป้องกันโรค จึงเป็นอ านาจหน้าที่(มท 
0804.3/05465 ลว. 16 มี.ค. 2558) 
 อุดหนุนจ้างท าความสะอาดโรงเรียน สพฐ. ไม่ถือเป็นกิจการด้านส่งเสริมศึกษา ( นร 0107/3384 
ลว. 14 พ.ค. 2555) 
 อุดหนุนอาหารกลางวัน ชั้นมัธยมมิใช่ภารกิจด้านการศึกษา  แต่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ (ผู้ยากไร้
(นร 0107/4564 ลว.19 มิ.ย. 2555) 
 การแก้ ไขฝู งลิ งแสมที่ สร้ างความ เดื อดร้อน ให้ ป ระชาชนถือ เป็ นภั ยที่ เกิ ดจากสัตว์  (มท 
0804.3/20790 ลว. 5 พ.ย. 2558) 
 การผลิตกระแสไฟฟ้าจ าหน่ายให้ กฟผ.เป็นกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์(มท 0804.3/2295 ลว.8 
มีค.2555) 
 การสนับสนุนพาหนะขนย้ายข้าวเปลือก มิใช่อ านาจหน้าที่(มท 0804.3/2096 ลว.2 มี.ค.2555) 
 การเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังไม่ถือเป็นกิจการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
อ านาจหน้าที่(มท 0804.3/ว.838 ลว. 30 เม.ย.2552) 
 การจัดให้มีตลาด เป็นหน้าที่ของเทศบาล  / ตลาดกลาง เป็นหน้าที่ของ อบจ  (มท 0804.3/4239 
ลว. 18 พ.ค. 2554) 
 การซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักพืชผลทางการเกษตร 
 ไว้บริการประชาชน เป็ นการแข่ งขั น เอกชน ไม่ ถื อ เป็ นการบ ารุ งหรือส่ งเสริมอาชีพ (มท 
0804.3/06191 ลว. 20 เม.ย. 2559) 
 การซื้อรถเกี่ยวข้าวไว้บริการประชาชนเป็นการแข่งขันเอกชน ไม่ถือเป็นการบ ารุงหรือส่งเสริมอาชีพ
(มท 0808.2/ว.47481 ลว. 7 ก.ค. 2549) 
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 การก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา  ปั๊มก๊าซธรรมชาติเป็นการแข่งขันเอกชน ไม่ถือเป็นการบ ารุง
หรือส่งเสริมอาชีพ (มท 0804.3/7474 ลว. 2 ส.ค. 2553) 
 จัดซื้ออาวุธเพ่ือใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่มีกฎกระทรวงให้อ านาจท้องถิ่นท าได้   (มท 
0804.3/8786 ลว. 25 ก.ค. 2551) 
 ก่อสร้างศาลพระภูมิถือเป็นการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
(มท 0804.3/44688 ลว. 31 พ.ค. 2549) 
 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ อปท.ไม่เป็นไปตามระเบียบในการแข่งขันกีฬา(มท 
0808.2/16036 ลว.18 ต.ค. 2561) 
 การส่ งเสริมกีฬาเด่น เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดถือเป็นอ านาจหน้าที่ ในการส่ งเสริมกีฬา(มท 
0804.3/19457 ลว. 13 พ.ย. 2560) 
 ภารกิจด้านยาเสพติดจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก อบรม บ าบัด ฟ้ืนฟู ติดตาม  จัดหาชุด
ตรวจสารเสพติดการปราบปรามมิใช่อ านาจหน้าที่  (มท 0810.6/ว.3188 ลว. 28 พ.ค.2562) 
 จัดพิธีสมรสหมู่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล มิใช่บริการสาธารณะ(มท 
0808.2/ว.1639 ลว. 17 เม.ย .2556) 
 การจ้างรถรับ-ส่งนักเรียนถือเป็นการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
 สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสมท 0808.2/654 ลว. 14 มค.2559 
 การรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่มท 0804.3/3318 ลว. 8 เม.ย. 
2554) 
 การถือศิลกินเจถือเป็นการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี(ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.886/2559) 
 การจัดร าวงย้อนยุคถือเป็นการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี(ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.880/2561/  มท 0808.2/ว.3720 ลว. 16 พ.ย. 2561) 
 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนถือเป็นการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม การบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี(มท 0808.2/ว.1374 9 พ.ค. 2561) 
 การจัดพิธีสุนัตหมู่ไม่ถือเป็นกิจการบริการสาธารณะ(มท 0804.3/8116 ลว. 26 ก.ย. 2557) 
 การตั้งงบประมาณรังวัดที่สาธารณะค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะให้ อปท.เป็นผู้ตั้งงบประมาณ 
(มท 0804.4/ว.1161 ลว. 5 มิ.ย. 2551) 
 การก่อสร้างถนนผ่านเข้าไปในที่ธรณีสงฆ์หากได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วก็สามารถท าได้(มท 
0804.4/3410 ลว. 27 มี.ค. 2552) 
 การก่อสร้างถนนเข้าไปในเขตอุทยานปรับปรุงผิวจราจรได้ ห้ามมีให้ตัดถนนใหม่ หรือขยายช่องจราจร
(มท 0211.5/ว.4373 ลว.25 ธ.ค. 2550    /    มติ ครม. 13 พ.ย. 2550) 
 การก่อสร้างรางระบายน้ าเข้าไปในเขตทหารไม่ถือเป็นบริการสาธารณะ เพราะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบอยู่แล้ว(มท 0804.3/1209 ลว. 4 ต.ค. 2547) 
 การจัดซื้อที่ดินนอกเขต อปท.หากมีความจ าเป็นขอท ากิจการนอกเขตได้ (มท 0804.3/1897 ลว. 
17 ก.พ. 2552) 
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2.ใช้แผนเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 

 -ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น โดยเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  ( มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562) 

โครงการที่ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
o หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
o หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
o หมวดค่าสาธารณูปโภค 
o หมวดรายจ่ายอื่น 
o หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ยกเว้นประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
 -การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา หรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  เป็นอ านาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 21) 
 -การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบฯข้อ 
22/1) 
 -การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(ระเบียบ ข้อ 22 ) ยกเว้น การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบข้อ 22/2 ) 
 -การเปลี่ยนปีที่ด าเนินการ (ย้ายปี ) เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  (มท0810.3/ว 6046    ลว  
19 ม.ค. 2562  )         
 -เมื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณและสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
งบประมาณแล้ว ต่อมาหลักเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคากลางโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไปหรือเพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ให้ด าเนินการ
ตามวิธีงบประมาณ (มท 0810.3/ว 6732 ลว 6 พ.ย. 2562) 
 
3.การประมาณการรายรับ 
 การประมาณการรายได้ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประมาณประมาณการทุกหมวด
รายรับ 
 รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร  ใช้ฐานปี 2562 เว้นแต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตาม
กฏหมาย  เงินอุดหนุน ใช้ฐานปี 2563 
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4.ควรตั้งงบประมาณแบบสมดุล 
 100 <   สมดุล   > 100   
 100 <  เกินดุล   > 60  
 100 <   ขาดดุล   > 150 
 
5.มีความคุ้มค่าในผลสัมฤทธิ์(ม.65 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561) 
 การจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง 

o โปร่งใส่ 
o ตรวจสอบได้ 
o พิจารณาถึง    

 ผลสัมฤทธิ์  
 ความคุ้มค่า 
 ความประหยัด 
 ภาระทางการคลังในอนาคต 

6.ยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นภายใน 15 สิงหาคม ของทุกปี( ระเบียบฯ ข้อ  23 วรรคสอง และหนังสือ มท 
0808.2/ว.0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

 ร่างงบประมาณ 
 โครงการ 
 แบบแปลน 
 ประมาณค่าใช้จ่าย 

7.เอกสารการจัดท างบประมาณ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ /เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 โครงการ/แบบรายการ ที่ขอรับเงินอุดหนุน 
 เอกสารประมาณค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง 
 เอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการต่าง ๆ ที่ตั้งตามหมวด ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
 ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

8.การจัดท างบประมาณ 
 ต้องตั้งงบประมาณเป็นรายโครงการโดยให้จัดท าร่างโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณา ในชั้นการ
พิจารณาของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาของผู้ก ากับดูแลเมื่องบประมาณมีผลใช้บังคับแล้ว ก่อนการ
ด าเนินการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ ให้เสนอโครงการให้นายกฯ อนุมัติ(มท 
0808.2/ว.0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 
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9.การเขียนค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 

 เขียนให้ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ให้ระบุ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เป็นฐานอ านาจ 
 ให้ระบุถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
 ตัวอย่างฐานอ านาจในการอ้างอิงบางกรณี 

-ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  
-ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท พ.ศ. 2542  
ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ใช้
ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 ข้อ6(6) (การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 
ล าดับที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์และส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดท าเว็บไซต์ 
 

10.กรณีไม่สามารถเสนอร่างฯ ให้สภาได้ภายในก าหนด 
 อบจ    ขออนุมัติต่อสภาและรายงาน ผวจ. 
 เทศบาล  รายงานเหตุผลต่อ ปธ.สภาก่อน 15 สค. 
 อบต.    ขออนุมัติต่อสภาและรายงานนายอ าเภอ 
 
11.การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่าย 
  การจ าแนกหมวดประเภทรายจ่ ายขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็ น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 และ 3 พ.ศ. 2543  ข้อ 6 ก าหนดให้รูปแบบและวิธีการงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4  ฉบับโดยต้องใช้ประกอบกันคือหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 ซึ่งได้ จ าแนกประเภทรายจ่ายได้
ครบทั้ง 7 หมวด รวมถึงได้จ าแนกประเภทรายจ่ายตามประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ราคา เช่น เกณฑ์
ราคา 5,000 บาท  ในการจ าแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคา 50,000 บาท  ในการจ าแนกที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจ าแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ ใหม่ โดยได้ยกเลิกข้อความบางส่วนของ
การจ าแนกงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุและครุภัณฑ์   โดยยกเลิกเกณฑ์ราคา แล้วก าหนดนิยามใหม่ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 โดยปรับปรุง
จ านวน 3 เรื่องคือ การจ าแนกวัสดุ การจ าแนกครุภัณฑ์ การจ าแนกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ดังนั้นการจ าแนก
งบประมาณในเรื่องวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้จ าแนกตามหนังสือ ว 1134 ส่วนเรื่องอ่ืนยังคงใช้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556    
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 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
ได้ยกเลิกการจ าแนกงบประมาณตามเกณฑ์ราคา แล้วก าหนดนิยามในการจ าแนกงบประมาณ โดยก าหนดค า
นิยามว่า “ครุภัณฑ์” คือ สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนยาวนาน เมื่อช ารุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ในทางกลับกัน ได้ให้นิยามค าว่า “วัสดุ” คือ   สิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรื อเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

 เนื่องจากการจ าแนกวัสดุและครุภัณฑ์โดยใช้นิยาม ท าให้เกิดปัญหาในการจ าแนก  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้จัดท าแนวทางในการจ าแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถนุายน  2559 ซึ่งหนังสือดังกล่าว มิใช่หลักเกณฑ์ในการ
จ าแนกว่าอะไรเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเท่านั้น  หลักเกณฑ์การจ าแนกยังคงต้อง
ใช้หลักเกณฑ์ ตามค านิยามตามหนังสือ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท  0808.2/ว 1134  ลงวันที่  
9  มิถุนายน  2558  เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาจึงได้จ าแนกวัสดุออกเป็น 3 ประเภท คือ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ภายใต้นิยาม  คือ  

 วัสดุคงทน คือ “สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้ว เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า” 

 วัสดุสิ้นเปลือง คือ “สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม” 

 วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  คือ “สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน   ให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง” 

 

  

 
 
12.หลักการจ าแนกวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 ในการจ าแนกประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ เพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมหรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้พิจารณาดังนี้ 

 1. หาชื่ อ พัสดุประเภทนั้ นอย่างเป็นทางการ เช่น  “รถมอเตอร์ ไซต์ ”  ชื่ อ เป็นทางการคือ 
“รถจักรยานยนต์” 

 

 

 การจ าแนกประเภทวัสดุให้พิจารณาที่วัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณเพื่อน าไปใช้ งาน    
มิให้พิจารณาสภาพ ดูที่วัตถุประสงค์ว่าจะน าไปใช้งานอะไร ด้านอะไร เพื่ออะไร แล้วตั้งงบประมาณ
ตามนั้น ส่วนการจ าแนกประเภทครุภัณฑ์ให้พิจารณาที่ลักษณะความคงทน 
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 2. เมื่อทราบชื่ออย่างเป็นทางการให้ค้นหาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ซึ่ง
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือจากบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือดูว่าสิ่ งของที่จะ
จัดหามีจ าแนกในรายการของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือไม่  หากมีในบัญชีถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผูกข้อเท็จจริงแล้วว่าสิ่งของนั้นคือ 
“ครุภัณฑ”์ ให้ตั้งจ่ายเป็นครุภัณฑ์ตามตัวอย่าง 

 3. กรณีสิ่งของที่ต้องการจะหาไม่ปรากฏในบัญชีของสองหน่วยงาน ให้พิจารณาจาก  “ค านิยาม” 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  คือ 
“สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ คงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนยาวนาน เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม”   สิ่งของนั้นย่อมเป็น “ครุภัณฑ์” ในทางกลับกัน หากพิจารณาแล้วพบว่า 
“สิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ   การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น” สิ่งของนั้นย่อมเป็น วัสดุ 

 4. หากพิจารณาจากค านิยามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 แล้วยังไม่ชัดเจน ให้พิจารณาตามตัวอย่างประเภทวัสดุและครุภัณฑ์  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559    โดยจ าแนกตาม
ตัวอย่าง หากตามตัวอย่างไม่ปรากฏให้พิจารณาเทียบเคียงกับตัวอย่างให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน ก็จ าแนกเป็น
ประเภทเดียวกัน 
 
13.หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 แม้ว่าหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  
2558 จะปรับปรุงเรื่องของการจ าแนกวัสดุและครุภัณฑ์ โดยใช้นิยาม ในการจ าแนกแทนวงเงิน แต่ได้ส่งผล
กระทบต่อการตั้งงบประมาณในหมวดค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งปัจจุบันในการตั้งงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ไม่ได้พิจารณาที่จ านวนเงิน แต่จะพิจารณาถึงลักษณะการซ่อมแซม ซึ่งการ
ซ่อมแซมคือการท าให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีสภาพเหมือนเดิม 

 ค าว่า “ทรัพย์สิน”  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนั้นการซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  

 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมถนน   เดิมตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
แต่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงบประมาณหากงบประมาณมีไม่เพียงพอต้องขออ านาจสภาท้องถิ่นในการ
โอนงบประมาณ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วทรัพย์สินดังกล่าวเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในทะเบียน
ทรัพย์สิน เมื่อเกิดความช ารุดเสียหายควรด าเนินการซ่อมแซมได้ทันที เพ่ือยับยั้งความเสียหายและมิให้
ประชาชนเดือนร้อน  จึงได้ปรับปรุงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558   โดยให้ตั้งเป็นค่าใช้สอย ประเภทค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ซึ่งอ านาจในการ 

 



 

  

-10- 

บริหารงบประมาณเป็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตั้งงบประมาณไว้ในภาพรวม ไม่
จ าเป็นต้องแจกแจงรายการ  โดยอ้างอิงจากหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลง วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หน้า 56   ซึ่งเป็นการจ าแนกหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี
รายจ่ายที่ต้องจ าแนกตามข้อ 1 – ข้อ 8 คือ 
 1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน 
 2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
 3. รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมี
วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
 4. รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
 5. รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์
ครั้งแรก ในอาคาร หรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 
รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
 6. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
 7. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 8. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ค่าชดเชยผลอาสิน  
 ให้พิจารณารายการที่ 4 รายการเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ในอดีตการตั้งงบประมาณค่า
ซ่อมแซมถนน ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงานฯลฯ  ต้องตั้งอยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เนื่องจากถูก
ก าหนดด้วยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
ให้จ าแนกอยู่ในหมวดนี้ ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามข้อ 4 รายจ่าย
เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ดูหน้าที่ 2 หัวข้อที่ 3 คือการจ าแนกค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างออกเป็น 
  1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน 
 2. รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างซึ่งท าให้
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 3. รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์
ครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 
รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
 4. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
 5. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 6. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ค่าชดเชยผลอาสิน 

 เจตนารมณ์ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท  0808.2/ว 1134   ลงวันที่  9  
มิถุนายน  2558    คือต้องการให้จ าแนกค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากเดิม 8 ประเภทให้คงเหลือ  6 ประเภท 
ท าให้ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างไม่มีเจตนาของหนังสือดังกล่าวต้องการปรับปรุงหมวดค่าที่ดิน 
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และสิ่งก่อสร้างใหม่ มิให้น าค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง มาตั้งภายใต้หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ท าให้ต้องย้อนกลับไปใช้หลักทั่วไปคือ จ าแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 ภายใต้หลักคือ อะไรที่ฉบับที่ปรับปรุงใหม่ไม่มีให้ย้อนกลับไปใช้ฉบับ
เดิมคือหน้า 28  จะพบ (4)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ) ซึ่งอยู่ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  แสดงว่าหลักของการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินต้องตั้งงบประมาณอยู่
ภายใต้หมวดค่าใช้สอย 
 
 
 
ฮ 
 
 
 
 
 
 

ความแตกต่างระหว ่างซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง 

มีของเดิม มีของเดิม 
ช ารุด ไม ่จ าเป็นต้องช ารุด 
ซ่อมเฉพาะที่ช ารุด ท าให้ดีกว่าเดิม 

 
 ยกเว้น กรณีซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์ เรือ แพขนานยนต์ หรือ
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่   เช่น แมคโคร แทรคเตอร์ และการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระท า
ต่อโครงสร้างหลัก เช่น  ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี   โดยไม่ค านึงถึงวงเงินงบประมาณ  ให้ตั้งงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 

งบประมาณ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
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14.การโอนงบประมาณรายจ่าย 

 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ  “ ผู้บริหารท้องถิ่น” (ข้อ 26) 
 การโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ  “สภาท้องถิ่น”  (ข้อ 27) 
15.การแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ 

 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับ หรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมั ติ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

16.การแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เบิกตัดปี 
 การโอน   การแก้ไขเปลี่ยนแปลง   ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา 
ให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี  หรือ ขยายเวลาเบิกตัดปี (ข้อ 31) 

17.การก่อหนี้ผูกพันเกินปีงบประมาณ 
 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า 1 ปี ให้กระท าเฉพาะโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
มีรายได้ไม่เพียงพอในปีงบประมาณเดียว  ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป และต้องไม่เกินร้อยละ 
50 ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา (ข้อ 32) 
 
17 การจัดท างบประมาณด้วยระบบ e-LAAS 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   แก้ไขเพ่ิมเติมได้ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จัดท าบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอ่ืนใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถน าข้อมูลทางการเงินใช้ในการวิเคราะห์วางแผนและประเมิน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานการจัดท าบัญชี ในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถรายงานข้อมูลทางด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชี ได้ทันตามความต้องการของหน่วยงาน
ส่วนกลางได้ อันจะท าให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลไม่ทันการและอาจได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง ท าให้การด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน การจัดท ารายงานการเงิน พร้อมงบประกอบการ
เงิน ไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์  ในเชิงนโยบายและวางแผนเกิดความผิดพลาดและ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ได้
จัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าโปรแกรมส าเร็จรูประบบบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS)) 
ขึ้น  โดยได้ก าหนดผังบัญชีพร้อมระบบการปฏิบัติงานด้านการคลังซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ ระบบ 
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การจัดเก็บ รายได้   โดยมีฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่และ
ภาษีป้าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินพร้อมการจัดท าฎีกาและออกเช็ค 
ระบบการบันทึกบัญชี  การจัดท ารายงานการเงินเป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาสและรายปี  พร้อมงบ
ประกอบงบการเงินครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ใช้ระบบ
ดังกล่าว เพ่ือจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวก ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนสามารถให้ข้อมูลผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและสิ่งที่ส าคัญคือ  เกิดการท างานด้านการคลังที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดการ
ควบคุมภายในที่ดี อีกท้ังระบบดังกล่าวสามารถรองรับการปฏิบัติงานส าหรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบบัญชีให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องจัดท าบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  (Electronic  Local  
Administrative  Accounting  System  : e-LAAS)  ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการท างาน  4  ระบบ  
ดังนี้    
  (1) ระบบงบประมาณ  ประกอบด้วยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  รวมทั้ง การควบคุมงบประมาณ
และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ  
  (2) ระบบรายรับ  ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท  รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน และ
หลักฐานการรับเงิน  รายงานและทะเบียนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  (3) ระบบรายจ่าย  ประกอบด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน  รวมทั้ง   การจัดท า
ฎีกา  รายงานและทะเบียนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
  (4) ระบบบัญชี  ประกอบด้วยการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดท ารายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 33 กลุ่ม  ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1) การจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน  
 2) การบริหารฐานข้อมูลเงินเดือน/บ านาญ  
 3) การปรับปรุงยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ  
 4) การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน ก่อนจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน  
 5) การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน หลังจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน  
 6) การรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต (ช่าง)  
 7) การรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต (ทะเบียนราษฎร)  
 8) การรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต (สาธารณสุข)  
 9) การรับคืนเงินตามสัญญาการยืมเงิน  
 10) การรับเงินค่าปรับการผิดสัญญา (หักหน้าฎีกา)  
 11) การรับเงินรับฝากประกันผลงาน  
 12) การรับเงินอุดหนุนทั่วไป GFMIS  
 13) การรับเงินอุดหนุนทั่วไป และภาษีจัดสรรหน้าลิงก์  
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 14) การรับรายได้เบ็ดเตล็ด  
 15) การรับหลักประกันสัญญา  
 16) การอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง/สัญญาและบันทึกต่อท้ายสัญญา  
 17) งานทะเบียนทรัพย์สิน 
 18) งานบุคลากร  
 19) เจ้าหน้าที่การเงิน  

20) เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
21) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
22) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
23) เจ้าหน้าที่ธุรการกองต่าง ๆ  
24) เจ้าหน้าที่พัสดุ  
25) ฐานข้อมูลเจ้าหนี้  
26) นายก/ปลัด  
27) ผอ./หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้  
28) ผอ.กองคลัง  
29) สิทธิการยกเลิก/ลบข้อมูลในระบบ  
30) สิทธิการอนุมัติน าเข้าฐานข้อมูลเลขท่ีเช็ค  
31) สิทธิในการค้นหาเพื่อ อนุมัติ/ยกเลิก ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  
32) สิทธิในการรับช าระภาษีผ่านธนาคาร  
33) หัวหน้าเจ้าหน้าที่งบประมาณ  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบ e-LAAS        
ให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล e- plan โดยให้ดึงข้อมูลโครงการที่มีในระบบ e-plan มาจัดท างบประมาณ 
เป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 
เมนูที่จ าเป็นในการจัดท างบประมาณ 
 ก.การบันทึกปีงบประมาณและงวดบัญชี 
 ก่อนจะด าเนินการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ การบันทึกปีงบประมาณและ
งวดบัญชี ถือเป็นกิจกรรมแรกของระบบบัญชี e-laas ที่จ าเป็นต้องเปิดการบันทึกปีงบประมาณและงวดบัญชี
ก่อน การเปิดปีงบประมาณและงวดบัญชีจะไม่ส่งผลกระทบต่องวดบัญชีปัจจุบัน การบันทึกปีงบประมาณและ
งวดบัญชี สิทธิในการใช้งานจะเป็นของผู้อ านวยการกองคลัง (Administrator) 
 ข.การบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  
 ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. จะแสดงเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือคลิกที่ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. และหน้าจอแรกของระบบจะแสดงสถานะการ
ท างานในระบบ สรุปยอดรับ - จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณและบันทึกการรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
GFMIS ภาษีจัดสรร (ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ภาษี ภาษีสรรพสามิต) 
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 ผู้ใช้จะท าการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรสาร พ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด และประชากรในพ้ืนที่ ชาย หญิง ระบบจะค านวณจ านวนประชากรทั้งหมดให้อัตโนมัติ 
 ค.การร่างประมาณการรายรับ (ฉบับแรก) 
 ง.การเพิ่ม/แก้ไขโครงการ 
  เพ่ือความรวดเร็วในการจัดท างบประมาณ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลประมาณการรายจ่าย ให้
ท่านเพ่ิมเติมโครงการ/รายการต่าง ๆ หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ประเภทรายจ่ายที่สามารถเพ่ิม
โครงการ/รายการได้ มีดังนี้    

1.งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 
  2. หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  
  3. หมวดค่าครุภัณฑ์  ทุกประเภท 
  4. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกประเภท 
  5. หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น 
  6. หมวดเงินอุดหนุน ทุกประเภท 
 ปัจจุบัน การเพ่ิมโครงการมี 2 ทางคือ การเพ่ิมโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ่น ให้เพ่ิม
โครงการโดยใช้ ข้อมูลการน าเข้าข้อมูลจากระบบ e-plan ส่วนโครงการ/ครุภัณฑ์ ให้เพ่ิมโครงการจากระบบ 
e-LAAS 
 จ.การประมาณการรายจ่าย 
 ฉ.การพิมพ์ค าแถลง 
 ช.การบันทึกหลักการและเหตุผล 
 ซ.การพิมพ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
 ฌ.การอนุมัติงบประมาณ 
 ญ.การโอนงบประมาณ/อนุมัติการโอน 
 ฎ.การแก้ไขค าชี้แจง/อนุมัติการแก้ไขค าชี้แจง 
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  เทคนิคการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สามารถเสนอร่างงบประมาณได้ภายในเวลา 
7 วัน โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 

 

  ก่อนจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการคือเปิด
ปีงบประมาณและงวดบัญชี ที่จะท าการร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

  การก าหนดปีงบประมาณเพ่ือแสดงรายรับ – รายจ่ายจริงโดยแสดงผลย้อนหลัง  3 
ปีงบประมาณ และ แสดงประมาณการรายจ่ายปีปัจจุบัน จะช่วยให้ผู้จัดท าร่างงบประมาณและเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ตลอดจนผู้บริหาร ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิง
สถิติที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ท าให้สามารถน าข้อมูลรายรับ - รายจริง สามปีย้อนหลังไปใช้พยากรณ์หรือ 
ประมาณการรายรับ – รายจ่ายที่จะจัดท างบประมาณ 

 

  บันทึกประมาณการรายรับ พร้อมค าชี้แจงงบประมาณด้านรายรับให้เรียบร้อย         โดย
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม บันทึก เท่านั้น ห้ามกดปุ่ม เสร็จสิ้น  เนื่องจากการกดปุ่มเสร็จสิ้นจะท าให้ไม่
สามารถแก้ไขงบประมาณหรือค าชี้แจงในเมนูร่างงบประมาณได้ (ปุ่มเสร็จสิ้น ควรกดเมื่อเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติ  ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแล้ว) 

 

  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ก่อนจะบันทึกประมาณการรายจ่ายให้ บริหารจัดการโครงการที่จะ
ด าเนินการในปี 2564 ก่อน โดยการ แก้ไขปีงบประมาณโครงการที่เคยจัดท าในปีก่อน ซึ่งมีข้อมูลในระบบ
แล้ว ด้วยการเรียกโครงการดังกล่าวมาแก้ไขปีงบประมาณ ส าหรับโครงการ ที่ไม่เคยด าเนินการ กรณีที่เป็น
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เพ่ิมโครงการจากระบบ E-plan    หากเป็นโครงการที่ ไม่ต้องมีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เพ่ิมโครงการจากระบบ e-LAAS 

 

 

 บันทึกปีงบและงวดบัญชี 1 

 ก าหนดปีงบประมาณเพื่อแสดงรายรับจ่ายจริง 2 

 ร่างประมาณการรายรับ /ค าชี้แจง 3 

 เพ่ิม/แก้ไขโครงการ 4 

7 วัน 11 ข้ันตอนจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายแบบมืออาชีพ 
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  ในขั้นตอนการร่างประมาณการรายจ่าย เพ่ือความรวดเร็วให้จัดท าร่างตามแผนงาน โดยขั้น
ตอนนี้ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะ ตัวเลขประมาณรายจ่ายเท่านั้น  ส่วนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายบันทึก
ภายหลังจากที่ได้น าประมาณการรายจ่ายไปพิจารณาตั้งงบประมาณแล้ว 

 

  เมื่อบันทึกรายจ่ายเสร็จสิ้นแล้วให้จัดพิมพ์รายละเอียดประมาณการรายจ่าย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ใช้พิจารณาในการตั้งงบประมาณ 

 

  ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ หลาย ๆหน่วยงานมักจะเสนอประมาณการรายจ่ายมา
เกินกว่าประมาณการรายรับ  ปกติองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นจะจัดท างบประมาณแบบสมดุล  ดังนั้น ขั้นตอน
นี้เจ้าหน้าที่งบประมาณจะเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาว่า   จะใช้ยอดใดเป็นงบประมาณ  
บางหน่วยงานจะเน้นการมีส่วนร่วมด้วยการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ มาร่วมกัน
พิจารณาตัด ลดงบประมาณ โดยใช้สถิตข้อมูลรายจ่ายจริงย้อนหลัง 3 ปี มาประกอบในการตัดสินใจ 

 

  เหตุผลที่ให้บันทึกค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หลังจากการเสนองบประมาณให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว เพราะจะได้บันทึกค าชี้แจงงบประมาณเฉพาะโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้จัดท าร่าง
งบประมาณเสนอสภาท้องถิ่นเท่านั้น จะช่วยลดเวลาในการบันทึกค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ตัวอย่างค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่านสามารถดูได้จากการคู่มือ 

  

  บันทึกข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นประกอบการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

   

พิมพ์ค าแถลง/บันทึกหลักการและเหตุผลเพ่ือใช้ประกอบการเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

 ร่างประมาณการรายจ่าย 5 

 พิมพ์รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 6 

 พิจารณางบประมาณ 7 

 บันทึกค าชี้แจงประมาณการรายจ่าย 8 

 บันทึกบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้น 9 

 พิมพ์ค าแถลง/ บันทึกหลักการและเหตุผล 

 

10 
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  พิมพ์เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ออกจากระบบ e-LAAS เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นใช้เสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาและการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ด้วยวิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการ
ต่าง จากระบบ e-PLAN ท าให้ลดการผิดพลาด  ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการท างาน สามารถใช้สถิติการใช้
จ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ในการช่วยวิเคราะห์การจัดท างบประมาณ เพ่ือให้การประมาณการรายรับ -
รายจ่ายใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้น และสามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ต่อ
สภาท้องถิ่นได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม   ทั้งนี้สามารถลดจ านวนครั้งในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และลดจ านวนจ านวนครั้งในการแก้ไขค าชี้แจงงประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

             
       (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 
      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
       ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน 
       

 พิมพ์เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 11 


