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คู่มือการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ความหมายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้าน
รายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณคือการแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลข
จ านวนเงิน  โดยก าหนดระยะเวลาเป็นปีงบประมาณ หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึง
วันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ [ 

วัตถุประสงคห์ลักและหน้าที่ของการจัดท างบประมาณ 

 ๑) การวางแผนเพ่ือจะช่วยให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช าระหนี้ได้  และท า
ให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายจ่ายอยู่ภายใต้กรอบของเงินส ารองที่มีอยู่  อันประกอบด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 
และเงินกู้ที่คาดว่าจะได้ 

 ๒) งบประมาณสร้างล าดับความส าคัญในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 ๓) งบประมาณช่วยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และก าหนดระดับและทิศทางของการท างานในปีงบประมาณนั้น 

 ๔) สามารถก าหนดระดับของภาษีและค่าธรรมเนียมที่จะถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณต่อไป 

กระบวนการงบประมาณ 

ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก  ได้แก่ 

1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget preparation) เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า โดยเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรืออาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ เช่น ผู้ อ านวยการกองแผนและ
งบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมงบประมาณโดยเริ่มจาก 

 (1) การศึกษาปฏิทินงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือแจ้งให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบว่ากระบวนการในแต่ละข้ันตอนควรจะด าเนินการเมื่อใดแล้วเสร็จเมื่อใด จากนั้น  

(2) ทบทวนแผน และก าหนดนโยบายการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(3) จัดเตรียมข้อมูลประมาณการรายรับ  
(4) จัดระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในท้องถิ่น จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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(5) ตรวจสอบภาระผูกพันที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอยู่ เช่น เงินกู้ เงินทุนการศึกษา ภาระผูกพันตาม
กฎหมาย  

(6) เสนอโครงร่างเบื้องต้น เจ้าหน้าที่งบประมาณ ท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณ ในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร  

(7) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ คณะผู้บริหารจะพิจารณาให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง หากผู้บริหารเห็นชอบจะน าร่างเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 
15 สิงหาคม 

2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget adoption) ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม จากนั้นสภาท้องถิ่นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดย
การพิจารณาจะพิจารณา 3 วาระ คือรับหลักการ แปรญัตติ เห็นชอบ และเมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าเสนอร่างที่ผ่านความเห็นชอบให้ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุมัติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายและประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีผลใช้บังคับต่อไปภายใน 
15 วัน หลังประกาศโดยเปิดเผย 

3) การบริหารงบประมาณ (Budget execution) จะท าให้ทราบว่างบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว ถูกน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้หรือไม่ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
ว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย โดยใช้การ
รายงาน หรือการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ การ
ควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจการเงินแผ่นดิน การควบคุมผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคม หรือการประเมินผลความคุ้มค่าและความสอดคล้องของ
งบประมาณกับความต้องการของประชาชน ผ่านวิธีการวิจัยประเมินผล 

การประมาณการรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมีการประมาณการ
รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
จ าแนกเป็น 

(1) หมวดภาษีอากร 

(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541&action=edit&redlink=1
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 (5) หมวดเงินอุดหนุน 

(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตาม
แผนงาน โดยรายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ 

(1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 

(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

(จ) หมวดเงินอุดหนุน 

(ฉ) หมวดรายจ่ายอ่ืน 

(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ทั้งนี้รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามท่ี
กรมการปกครองก าหนด 

ความย่ังยืนทางงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความยั่งยืนทางงบประมาณ หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการมีทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับ
การบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการภายในรอบปีงบประมาณ โดยทั่วไปมักจะ
ประเมินจากดุลงบประมาณ การพ่ึงพารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และระดับเงินสะสม หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีดุลงบประมาณในระดับที่ดี มีทรัพยากรเพียงพอส าหรับความต้องการงบประมาณในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
หรือมีระดับเงินสะสมเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายเพ่ือรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ย่อมเชื่อได้ว่า ความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในระดับพ้ืนฐานจะได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ 

------------------------------------------------------------ 

อ้างอิงจาก บทความการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
สถาบันพระปกเกล้า  เรียบเรียงโดย วศิน โกมุท 
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น าเสนอต่อสภา  
        ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
เมื่อเทศบาลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว  
เจ้าหน้าที่งบประมาณจะด าเนินการจัดท าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยขั้นตอน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

  

๑. เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ท าบันทึกข้อความ
แจ้งหัวหน้าหน่วยงานแต่ละกอง จัดท า
ประมาณการรายจ่าย  ตามแบบและ
หลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนด
ตามระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

เดือนมิถุนายน ๑.๑ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
๑.๒ โครงการที่จะน ามาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องเป็นโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๓ การค านวณรายจ่ายด้าน
บุคลากรแต่ละกองจะต้องค านวณ
จากแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของ
เทศบาล 

        ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ตรวจสอบ 
- วิเคราะห์ 
- จัดท างบประมาณ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
- พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณ 
 
ประกาศโดยเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบ 
- พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
งบประมาณ 
 

หน่วยงานต่าง ๆ 
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
 
หน่วยงานคลัง 
- รายงานการคลัง 
- สถิติ 
 

สภาท้องถิ่น 
- ให้ความเห็นชอบ 
 
- สถิติ 
 

นายก อปท. 
ลงนาม 
ให้ประชาชน
ทราบ 
- พิจารณา
อนุมัติให้ตั้ง
งบประมาณ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ 
- พิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบ 
 
- สถิติ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง  รวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อ
ใช้ประกอบการค านวณ ขอตั้งงบประมาเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณและประมาณการ
รายรับในปีงบประมาณปัจจุบัน เสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

เดือนมิถุนายน ๒.๑ จัดท าสรุปรายรับ-รายจ่ายทุก
หน่วยงานของปีที่ผ่านมา 
(ย้อนหลัง ๓ ปี) และรายงาน
การเงินและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ พิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้นแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

เดือนกรกฎาคม  

๔. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาให้ตั้ง
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวม และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย 
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 

 

๕. เจ้าหน้าที่งบประมาณ สั่งการ ควบคุม 
ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ที่จัดท างบประมาณ
และรวบรวมจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 

๕.๑ การจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้
จัดท าในโปรแกรมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ด้านการคลังของ อปท. 
(ระบบ e-LAAS) 

๖. เจ้าหน้าที่งบประมาณ เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณที่จัดท าเรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 

 

๗. ผู้บริหารท้องถิ่น น าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อสภา
เทศบาล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เพื่อสภา
เทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามวาระ
ที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ)  วาระท่ี ๒ (ข้ันแปร
ญัตติ)  และวาระที่ ๓ (ข้ันเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติ)  ตามล าดับ 

เดือนสิงหาคม ๗.๑ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่ ๒ ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการ (วาระที่ 
๑) แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
๘. เมื่อสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติแล้ว  ให้น าเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

เดือนสิงหาคม-
กันยายน 

 

๙. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน  อนุมัติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาล และประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 

เดือนสิงหาคม-
กันยายน 
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ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 


