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การจัด ทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เทศบาลนครหาดใหญ่
1. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณ
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและ รายจ่าย แสดง
ในรูปตัวเลขจานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลข จานวนเงิน
“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
“งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจั งหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณด้วย
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไปและให้ใช้ปีพ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ หรือ บริการ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อ หรือการจ้าง โดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด
“หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ
“คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด คณะเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. วัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของการจัดทางบประมาณ
2.1 วางแผนเพื่อจะช่วยให้การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นว่ารายจ่ายอยู่
ภายใต้กรอบของเงินสารองที่มีอยู่อันประกอบด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และเงินกู้ที่คาดว่าจะได้
2.2 งบประมาณสร้างลาดับความสาคัญในการทางานของเจ้าหน้าที่
2.3 งบประมาณช่วยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหว่างกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกาหนดระดับและทิศทางของการทางานในปีงบประมาณนั้น 2.4 สามารถกาหนดระดับของภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่จะถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณต่อไป
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3. อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ
ดังต่อไปนี้
3.1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อม
ด้วยรายละเอียดที่กาหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
3.2 วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
3.3 สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
4. ลักษณะของงบประมาณ
4.1 เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
4.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็น งบประมาณ
รายจ่าย ทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ ความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น
4.4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงิน ช่วยเหลือระหว่าง กันได้
4.5 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบกลาง และ
รายจ่ายตามแผนงาน รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ (1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย (ก)
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3 (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ง) หมวดค่า
สาธารณูปโภค (จ) หมวดเงินอุดหนุน (ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด ประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
ให้เป็นไป ตามที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
4.6 งบประมาณรายจ่ า ยซึ่ งตั้ งจ่ ายจากเงิน อุด หนุน ทั่ ว ไป หรือ เงิ นประเภทอื่ นที่ ต้อ งน ามาตั้ ง
งบประมาณ รายจ่าย ให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามแผนงาน และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคาชี้แจง ประมาณ
การรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย
4.7 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทาตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
4.8 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่ง จาแนก เป็น (1)
หมวด ภาษีอากร (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (4) หมวดรายได้
จาก สาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ (5) หมวดเงินอุดหนุน และ (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.9 รายละเอียดประเภทรายได้และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
4.10 งบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีที่ จาเป็นได้ตามความเหมาะสม
สาหรับการอนุมตั ิให้ใช้เงินสารองจ่ายให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
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4.11 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ รายจ่าย
ประจาปี
4.12 การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏใน งบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี
5. วิธีการจัดทางบประมาณ
การจัดทางบประมาณให้ ใช้แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงาน
คลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง งบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น
แล้วเสนอต่อ คณะผู้ บริห ารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้ บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจาปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจั ดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ในกรณี
ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอต่อสภาท้องถิ่น
ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดทราบ การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติ
6. สรุปสาระสาคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักการและเหตุผล การจัดทางบประมาณขององค์กรต้องเป็นไปตามนโยบายของผู้บริห ารและ
ประชาชนต้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยสามารถน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการจัดทางบประมาณ เพื่อให้ผลของงานมีความถูกต้องตามระเบียบฯ
หนังสือสั่งการ และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ได้แก่ การปฏิบัติงานบนเงื่อนไขความรู้ ด้าน
การบัญชี ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการคานวณขอตั้งงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการจัดทางบประมาณ
1) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการสร้างความตระหนัก งบประมาณเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรจะดาเนินการและลงทุน นอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารให้แก่
ผู้บริหารระดับต่างๆ และเจ้าหน้าที่ว่าต้องมีความรับผิดชอบและให้ความสาคัญในเรื่องอะไรบ้าง
2) การกาหนดความต้องการทรัพยากรในการจัดทางบประมาณ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล ต่างๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทางานทั้งหมดอย่างชัดเจน ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กระบวนการดังกล่าวจะช่วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยและทางานร่วมกันใน
การกาหนดและจัด สรรทรั พยากรที่ห น่ ว ยงานของตนต้องการซึ่งอาจมีผ ลถึงการเปลี่ ยนแปลงและเคลื่ อนย้า ย
ทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
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3) การวัดผลการดาเนินงาน นาความรู้เรื่องจัดการองค์กรมาใช้ในการจัดทางบประมาณซึ่งการจัดทา
งบประมาณเป็นตัวกาหนดความสาเร็จของการทางานโดยทาให้องค์กรสามารถวัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
องค์กรตามที่ตั้งเป็นงบประมาณไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนประเมินผลการทางานของหน่วยงานและการทางานของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่ละคน เช่น ระบบ KPIs คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สามารถนามาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้ ได้แก่ (1) การเลื่อนตาแหน่ง (2) การเลื่อนขั้นเงินเดือน (3) การให้รางวัลประจาปี
(โบนั ส) แก่ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้องถิ่นตามหลั กการ ของระบบคุณธรรมการควบคุมกากับการทางาน
งบประมาณยังเอื้ออานวยต่ อการควบคุมกากับการทางานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือในการกาหนด
ขอบเขตและตรวจสอบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ทรัพยากรขององค์กร
เป้าหมายของการจัดทางบประมาณ ในการจัดทางบประมาณการรายรับ-รายจ่ายในแต่ละปี ทุกส่วนของ
องค์กรดาเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ทันตามกาหนดเวลา โดย
ระบุวัตถุประสงค์ งานที่ทา หน่วยงานที่รับผิดชอบและบัญชีรายจ่ายจาแนกตามแผนงาน ว่าในแต่ละแผนงานมี
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะหมวดรายจ่ายใด จานวนเท่าใด ในการจาแนกรายจ่ายตามแผนงานของเทศบาลนครหาดใหญ่
ได้ดาเนินการตามรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองส่ว นท้องถิ่นได้
กาหนดรูปแบบตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 โดยกาหนดรูปแบบงบประมาณออกเป็นแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของส่วนราชการและการจัดทางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (Electronic Local
Administrative Accounting System (e-LAAS)) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ใช้ในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป โดยจาแนกเป็น แผนงาน จานวน 4 ด้ าน 12 แผนงาน 36 งาน
ดังนี้
1. บริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
2. บริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเนียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
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งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบาบัดน้าเสีย
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. การเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์และป่าไม้
3.3 แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสาธารนานุบาล
งานกิจการการประปา
งานการตลาด
งานโรงฆ่าสัตว์
4. การดาเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
1) ด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดเงินที่ปรากฏในการตั้งงบประมาณด้านนี้ จะบ่งชี้ถึงภารกิจในแนวทาง การบริหารกิจการทั่ว ๆ ไปของท้องถิ่น
และการป้องกันหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมักจะเป็นภารกิจของสานักปลัด
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
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2) ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการยอดเงินที่ปรากฏในการตั้งงบประมาณด้านนี้ จะบ่งชี้ถึงภารกิจในการให้บริการชุมชนแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน เขตท้องถิ่นตามหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งมักเป็นภารกิจของกองหรือฝ่ายศึกษา และกอง
กรณีฝ่ายสาธารณสุข หรือกองฝ่ายช่าง กรณีสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมภายในตรอก ซอย
3) ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงาน
การพาณิชย์ ยอดเงินที่ปรากฏในการตั้งงบประมาณด้านนี้ จะบงชี้ถึงภารกิจหรือแนวทางในการที่จะมุ่งพัฒนา ด้าน
เศรษฐกิจของท้องถิ่นซึ่งมักจะเป็นภารกิจของกองหรือฝ่ายช่างใน การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบถึงเศรษฐกิจ เช่น
ก่อสร้างถนนสายหลักได้
รวมถึงการจัดตลาดสดให้ประชาชนได้ค้าขายและเป็นรายได้ของท้องถิ่นด้วย
4) ด้านการดาเนินการอื่น ประกอบด้วยงานงบกลางซึ่งท้องถิ่นตั้งงบประมาณ ไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายในการที่ท้องถิ่นมีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องจ่าย สารองไว้ใช้จ่ายในกรณีที่จาเป็น เป็นภารกิจที่สานักปลัด
รับผิดชอบ บริการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น การบริการจัดการขึ้นอยู่
กับผู้บริหารจะมอบส่วนใดให้ดูแลค่าใช้จ่ายประเภทใดในงบกลาง เนื่องจากไม่มีสานักปลัด ดังนั้นการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางให้ตั้งตาม ส่วนที่ผู้บริหารองค์การส่วนจังหวัดมอบหมายให้บริการจัดการ
จาแนกประเภทรายจ่ายออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน โดย
รายจ่ายตามแผนงานได้จาแนกออกเป็นหมวดรายจ่ายต่างๆ ได้แก่ หมวดเงินเดือนค่าจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น
ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจาแนกเป็น หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สินหมวด
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป
โดยส านักการคลังรวบรวมข้อมูลสถิติการเงินการคลังและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา นามาเป็นข้อมูล
สาหรับการประมาณการรายรับเพื่อนาเสนอ เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายในเบื้องต้น เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว งานจัดทางบประมาณดาเนินการบันทึกข้อมูลตัวเลข
จานวนเงินลงในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แล้วนาเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ และ
เสนอคณะผู้บริหารดาเนินการพิจารณาอนุมัติ งานจัดทางบประมาณจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปลัดเทศบาล (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) นาเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเสนอต่อสภาเทศบาลต่อไป เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว จัดทาหนังสือให้ประธานสภาลงนามเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อลงนามให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงได้นาเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามประกาศให้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบั บที่ 12 พ.ศ. 2546 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ได้กาหนดเกี่ยวกับงบประมาณไว้ว่า ให้เทศบาลจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยตรา
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่

7

ขึ้นเป็นเทศบัญญัติเพื่อใช้ควบคุมในการบริห ารงาน และกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดให้เทศบาลจัดทางบประมาณ
แบบจาแนกแผนงาน (Planning Programming Budgeting System : PPBS) เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแบบแผนพัฒนาเทศบาลที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 กาหนดขั้นตอนการเตรียมจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
1. ให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน จัดทา
ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
2. ปลั ดเทศบาลในฐานะเจ้ า หน้าที่ งบประมาณทาการพิจารณา ตรวจสอบ วิเ คราะห์ และแก้ไ ข
งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร
3. เมื่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่
กาหนดเกี่ยวกับองค์การเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี รวมทั้งกาหนดหน้าที่ของเทศบาล
การจัดทางบประมาณประจาปี การกาหนดรายได้และรายจ่ายของเทศบาล ตลอดจนการควบคุมดูแลการดาเนินงาน
ของเทศบาลให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นกฎหมายที่นามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านงบประมาณ
รวมทั้งกาหนดวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในหมวด ๒ ข้อ ๙
กาหนดให้เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีและให้
มีป ระมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้ว ย ซึ่งนายกเทศมนตรี จะต้อง นาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เสนอต่อสภาเทศบาล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ เป็นกฎหมายที่
กาหนดเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ รูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี
5) หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ การซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
6) หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
7) หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณ ฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
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8) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 โดยกาหนดรูปแบบงบประมาณออกเป็นแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของส่วนราชการและการจัดทางบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (Electronic Local
Administrative Accounting System (e-LAAS)) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ใช้ในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป โดยจาแนกเป็น แผนงาน จานวน 4 ด้าน 12 แผนงาน 36 งาน
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ข้อ 105 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
บั ญชีโ ดยระบบบั ญชีค อมพิว เตอร์ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ( Electronic Local Administrative
Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทางาน 4 ระบบ ดังนี้
1. ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
การโอน และการแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รวมทั้ ง การควบคุ ม งบประมาณและรายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ
2. ระบบรายรับ ประกอบด้วยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน
การรับเงิน รายงานและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบรายจ่ าย ประกอบด้ว ยการก่อ หนี้ ผู ก พัน และการเบิ กจ่า ยเงิน รวมทั้ง การจัด ทาฎีก า
รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบบัญชี ประกอบด้วยการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทารายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจาปี
รวบรวมเอกสารบัญชีประมาณการรายรับ – รายจ่าย เอกสารประกอบคาชี้แจง และแบบแสดงการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทุกสานัก/กอง สถานธนานุบาล และสถานีขนส่ง จัดส่งมายังงานจัดงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน ข้าพเจ้าทาหน้าที่ พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของทุกสานัก/
กอง สถานธนานุบาล และสถานีขนส่ง ในเบื้องต้นเพื่อให้การตั้งงบประมาณถูกต้องตามประเภทค่าใช้จ่าย ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และใช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ เช่น
การตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงานจะต้องเป็ นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และใช้ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ โดยนาบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณเป็นเกณฑ์หากไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการรุ่น หรือ
คุณสมบัติหรือลักษณะที่พิเศษนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานให้ตั้งงบประมาณตามราคาในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือราคาที่
เคยจั ดหาอย่ างประหยั ด และชี้แจงแสดงเหตุผ ลให้ ชัดเจนในคาชี้แจงงบประมาณ เป็นต้ น หากข้อมูล มีความ
ผิดพลาด ได้ดาเนินการส่งกลับสานัก/กอง สถานธนานุบาล และสถานีขนส่ง เพื่อทาการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง เมื่อได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์จากสานัก/กอง สถานธนานุบาล และสถานีขนส่งแล้ว ก็ได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลตัวเลข
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่
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จานวนเงินลงในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยแยกเป็นประมาณการรายรับ(ฉบับ
แรก) และประมาณการรายจ่าย (ฉบับแรก) ของสานัก/กอง สถานธนานุบาล และสถานีข นส่ง รายจ่า ยจาแนก
ตามแผนงาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่
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ปฏิทินงบประมาณ
ขั้นตอน
เวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดเตรียมงบประมาณ
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
กุมภาพันธ์
คณะผู้บริหาร – ปลัดเทศบาล
- ทบทวนผลการดาเนินงาน
มีนาคม
คณะผู้บริหาร – ปลัดเทศบาล
- จัดทาร่างแผนพัฒนาประจาปีและกาหนด
มีนาคม
คณะผู้บริหาร – ปลัดเทศบาล
นโยบายและแนวทางงบประมาณ
- ประมาณการรายจ่าย
เมษายน
หน่วยงานต่างๆ
-เสนอร่างแผนพัฒนาประจาปีและประมาณ
พฤษภาคม
ส่วนแผนและงบประมาณ,ส่วนการคลัง
การรายรับ
- พิจารณาวิเคราะห์ขั้นต้นเสนอคณะผู้บริหาร
พฤษภาคม
ปลัดเทศบาล
- อนุมัติแผนพัฒนาประจาปีและจัดทาร่าง
ภายใน 30 มิถุนายน
ปลัดเทศบาล
งบประมาณเสนอคณะผู้บริหาร
- เตรียมเอกสารงบประมาณ
กรกฎาคม
คณะผู้บริหาร – ปลัดเทศบาล
- คณะผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ภายใน 15 สิงหาคม
สภาท้องถิ่น
ต่อสภาท้องถิ่น
(กรณีไม่สามารถเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทัน
ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น)
2.การอนุมัติงบประมาณ
- คณะผู้บริหารนาร่างงบประมาณเสนอสภา
ภายใน 15 สิงหาคม
สภาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- พิจารณาเห็นชอบร่างงบประมาณ
30 สิงหาคม(หรือเวลาที่สภาท้องถิ่น
สภาท้องถิน่
อนุมัติให้ขยายเวลา)
- พิจารณาอนุมัติ
ภายในกันยายน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
3.การบริหารงบประมาณ
- การจัดเก็บรายได้
ตลอดปีงบประมาณ
ส่วนการคลัง
- การใช้จ่าย
ตลอดปีงบประมาณ
หน่วยงานต่างๆ
- การโอน
ตลอดปีงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- การแก้ไข
ตลอดปีงบประมาณ
สภาท้องถิ่น ,คณะผู้บริหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- การจัดทางบประมาณเพิ่มเติม
ตลอดปีงบประมาณ
งานจัดทางบประมาณ
ปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหาร
ส่วนแผนและงบประมาณ
4.การติดตามผลการดาเนินงาน
การรายงาน
ทุก 3 เดือน
ส่วนแผนและงบประมาณ
การประเมินผล
สิ้นปี
ส่วนการคลัง ,ปลัดเทศบาล
ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครหาดใหญ่

