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พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายกเทศมนตริตำบลตะขบ, บ่อปลาทอง, ลำนางแก้ว และตำบลปีกธงขัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย, ดอน, ตะขบ, ดูนุ/ภูหลวง, สะแกราช, สำโรง และตำบลสุขเกษม

อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงขัย ท่ี นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๐๑๓ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ลำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๓/ว ๘๒๙๘
ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามท่ีอำเภอปีกธงขัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล) ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด การจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้โดยเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ท่ีจะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สามารถก่อหน้ีผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รวมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างและความคืบหนัาของการดำเนิน 
โครงการทุกคร้ัง เม่ือมีการดำเนินการตามข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจ้าง ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6-91ลก) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมกับ 
กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับ 
การจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ น้ัน

เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสีทธิภาพ อำเภอปักธงขัยจึงขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะสามารถลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือได้รับแจ้ง อบุนัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
แล้วเท่าน้ัน และซักซ้อมความเข้าใจเท่ียวกับแนวพาง?!•ไรปฏิบัติในการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังน้ี

๑. รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าหมดความจำเป็น 
ต้องใช้จ่ายไม่ว่าด้วยกรณีใด เช่น งบประมาณมีความซ้ําซ้อน ได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดำเนินการแล้ว มีหน่วยงานอื่นเช้ามาดำเนินการให้แล้ว ไม่มีความพร้อมต้านสถานที่ในการดำเนินการ
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รวมถึงได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งคืนงบประมาณ 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอใช้งบประมาณท่ีส่งคืนให้ดำเนินการต่อไป

๒. กรณีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดเป็นรายการท่ีปรับปรุงให้สอดคล้อง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้าง บัญชีนวัตกรรมไทย หรือรายการท่ีสำนัก 
งบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบดำขอรับการสนับสบุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบให้สอดคล้อง 
กับรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ แล้วเก็บ 
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนนำช้อความจากรายการดังกล่าวไปกำหนด 
ในเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลง

๓. กรณีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับจัดสรร 
มีช้อความคลาดเคล่ือนอันเกิดจากการพิมพ์ เซ่น สะกดผิด ค0าซ้ํา เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง 
หรือข้อความท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคล่ือน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจ 
ตามคำส่ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เร่ือง การมอบอำนาจ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๔ พิจารณาอนุมัติแก้!ขช้อความคลาดเคล่ือนดังกล่าว

๔. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อรายการ 
ท่ีปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ เซ่น การเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการ หรือการเปล่ียนแปลงพิกัดดำเนินงาน 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้ 
งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ใช้อำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี ๗๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เร่ือง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๑ ในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 
รายละเอียดของเงินจัดสรรรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดวงเงินในการอนุมัติ

๕. การเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร และหรือจำนวนของเงินจัดสรร กล่าวคือ เป็นการเปล่ียนแปลง 
ที่ส่งผลกระทบกับรายการและหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ ตามคำนิยามที่กำหนด 
ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจตามดำส่ัง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เร่ือง การมอบอำนาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๑ ในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรรายการ 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวได้ ซ่ึงด้องมิใช่การเปล่ียนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ปรากฏในใบจัดสรร 
งบประมาณ และต้องมิใซ่การเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรรายการค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่หน่ีงล้านบาท 
ข้ีนไปหรือค่าส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินตอหน่วยต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป หากเป็นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีดำเนินการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเท่านั้น ท้ังบ้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะกำหนด 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอใช้งบประมาณท่ีส่งคืนให้ดำเนินการต่อไป สำหรับการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร 
ท่ีเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่หน่ึงล้านบาทข้ึนไป และรายการส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 
ต้ังแต่สิบล้านบาทข้ึนไป ให้รายงานจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพ่ือเสนอขอท้าความตกลงกับสำนักงบประมาณ

/๖. กรณี...
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๖.กรณีการใช้เงินนอกงบประมาณ กล่าวคือ เงินรายได้หรือเงินสะลมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกับเงินจัดสรร สามารถดำเนินการได้ ดังน้ี

(๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่เอกสารประกอบกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ 
รายจ่ายระบุจำนวนเงินนอกงบประมาณสำหรับรายการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำเงินรายได้ 
หรือเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นเพื่อสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการนั้นตามระเบียบ 

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงิน 
จัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ด้องขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการ 

บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ให้ไปดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
แล้วแต่กรณี ก่อนจะนำเงินรายได้หรือเงินสะสมมาสมทบเพ่ิมกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว ท้ังน้ี หากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจำเป็นท่ีจะต้องสมทบเกินกว่าจำนวนเงินนอกงบประมาณท่ีกำหนดไว้ ให้รายงาน 
จังหวัดนครราซสีมาเพ่ือส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสดุภาครัฐแล้ว หากผลการจัดซ้ือจัดจ้างสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ใช้อำนาจตามคำส่ังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เร่ือง การมอบอำนาจ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราฃการแทน ข้อ ๓.๒ พิจารณาอนุมัติให้นำเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิมวงเงิน 
รายการครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างน้ันได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินท่ีไต้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการใด 
ท่ีมีวงเงินสมทบเพ่ิมเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร รายงานจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๗. กรณีการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใด เม่ือดำเนินการตามกระบวนการ 
จัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐแล้วมีงบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง หากมีความประสงค์ 
ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ท่ีได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว พร้อมกับข้อเสนอขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายภายใต้ประเภทรายการ 
งบประมาณเดียวกัน ส่งให้จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เอกสาร จำนวน ๔ ขุด 

ประกอบด้วย สำเนาสัญญาจ้าง แบบคำของบประมาณ แบบตรวจสอบรายละเอียดโครงการ โดยผู้มีค'วามรู้ 
ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี ๑๔๗๗๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประมาณการราคา (ปร.๔, ปร.๕) แบบรูปรายการ 
ภาพถ่ายสถานท่ีดำเนินโครงการ สำเนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน และรายละเอียดอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
กล่ันกรองการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณ เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประแยบ กับหลักเกณฑ์ว่าด้ายการใช้งบบ่ระมาณ 
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ วรรคสอง โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินสามารถเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายภายใต้ประ๓ทรายการเดียวกันได้ในลักษณะหน้ีงต่อหน่ึง กล่าวคือ 
กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ๑ รายการ ก็สามารถขอใช้เป็นรายการใหมใด้เพียง ๑ รายการ และไม่สามารถนำงบประมาณ 
ท่ีเหลือจ่ายจากหลายรายการมารวม เพ่ือขอใช้เป็นรายการใหม่ได้ สำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีความประสงค์ 
ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวให้รายงานจังหวัดนครราชสีมาส่งคืนงบประมาณ ท้ังน้ี หากพันกำหนดดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งคืนงบประมาณ โดยถือวันท่ีจังหวัดนครราชสีมาประทับตรารับเป็นสำคัญ

/๘. กรณี...



๘. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายการงบประมาณท่ีต้องดำเนินการตาม ข้อ ๓- ๖ 
แล้วแต่กรณี ไท้เร่งจัดทำข้อมูลเสนอจังหวัดนครราขสีมาพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะมีการลงนามในสัญญา 
หากมีรายการใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ว่าราซการจังหวัด ขอให้ส่งข้อมูลให้จังหวัดนครราชสีมา 
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอทำความตกลงกับ 

สำนักงบประมาณ
๙. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างจนถึงข้ันตอน 

การไต้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพัน แล้วและมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญา 
หรือข้อตกลงซ่ึงเป็นลักษณะของการเปล่ียนแปลงรายการเงินจัดสรร หรือรายละเอียดของเงินจัดสรรตามข้อ ๔ 
และ ๕ โดยไม่ทำให้ราขการเสียประโยขน์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อนดำเนินการแก้ไข 
สัญญาหรือข้อตกลงน้ัน ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๕๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ข้อหารือ 
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ซ่ึงกำหนดว่าในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความ 
ประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ซ่ึงมีความจำเป็นโดยไม่ทำให้ราซการเสียประโยชน์ หรือเป็น 
การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ท้ังน้ี จะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา 
หรือข้อตกลงน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมสามารถใช้ดุลพินิจแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เง่ือนไข 
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ 

ประกอบกับข้อ ๑๖๕ แต่อย่างข้าจะต้องดำเนินการก่อนวันทำการตรวจรับงานไว้ใข้ในราชการแล้ว โดยองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ก่อนท่ีจะเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เง่ือนไขของระเบียบข้างต้น 
รายละเอียดปรากฏตามล่ีงท่ีส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ สิโ-"
(นายโทศล ธรรมวัเศ*)

ปถฅ่อำเ.กง '"โ','ษาราชการแทน 
นายอำ',กอนักใ]งชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอำเภอ 
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