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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543] 
โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

*********************** 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดท่ีจังหวัด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32  และมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2521  มาตรา 5 และ มาตรา 88  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 
1. >>> ระเบียบน้ีเรียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541" 
 
2. >>>  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  
    **ดูเพ่ิมข้อ 42 ,43,44 ฉบับแรก พ.ศ. 2541 และแก้ไขฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ว่ามีบังคับเม่ือใด**  
 
3. >>>  ให้ยกเลิก 
 (1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 
 (3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล  พ.ศ. 2531 
 (4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 
 (5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538 
 
5. >>> ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี  และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการ
ปฏิบัติการตามระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
 (**อาจถามว่าใคร รักษาการตามระเบียบน้ี คือปลัดกระทรวงมหาดไทย ** อาจมอบให้ใคร คือผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 
 
 

สรุป 
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ข้อความท่ัวไป 
6. >>>" งบประมาณ "  หมายความว่า  แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงใน
รูปตัวเลขจํานวนเงินการต้ังงบประมาณ คือการแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงิน 
 (**อาจถามว่า ข้อใดกล่าวถูกต้อง เช่น งบประมาณ หมายถึงอะไร อาจตัดข้อความมาว่า ประมาณการด้าน
รายรับและรายจ่าย หรือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงิน **ข้อสอบเคยออกมาแล้ว** 
 
7. >>>" องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน "  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
 (อาจถามว่า อปท. หมายความว่า ........ ซ่ึงต้องจํา อบจ. เทศบาล อบต.) ไม่เก่ียวกับ กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา หรือแม้แต่สภาตําบลน่ะครับ) 
 
9. >>>" สภาท้องถ่ิน "  หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
 (อาจถามว่า ข้อใดไม่ใช่สภาท้องถ่ิน ........ ซ่ึงต้องจํา สภาอบจ. สภาเทศบาล สภาอบต.) ไม่เก่ียวกับ สภา
กรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา หรือแม้แต่สภาตําบล) 
 
10. >>>" ปีงบประมาณ "  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีหน่ึงถึงวันท่ี 30 กันยายน ของ
ปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีถัดไปน้ันเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
 (อาจถามว่า  ปีงบประมาณเริ่มเม่ือใด ........ เช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เริ่มเม่ือใด ต้องตอบ 1 ตุลาคม 
2556 – กันยายน 2557 น่ะครับ)   
** อย่าสับสนไปตอบปีปฎิทินน่ะครับ ไม่ใช่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 น่ะครับ สําหรับผู้ไม่เคย
ทํางานราชการอาจสับสน) 
 
11. >>>" คณะผู้บริหารท้องถ่ิน "  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
**ถ้าตัวเลือกท่ีอาจมาแทนท่ี ข้อความ “นายกองค์การบริหารส่วนตําบล” เพราะปัจจุบันคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะเทศมนตรีของเทศบาลปัจจุบัน ได้
ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติเทศบาล” แต่ถ้าเลือกยังมีข้อความข้างต้นก็ตอบตามตัวบทของระเบียบน้ี 
 
12. >>>" เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ "  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  (ปลัดเท่าน้ัน ป.อบจ. ,ปลัดเทศ,ปลัดอบต.) ***จําปลัดอย่างเดียว 3 แห่งน่ะครับ (ไม่เก่ียวปลัดอําเภอน่ะครับ) 
 
13. >>>  ในกรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณท่ีล่วงแล้วไปพลางก่อน  
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 การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีล่วงมาแล้วน้ัน  ให้นําเงินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมและท่ีได้มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้  และให้
กระทําได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําหมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค 
(**โจทย์อาจถามปีงบประมาณ 2556 การตราเป็นข้อบัญญัติ (กรณี อบจ.,อบต.)  ถ้าเป็นเทศบาลเรียกว่าเทศ
บัญญัติถ้าออกไม่ทัน หรืออาจใช้คําว่า “ตราหรือบังคับ”ใช้ไม่ทัน ก็เอาให้เอาของปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 มา
ใช้พลางก่อน) 
 **ซ่ึงกรรมการออกข้อสอบ อาจไม่ออกคําถามว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี อาจเล่ียงมาถามว่า 
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี ***ถ้าคนไม่เคยสัมผัส อาจงง เพราะอาจไม่เจอครับ ข้อน้ี อาจ
เป็นคะแนนได้ ข้อสอบเคยออกมาแล้ว*** 

หมวด  1 
อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

––––––––––––––––––– 
14. >>>  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอํานาจหน้าท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี
และให้มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปน้ีด้วย 
  (1)  เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์พร้อม
ด้วยรายละเอียดท่ีกําหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
  (2)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ 
  (3)  สั่งการ  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารงบประมาณ  และรวบรวมเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  (**โจทย์อาจถามว่าหน้าท่ีของปลัดอบจ. ปลัดเทศบาลหรือปลัดอบต. ซ่ึงปลัดเป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
โดยตําแหน่ง หรือตามระเบียบดังกล่าว เราอาจงง อ่านไม่เจอ อ่านเจอแต่เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ปลัดกับเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ ก็คนเดียวกัน **ข้อสอบเคยออกมาแล้ว เอาหน้าท่ีของปลัดมาเป็นคําถามแทนเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ) 
 **ดูๆ เหมือนไม่ยาก เวลากรรมการออกใช้คําแทนกัน ก็ถือว่ายากน่ะครับ*** 
 

หมวด  2 
ลักษณะของงบประมาณ 

------------------- 
15. >>>  เงินรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีและให้
มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 
 (**โจทย์อาจถามว่า เช่น ประมาณการรายจ่ายปี 56 ก็ต้องมีประมาณการรายรับประกอบด้วยคาดว่าจะ
ได้รับเท่าโด) 
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16. >>>  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อาจจําแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 
17. >>>  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถ่ิน 
  (**โจทย์อาจถามว่า ต้องผ่านเห็นชอบจากใคร สภาท้องถ่ิน คือ เช่น สภาอบจ. สภาเทศบาล,สภาอบต. 
เพราะอาจไม่มีตัวเลือกสภาท้องถ่ิน ในตัวเลือก อาจมีสภา 3 หน่วยงานน่ะครับ) 
 
18. >>>  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจต้ังจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ 
 (**โจทย์อาจถามว่า อาจต้ังจ่ายลักษณะใด คือ จ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้) 
 
19. >>>  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลางและรายจ่าย
ตามแผนงาน 
  (**โจทย์อาจถามว่า งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนประกอบด้วย รายจ่าย
อะไรบ้าง คือรายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผน  
 ** ท่ีนี้อาจโจทย์อาจไม่ตัวเลือก อาจจะเอา รายจ่ายประจํา รายจ่ายเพ่ือการลงทุน มาแทนคําว่า รายจ่าย
ตามแผน เราอาจงง ก็คือรายจ่ายตามแผนงาน แยกไปเป็น 2 ลักษณะ ดูเพ่ิมเติมข้อ 20 น่ะครับ) 
 
20. >>>   รายจ่ายตามแผนงาน  จําแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
  (1)  รายจ่ายประจํา  ประกอบด้วย 
          (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
          (ข)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
          (ค)  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
          (ง)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
          (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 
          (ฉ)  หมวดรายจ่ายอ่ืน 
  (2)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามท่ีกรมการ
ปกครองกําหนด 
 (**โจทย์อาจถามว่า ให้เป็นตามท่ีหน่วยงานกําหนด ปัจจุบัน เป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานกําหนด ถ้ามี “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”ตอบทันทีน่ะครับ 
 *** แต่ถ้ามีกรมการปกครองด้วย ต้องตอบตามระเบียบได้บัญญัติไว้น่ะครับ ***เน่ืองจากปัจจุบันกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแยกมากรมการปกครอง แล้วน่ะครับ 
***เวลาตอบต้องอิงระเบียบบัญญัติไว้อย่างไร ให้ตอบตามระเบียบก่อนน่ะครับ ส่วนการปฏิบัติจริงค่อยว่าอีกทีน่ะ
ครับ*** และไม่มีตัวเลือกให้เลือกถึงจะมาตอบได้** 

**จําไว้ รายจ่ายประจํา 

จําทําไม ก็เพราะข้อสอบเคยออก 
ถามว่า ข้อใดไม่ใช่รายประจํา 

ถ้าไม่จํา คิดว่าตอบได้ไหมครับ 
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 (**โจทย์อาจถามว่า รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ของอบจ.เทศบาล และอบต. ประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้อง
ตอบ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง น่ะครับ อย่าสับสันกับรายจ่ายประจํา **เพราะข้อสอบเคยออกถาม
ว่า ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายเพ่ือการลงทุนขององค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการก็เอาข้อความของรายจ่ายประจํามา
ใส่ ถ้าเราไม่ได้อ่าน คิดว่า เราตอบได้ไหม คําตอบได้ คือ เดา ถูกหรือผิดอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเราเดา ก็ได้คะแนน ถ้า
ผิด............ก็เสียดาย...ฮาๆๆๆ*** 
 
21. >>>   งบประมาณรายจ่ายซ่ึงต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  หรือเงินประเภทอ่ืนท่ีต้องนํามาต้ังงบประมาณ
รายจ่ายให้จําแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 20 และให้ระบุประเภทของเงินน้ันในคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายด้วย 
 
22. >>>   การต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้กระทําตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(**โจทย์อาจถามว่า นอกเหนือจากกระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นผู้กําหนดแล้ว ถ้าไม่มีในตัวเลือก ปัจจุบันกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินบางเรื่องก็เป็นหน่วยงานกําหนดเหมือนกัน ถ้าไม่มีกระทรวงมหาดไทยในตัวเลือก ก็
ตอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดน่ะครับ*** 
 
23. >>>   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วยรายได้ซ่ึงจําแนกเป็น 
  (1)  หมวดภาษีอากร 
  (2)  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
  (3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  (4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ 
  (5)  หมวดเงินอุดหนุน 
  (6)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 รายละเอียดประเภทรายได้  ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 
 (**โจทย์อาจถามว่า ถ้าไม่มีกรมการปกครองในตัวเลือก ถ้ามีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก็ตอบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินน่ะครับ *** 
 **อาจไม่ถามว่ารายรับของอบจ. เทศบาล,อบต. แทนคําว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็ตอบ 6 ข้อ
เช่นเดียวกันครับ***  
 **อย่างงน่ะครับ อปท. = อบจ.เทศบาล,อบต. ไม่เก่ียวเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร เพราะ 2 แห่ง น้ัน 
ใช้คนระเบียบกับอบจ.,เทศบาล,อบต.น่ะครับ*** 
 **แค่นี้ยังไม่พอ น่ะครับ ต้องไปดูกฎหมายจัดต้ังเพ่ิมเติมเพราะเชื่อมโยงกันคือ 
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
 3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
 *** ลองไปอ่านดู รายได้ของท้องถ่ินย่อยลงไปอีก จะมีระบุไว้ แต่จะมาเข้าาหมวดดังกล่าว** 

**จําไว้ รายรับของอปท. 

จําทําไม ก็เพราะข้อสอบเคยออก 
ถามว่า ข้อใดไม่ใช่รายประจํา 

ถ้าไม่จํา คิดว่าตอบได้ไหมครับ 
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23. >>>   รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 
(**โจทย์อาจถามว่า ถ้าไม่มีกรมการปกครองในตัวเลือก ถ้ามีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก็ตอบกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินน่ะครับ *** 
 
24. >>>   งบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย  เพ่ือกรณีท่ีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม  สําหรับ
การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
(**โจทย์อาจถามว่า การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของใคร ในตัวเลือกอาจจะมี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน่ะครับ ก็ค่ือคณะผู้บริหารครับ 
 ส่วนตามคํานิยามของระเบียบนี้ " คณะผู้บริหารท้องถ่ิน "  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
คณะเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
**ถ้าตัวเลือกท่ีอาจมาแทนท่ี ข้อความ “นายกองค์การบริหารส่วนตําบล” เพราะปัจจุบันคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะเทศมนตรีของเทศบาลปัจจุบัน ได้
ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติเทศบาล” แต่ถ้าเลือกยังมีข้อความข้างต้นก็ตอบตามตัวบทของระเบียบน้ี 
24. >>>   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   (**โจทย์อาจถามว่า งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ใช้ได้ถึงเม่ือไหร่ ตอบ
ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2556 น่ะครับ (อาจตราช่วงกลางปีงบประมาณ (เช่น 1 ก.ค. 56 – 30 ก.ย.56 ซ่ึงสิ้น
ปีงบประมาณพร้อมกับฉบับแรก คือ 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) 
 **หรือโจทย์อาจเปลี่ยนคําถามว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556  (กรณี
อบจ.กับอบต.) หรือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 (กรณีเทศบาล) สิ้นสุดเม่ือใด 
ก็ตอบว่า สิ้นสุดเม่ือ 30 กันยายน 2556 น่ะครับ) 
 
25. >>>   การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จะกระทําได้ต่อเม่ืองบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีได้รับอนุมัติ
แล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจําเป็นต้องต้ังรายจ่ายข้ึนใหม่  ท้ังน้ี  ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ต้ังรับไว้ในประมาณการรายรับ  หรือจากเงินรายได้ท่ีเกินยอด
รวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําปี 
(**โจทย์อาจถามว่า การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (กรณีอบจ.กับอบต.) หรือ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (กรณีเทศบาล)  
 *** ซ่ึงความหมายของการตราเพ่ิมเติมนั้น คือ รายรับท่ีได้รับมาเพ่ือตราเพ่ิมเติมน้ัน มากกว่าประมาณ
การรายรับและรายจ่ายท่ีตราไว้ก่อนแล้ว เช่น ปีงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้ังประมาณการ
รายรับ ตามข้อ 23 จํานวน 6 รายการ (ลองย้อนไปดูข้อ 23 ด้านบน) ประมาณการไว้ 20 ล้าน และรายจ่าย
ประมาณการไว้ ข้อ 19 รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน และข้อ 20 (1) รายจ่ายประจํา ก – ฉ และ (2) 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประมาณการรายจ่ายไว้ 20 ล้าน  
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 *** ท่ีนี้ เงินท่ีเข้าเป็นรายได้หรืออุดหนุนจากรัฐบาลมากกว่า 20 ล้าน ก็สามารถต้ังรายจ่ายเพ่ิมเติมได้
ครับ (ประเด็นไว้กรรมการคงไม่ออกเจาะลึกขนาดน้ี เว้นแต่กรรมการจะออกให้ข้อสอบยาก ** ถ้าไงค่อยไปศึกษา
ตอนทํางาน หรือทํางานอยู่แล้ว เปลี่ยนสายงานก็แล้วแต่ครับ ) 
 ***แต่ข้อสอบเคยออก เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลเก่ง ต้ังงบประมาณรายรับไว้ 20 ล้าน ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้ 20 ล้าน ถามว่าเป็นการต้ังงบประมาณแบบใด ก.แบบสมดุล   ข.  แบบขาดดุล 
ค. แบบเกินดุล  ง. ไม่มีข้อใดถูก **ท่านจะตอบข้อใด ให้เดา = ถ้าคนรู้ก็อาจตอบได้ ถ้าคนไม่รู้อาจงองู สองตัว 
(งง) อ่านไม่เจอครับ ก็ตอบ แบบสมดุลครับ  (อย่าพ่ึงรําคาญสําหรับผู้รู้แล้ว อยากให้เห็นภาพ แนวข้อสอบ
ครับ) 
 **สรุป ถ้ารายรับ เท่ากับ = รายจ่าย ก็ตอบ แบบสมดุล 
  ถ้ารายรับ น้อยกว่า < รายจ่าย  หรือรายจ่ายมากกว่า > รายรับ ก็ตอบ แบบขาดดุล 
  ถ้ารายรับ มากกว่า > รายจ่าย หรือรายจ่ายน้อย < รายรับ ก็ตอบ แบบ แบบเกินดุล 
 **เป็นความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับงบประมาณไม่ว่ารัฐบาลกลางหรือการต้ังงบประมาณส่วนราชการ หรือ
ผู้เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ เก่ียวการคลัง การเงิน การธนาคาร รัฐศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น  ก็พอจะรู้ หรือชีวิตประจําวันน่ะครับ  หรือใครไม่เรียนเลย***วิธีจําน่ะครับ เรามีรายรับ กับรายจ่าย ลอง
คิดดูครับ 
  เรามีรายได้ 100 บาท จ่าย 100 = สมดุล 
  เรามีรายได้ 100 บาท จ่าย 150 = ขาดดุล (อีก 50 บาท ยืมเพ่ือน ส่วนราชการก็ไปกู้ครับ)
  เรามีรายได้ 100 บาท จ่าย 50 = เกินดุล  (เหลือ 50 บาท เก็บเข้าออมสินครับ) 
***ประมาณน้ีครับ***หลักการจํา**หรือไปศึกษาทางเพ่ิมเติมท่ีพ่ีกูเก้ิลก็ได้ครับ http://www.google.co.th/ เขา
คนน้ีเก่งยอมรับครับ 
**** แม้แต่ระดับ อาจารย์  (อ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) 
ดร./Dr. ยังต้องพ่ึงเขาครับ 
*** นอกเรื่องไปเรื่อยครับ ขอโทษที ขอให้สอบได้ทุกคน และได้บรรจุเป็นข้าราชการทุกคนก็แล้วกันครับ*** 

 
หมวด  3 

วิธีการจัดทํางบประมาณ 
----------------------- 

26. >>>  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 
(**โจทย์อาจถามว่า ข้อน้ีข้อสอบออกเป็นประจําครับ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนอะไร เป็นกรอบ
การจัดทํางบประมาณ *** จะเห็นได้ว่ากรอบ กับแนวทาง กรรมการออกข้อสอบ จะเปลี่ยนคําพูดนิดเดียว เราอาจ
งงได้ 
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*** แต่ท่ีนี้แผนพัฒนา ท่ีเราอ่านดูแล้วมันคืออะไรในระเบียบน้ีไม่มี มันไปอยู่ในคํานิยามของ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
 ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

�แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 

 ***ท่ีนี้ ถ้าโจทย์ มีท้ังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ให้เลือกแผนท้ังสองน้ี หาก
ตัวเลือกให้เลือกตัวเดียว แต่มีท้ังสองแผนปรากฏ ให้ตอบแผนพัฒนาสามปี หรือแผนสามปี คําเดียวกัน  ** ท่ี
ตอบเช่นก็คือ แผนพัฒนาสามปี หรือแผนสามปี จะมีการปรับปรุงทุกปี เช่น (ปี 2556 – 2558) ก็มาเป็นกรอบหรือ
แนวทางการจัดทํางบประมาณ ปี 2556 ครับ **ส่วนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีระยะเวลา 5 ปี เป็นกรอบ
กว้างๆ เพ่ือให้แผนพัฒนา มาเป็นกรอบอีกชั้นหน่ึง ครับ** 
 ** ความรู้เจาะลึกน้ี ค่อยมาทํางานจะรู้มากข้ึน หรือถ้าสอบเก่ียวกับระเบียบแผนฯ ค่อยไปเจาะลึกอีกที 
แต่มันจะโยงไปมาลักษณะอย่างน้ีแหละครับ กรรมการอาจออกข้อสอบประมาณน้ีครับ **ออกสอบจริงหลาย
สนามครับ** 
27. >>>  ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้วให้
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหน่ึงเพ่ือ
คณะผู้บริหารท้องถ่ินได้นําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 
 (**โจทย์อาจถามว่า ให้เสนอภายในวันท่ีเท่าใด คือภายในวันท่ี 15 สิงหาคม เช่น จะทําปีงบประมาณ
ประจําปี 2556 ก็ต้องเสนอสภาท้องถ่ิน (สภาอบจ.,สภาเทศบาล,สภาอบต.) ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 คือ
ต้องเสนอก่อน คือ งบประมาณ 2556 (จะเริ่มบังคับวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ครับ 
 ** โจทย์อาจต้ังตุ๊กตาว่า องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล หรืออบจ. แห่งหน่ึงจะตราข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้บริหารจะต้องนําเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ภายใน
วันท่ีเท่าใด ก็ตอบ วันท่ี 15 สิงหาคม 2556 เป็นต้น*** 
 
28. >>>  ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน  แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
 สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนําร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันท่ี 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน 
 ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะนําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้   
(**โจทย์อาจถามว่า ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะนําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเสนอต่อสภาท้องถ่ินได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  ให้เสนอขออนุมัติต่อใคร ก. สภาอบต. ข.สภา
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เทศบาล ค. สภาอบจ.  ง. ถูกทุกข้อ ต้องตอบข้อ ง. เพราะไม่ระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด หากระบุอบต. ก็ตอบ
สภาอบต. เป็นต้น 
 
29. >>>  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถ่ิน และการพิจารณาอนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ 
 (**โจทย์อาจถามว่า ใครเป็นผู้พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของอบต. ตอบ นายอําเภอ **ส่วน
เทศบาลและอบจ. เป็นอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด **ต้องไปดูกฎหมายจัดต้ังเพ่ิมเติมเพราะเชื่อมโยงกันคือ 
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
 3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
 ** ส่วนเวลาปฏิบัติงานจริงๆตามกฎหมายระบุไว้ เพราะกฎหมายเปิดช่องไว้ แต่ละจังหวัดอาจไม่
เหมือนกัน เช่น พ.ร.บ. เทศบาล เป็นอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในตัวกฎหมายเทศบาลตําบล ผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจมอบหมายให้นายอําเภอเป็นผู้อนุมัติ บางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอาจไม่ได้มอบให้นายอําเภอก็ได้ 
 **ดังนั้นเวลาตอบคําถามให้ตอบตามตัวบท อย่าไปตอบในวิธีปฎิบัติงาน **เพราะบางครั้งบางคนอาจ
ทํางานในหน่วยงานราชการน้ัน อาจไปตอบในวิธีปฏิบัติจริงๆ ทําให้ไม่ได้คะแนน เพราะเวลาตอบต้องตามตัวบท
หรือระเบียบน้ันๆบัญญัติไว้น่ะครับ ***กรรมการจะเอาคําตอบมาจากตัวกฎหมายมาเป็นคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด 
เพราะแต่ละจังหวัดอาจปฎิบัติไม่เหมือน เพราะกฎหมายจะเปิดช่องไว้ เช่นอาจมอบให้......เป็นต้น 

 
หมวด  4 

การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
----------------------- 

30. >>>  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (**โจทย์อาจถามว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ก. เป็นอํานาจ
ของใคร ตอบ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ก. หรือคณะผู้บริหารท้องถ่ิน ก. กรณีตัวเลือก มีอย่างใดอย่างหน่ีง 
หรือถามเรื่อง อบจ. เทศบาล ก็ตอบตามคําถามแล้วแต่โจทย์** 
 
31. >>>  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 (**โจทย์อาจถามว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง เป็น
อํานาจของใคร ตัวเลือกจะงง จําง่ายๆ คือ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง เป็นอํานาจสภาท้องถ่ินน้ันๆ** 
 **แค่นี้ยังไม่พอ น่ะครับ ต้องไปดูกฎหมายจัดต้ังเพ่ิมเติมเพราะเชื่อมโยงกัน ถ้าคําถามเจาะลึกคือ 
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
 2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
 3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
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ยกตัวอย่าง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
 (1)  เงินเดือน 
 (2)  ค่าจ้าง 
 (3) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
 (4) ค่าใช้สอย 
 (5) ค่าวัสดุ 
 (6) ค่าครุภัณฑ์ 
 (7) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
 (8) เงินอุดหนุน 
 (9) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําได้เม่ือ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
 ***จะเห็นได้ว่า เงินอุดหนุน (8) ยังเป็นอํานาจสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย***** 
 ***ดังน้ัน ควรอาจให้ครบถ้วน หากกรรมการจะออกให้ยากข้ึน หากต้ังโจทย์ว่าการโอนงบประมาณ
อุดหนุนเป็นอํานาจของใคร ต้องตอบสภาเทศบาล ครับ*** น่ีเป็นการยกตัวอย่างครับ** ไม่ต้องไปเครียด** 
 
32. >>> การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
33. >>> การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้างท่ีทําให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 
34. >>> การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนท่ีต้องนํามาต้ังงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อ 21 (ด้านบน) ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายได้เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว 
 
35. >>> การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทํา
ได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 
36. >>> การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบแล้วแจ้ง
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งแก่
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
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 (**โจทย์อาจถามว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว  (อาจเป็นคณะผู้บริหาร หรือสภาทอ้งถ่ินของ
แต่แห่ง แจ้งให้ประชาชนทราบและผู้ว่าราชการทราบ หรือนายอําเภอทราบภายในก่ีวัน ตอบ 15 วัน เป็นต้น** 

 
หมวด  5 

การควบคุมงบประมาณ 
------------------ 

37. >>> ให้คณะผู้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย
และเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ีด้วย  คือ 
  (1)  ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
  (2)  ควบคุมบัญชี  รายงาน  และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหน้ี 
  (3)  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผูกพัน 
 (**โจทย์อาจถามว่า ใครเป็นรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก
งบประมาณ ตัวเลือกอาจจะมีนายกกับปลัดแต่แห่ง เช่น (นายกอบจ.และปลัดอบจ. /นายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาลและนายกอบต.และปลัดอบต.)** 
 ***ใครเป็นผู้ช่วยเหลือ(นายกอบจ.และปลัดอบจ. /นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลและนายกอบต.และ
ปลัดอบต.) ถ้าเป็นอบต. อาจมีตัวเลือกเช่น หัวหน้าส่วนการคลัง หรือเทศบาลและอบจ. คือหัวหน้ากองคลัง/ผู้
อํานวยกองคลัง*** 
 **ช่วยเหลือและมีอํานาจหน้าท่ี ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน/  ควบคุมบัญชี  รายงาน  และ
เอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหน้ี /  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผูกพัน 
เป็นต้น 
  

หมวด  6 
การรายงาน 

----------------- 
38. >>> ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมท่ี
ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพ่ือทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (**โจทย์อาจถามว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมท่ีได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอเพ่ือทราบ ภายในก่ีวัน  ตอบ ไม่เกิน 15 วัน) 
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39. >>> เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ
ท่ีสิ้นสุดน้ันท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ภายในกําหนดสามสิบวันตามแบบท่ีกรมการปกครองกําหนดแล้วส่งสําเนารายงานการรับ - จ่าย  
ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากน้ันแล้ว
ให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง 
 (**โจทย์อาจถามว่า เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจําปีงบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ันท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือให้ประชาชนทราบ ภายในก่ีวัน  ตอบ 30 วัน) 
 ส่งสําเนารายงานการรับ - จ่าย  ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากน้ันแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง 
 *** หากไม่มีกรมการปกครอง ถ้ามีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก็ตอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพราะปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แยกจากกรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน 

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

40. >>> วิธีการงบประมาณท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จในวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับให้
ดําเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  
41. >>> บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน  จนกว่ากรมการปกครองจะได้กําหนดให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 *** หากไม่มีกรมการปกครอง ถ้ามีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก็ตอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพราะปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน แยกจากกรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน 
 
42. >>> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 
 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(รก. 2541/พ61ง/4/14 กรกฎาคม 2541) ดังน้ันมีผลบังคับใช้ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2541 
ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

ชํานิ  ศักดิเศรษฐ์ 
(นายชํานิ  ศักด์ิเศรษฐ์) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
43. >>> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 

ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(รก. 2543/83ง/15/ 22 สิงหาคม 2543) ดังน้ันมีผลบังคับใช้ วนัท่ี 23 สงิหาคม 2543 
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ประกาศ ณ วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ์ 

(นายชํานิ  ศักด์ิเศรษฐ์) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
44. >>> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 
 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(ราชกิจจานุเบกษา ล่ม 117 /ตอนพิเศษ 119 ง หน้า 18 / 24 พฤศจิกายน 2543) 
ดังน้ันมีผลบังคับใช ้วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2543 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ์ 

(นายชํานิ  ศักด์ิเศรษฐ์) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

****************************************************************************************************** 
 

สรุปชุดอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
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