






แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ให้จังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่
ได้รับการแจ้งจัดสรร กรณีรายการถูกต้องให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาส 1 หากพบโครงการใดมีปัญหาหรืออุปสรรค ขอแจ้งแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. กรณีแกไ้ขเปลี่ยนแปลง ให้เร่งด าเนินการเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจพิจารณา ดังนี้ 
 (1) กรณีท่ีอยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ 379/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบอ านาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้วยการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
  (1.1) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการ เช่น การพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
ทั้งนี้ จะต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจาการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
หรือตกหล่นอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ 
(ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 และข้อ 18 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12) 
  (1.2) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ รายละเอียดภายใต้วัตถุประสงค์เดิม
ของรายการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง หรือมีผลท าให้ประโยชน์การใช้งานเพ่ิมขึ้น หรือไม่ท าให้ประโยชน์การใช้งาน
ลดลงในสาระส าคัญ เช่น กรณีฐานรากงานก่อสร้าง จาก แบบตอกเสาเข็ม เป็น แบบฐานแผ่ โดยจะต้องมีผู้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมรับรองพร้อมใบรับรองผลการทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน หรือกรณี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงชนิด จ านวน คุณลักษณะ (Specification) 
ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ข้อ 6 ข้อ 23 และข้อ 24, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
พ.ศ. 2559 ข้อ 12) 
  (1.3) กรณีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนงานบูรณาการ ตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเพ่ิมเป้าหมายหรือผลผลิตภายใต้วัตถุประสงค์ของรายการเดิม  
ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพ่ือสรุปรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ และส านักงบประมาณ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 
ข้อ 23 ข้อ 25 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) และข้อ 16) 
 

/(๒) กรณีท่ี... 



2 
 

 (2) กรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงบประมาณ รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ ที่ไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามรายการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงบประมาณ หรือหมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม รายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น 
  (2.1) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินงานโครงการ 
  (2.2) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินการ 
  ในการจัดท าเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่/หน่วยด าเนินการ 
ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้  
 - รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (โครงการเก่า, โครงการใหม่) 
 - โครงการใหม่ พร้อมรายละเอียดรายการ แบบและประมาณการราคา 
 - หลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2. กรณีการส่งคืนงบประมาณ ในกรณีที่รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ
การจัดสรร ซึ่งมีการใช้งบประมาณอ่ืนด าเนินการไปแล้ว หรือไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่ก่อสร้าง หรือหมด
ความจ าเป็น ให้จังหวัดส่งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีการส่งคืนงบประมาณ ขอให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4/ว 6148 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
 



                  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การเปล่ียนแปลง 
ทีไ่ม่มีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ 
และสาระส าคัญ 

อปท. 

ผวจ. พิจารณาอนุมัติ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ 
- ครุภัณฑ์วงเงินต่่ากว่า 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินต่่ากว่า 10 ล้านบาท 

สถ. เพื่อทราบ เพื่อทราบ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 

การเปลี่ยนแปลง 
ทีมี่ผลกระทบ 

ต่อวัตถุประสงค์ 
สาระส าคัญ  

และวงเงินงบประมาณ 

อปท. ผวจ. สถ. 

รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

ส านัก
งบประมาณ 

ขอท่าความตกลง 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ข้อ 23 และข้อ 24 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส่าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12 
 หนังสือส่านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 วรรคสอง (กรณีกระทบกับสาระส่าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ส่านักงบประมาณก่าหนด),  
     ข้อ 24 วรรคสอง (กรณีโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท และรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท), ข้อ 26 และข้อ 27 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส่าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 10 และข้อ 15 (1) (3) (4) 

 กรณีการแก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



การใช้งบประมาณ
เหลือจ่าย เป็นการใช้
งบประมาณท่ีบรรลุ
ตามเป้าหมาย หรือ

กิจกรรมของโครงการ 
หรือจากการจัดซื้อ 

จัดจ้างแล้ว 

อปท. 

ผวจ. พิจารณาอนุมัติ 
- ครุภัณฑ์วงเงินต่่ากว่า 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินต่่ากว่า 10 ล้านบาท 

สถ. เพื่อทราบ เพื่อทราบ 

ผวจ. 
- ครุภัณฑ์วงเงินเกิน 1 ล้านบาท 
- สิ่งก่อสร้าง วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 

สถ. 
รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะท่ีก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

ส านัก
งบประมาณ 

รองนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะที่ก ากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ 

ขอท่าความตกลง 

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 และข้อ 27 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส่าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) และข้อ 16 

                  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 กรณีงบประมาณเหลือจ่าย 


