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การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
กองแผนและงบประมาณ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 



ค าน า 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน และโครงการ
ด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากร
ที่จ าเป็นในการสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ ย่อมประกอบด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 

(1) การจัดเตรียม 
(2) การอนุมัติ 
(3) การบริหาร 

งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพโดยมีการ
วางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ 
ด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมถึงการ
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ปฏิบัติต่อไป 

 
 
 
 

                                                                               ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
                                                                              กองแผนและงบประมาณ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
ชื่อกระบวนงาน  :  การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ กองแผนและงบประมาณ  
หน่วยงาน  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ความหมายงบประมาณ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕ ในระเบียบ 

“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูป
ตัวเลขจ านวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 

“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

“งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภออนุมัติ ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณด้วย 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อ
ผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด 

“หน่วยงาน” หมายวามว่า ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่ละ
รูปแบบ 

“คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี 
และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จ าท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและให้
มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 
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ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น 

ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและ
รายจ่ายตามแผนงาน  

งบประมาณ เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้
จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ ด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณมาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณมีดังนี้ 
1) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลดลง 
2) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคมโดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่าย
และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็นเป็นโครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของ
หน่วยงาน 

3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้
จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ ด้วยเพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึงที่จะท าให้หน่วยงานนั้นสามารถด าเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมด
ของแผนงานและงานที่จะด าเนินการในแต่ละปี พร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือ
เอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่างๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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กระบวนการงบประมาณ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

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

)1) การศึกษาปฏิทินงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายที่ 
เกี่ยวข้องทราบว่ากระบวนการในแต่ละข้ันตอนควรจะด าเนินการเมื่อใดแล้วเสร็จเมื่อใด จากนั้น 

)2) ทบทวนแผน และก าหนดนโยบายการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
)3) จัดเตรียมข้อมูลประมาณการรายรับ  
)4) จัดระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการในท้องถิ่น จากทุกส่วนที่ 

เกี่ยวข้อง  
5) ) ตรวจสอบภาระผูกพันที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอยู่ เช่น เงินกู้ เงินทุนการศึกษา ภาระผูกพัน 

ตามกฎหมาย  
)6) เสนอโครงร่างเบื้องต้น เจ้าหน้าที่งบประมาณ ท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข 

งบประมาณ ในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร  
)7) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ คณะผู้บริหารจะพิจารณาให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น 

งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง หากผู้บริหารเห็นชอบจะน าร่างเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget adoption) ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม จากนั้นสภาท้องถิ่นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดย
การพิจารณาจะพิจารณา 3 วาระ คือรับหลักการ แปรญัตติ เห็นชอบ และเมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าเสนอร่างที่ผ่านความเห็นชอบให้ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายและประกาศเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีผลใช้บังคับต่อไปภายใน 15 วัน หลัง
ประกาศโดยเปิดเผย 

3) การบริหารงบประมาณ (Budget execution) จะท าให้ทราบว่างบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว ถูกน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้หรือไม่ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณว่ามี
ความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย โดยใช้การรายงาน หรือการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ การควบคุมโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจการเงินแผ่นดิน การควบคุมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือประชาคม หรือการประเมินผลความคุ้มค่าและความสอดคล้องของงบประมาณกับความต้องการของประชาชน 
ผ่านวิธีการวิจัยประเมินผล 

 
 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%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&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

     
  

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ขั้นตอนการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2541 

แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี( 2 และ 3) พ .ศ 2543 (ข้อ 27) (ข้อ 29) (ข้อ 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณท าบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณฯ โดยให้แสดงเหตุผลความ  
จ าเป็นในการโอนงบประมาณประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย  

(ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถ้าหลังวันที่ 10 จะเป็นการโอนงบประมาณของรอบถัดไป) 

ส่งบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณ ให้กองแผนและงบประมาณ 
ตรวจสอบ  )ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ) 
 

ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
หลังวันที่ 10 จะเป็นรอบของเดือน 

กรณีการด าเนินการไม่ถูกต้อง ตาม
หลักการงบประมาณฯ 

แก้ไขถูกต้อง ส่งมาท่ีกองแผนและ
งบประมาณตรวจสอบอีกครั้ง 

ส่งกลับคืน ให้ส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง 
แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 ของเดือน 

กองแผนและงบประมาณ ด าเนินการ
โอน /แก้ไข/  เปลี่ยนแปลง ในระบบ e-
laas เพ่ือ เสนอตามข้ันตอน 

ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน 
ทราบแล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบภายใน 15 วัน 

กองแผนและงบประมาณ จัดท าบันทึก
เสนอวาระเข้าที่ ประชุมสภาฯ เพื่อ
อนุมัติโอน /แก้ไข/  เปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารอนุมัติ 

กรณีถูกต้องครบถ้วน เสนอผู้บริหาร 
อนุมัติ ภายในวันที่ 15 ของเดือน 



ขั้นตอนการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2541 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ .ศ. 2543 (ข้อ 26) (ข้อ 28) (ข้อ 31) 
 

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณท าบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณฯ โดยให้แสดงเหตุผลความ  
จ าเป็นในการโอนงบประมาณประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย  

(ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถ้าหลังวันที่ 10 จะเป็นการโอนงบประมาณของรอบถัดไป) 

ส่งบันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณ ให้กองแผนและงบประมาณ 
ตรวจสอบ  )ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ) 

ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
หลังวันที่ 10 จะเป็นรอบของเดือน 

กรณีการด าเนินการไม่ถูกต้อง ตาม
หลักการงบประมาณฯ 

แก้ไขถูกต้อง ส่งมาท่ีกองแผนและ
งบประมาณ ตรวจสอบอีกครั้ง 

ส่งกลับคืน ให้ส่วนราชการ เจ้าของเรื่อง 
แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 ของเดือน 

ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน 
ทราบแล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบภายใน 15 วัน 

กองแผนและงบประมาณ จัดท าโอน/
แก้ไข/  เปลี่ยนแปลง ในระบบ e-laas 

เพ่ือเสนออนุมัติตามขั้นตอน 

กรณีถูกต้องครบถ้วน เสนอผู้บริหาร 
อนุมัติ ภายในวันที่ 15 ของเดือน 



กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ )ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และ)ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

๒.  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การ
ตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ )ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 และ)ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

4.  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว152 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

6.  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

8.  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

9.  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 


