








กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน  กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

1
ให้ อปท. 

ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

เช่น ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ ใช้งบประมาณ
ของ อปท. ด าเนินการแล้ว หรือมีหน่วยงานอื่น
ด าเนินการให้แล้ว

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั้น

32
ปรับปรุง/แก้ไข แบบค าขอและรายละเอียด

ให้สอดคล้องตามบัญชีอนุมัติจัดสรรแล้วเก็บไว้เป็น
หลักฐานที่ อปท.

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้น

4
เช่น การเปลี่ยนความยาวของเสาเข็ม 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อรายการ
ที่ปรากฏในใบจัดสรรงบประมาณ

7

ท าความเห็นโดยอาจต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ตามความเหมาะสม

ท ารายละเอียด ส่งให้จังหวัดรวบรวม

ภายใน 31 มี.ค. 2566

กรณีเป็น
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

5.1

พิจารณาอนุมัติ

5

กรณีเป็น
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป
ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

5.2

5.3 กรณีกระทบกับ
การเปลี่ยนแปลงสถานที่
ที่ปรากฎในใบจัดสรร

รวบรวมขอท าความตกลง สงป.

6
รายการใดที่ก าหนดเงินนอกงบประมาณ
ไว้ให้ อปท. น าเงินรายได้หรือเงินสะสม
มาสมทบกับเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายฯ ข้อ 6

6.1 6.2 6.3รายการใดที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า
วงเงินที่ได้รับจัดสรร

พิจารณาอนุมัติให้ อปท.น าเงินรายได้
หรือเงินสะสมสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น
ได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงนิทีไ่ดร้ับจัดสรร

กรณีที่ อปท. มีความประสงค์สมทบ
เกินร้อยละสิบ หรือสมทบเกินกว่า
วงเงินนอกงบประมาณทีก่ าหนดไว้

ให้จังหวัด 
เพื่อขอท าความตกลงกับ สงป.

8
พิจารณาอนุมัติก่อน อปท. ไปลงนามในสัญญา

9
ตามระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิจารณา
ก่อนใปด าเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าว

หากไม่อยู่ในอ านาจ ผวจ. 
ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2566

*หนังสือ สถ. ท่ี มท 0810.8/ว 3536 ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2565



แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ลักษณะของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
อำนาจการพิจารณา 

หมายเหตุ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงบประมาณ 

การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน 
จากข้อเท็จจริง อันเกิดจากการพิมพ์ 
เช่น สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น  
หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง 

✓   - หนังสือสำนักงบประมาณ 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0702/ว 
137 ลว. 26 กันยายน 2562 
- คำสั่ง สถ.ฯ ข้อ 3.4 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
ของเงินจัดสรร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการที่ปรากฏ
ในใบจัดสรรงบประมาณ เช่น  
การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ  
หรือการเปลี่ยนแปลงพิกัดดำเนินงาน 

✓   - ระเบียบฯ ข้อ 28 
- หลักเกณฑฯ์ ข้อ 8 
- คำสั่ง สถ.ฯ ข้อ 3.1  
วรรคสอง 

การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ไม่กระทบ
กับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่ีปรากฏ 
ในใบจัดสรร ซึ่งเป็น 
  - รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน 
ต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 
  - รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน 
ต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 

✓   - ระเบียบฯ ข้อ 28 
- หลักเกณฑฯ์ ข้อ 8 
- คำสั่ง สถ.ฯ ข้อ 3.1  
วรรคหนึ่ง  

การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ไม่กระทบ
กับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ปรากฏ 
ในใบจัดสรร ซึ่งเป็น 
  - รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน 
ต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
  - รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน 
ต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

  ✓ - ระเบียบฯ ข้อ 28 
- หลักเกณฑฯ์ ข้อ 8, 11 

การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่กระทบ
กับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ที่ปรากฏในใบจัดสรร 

 ✓  * ให้ส่งคืนงบประมาณ 

การนำเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิม
วงเงินจัดสรร ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

✓   - ระเบียบฯ ข้อ 28, 29 
- หลักเกณฑฯ์ ข้อ 9 
- คำสั่ง สถ.ฯ ข้อ 3.2  
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ หมวด 3, 4 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ
รับเงินฯ ข้อ 87, 89 

    /การนำเงินนอก... 



- 2 - 
 

ลักษณะของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
อำนาจการพิจารณา 

หมายเหตุ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงบประมาณ 

การนำเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิม
วงเงินจัดสรร เกินกว่าร้อยละสิบ 
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
 

  ✓ - ระเบียบฯ ข้อ 28, 29 
- หลักเกณฑฯ์ ข้อ 9, 11 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ หมวด 3, 4 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ
รับเงินฯ ข้อ 87, 89 

การนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบ
เพ่ิมวงเงินจัดสรร สำหรับรายการ 
ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย  
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีท่ีจะใช้
เงินนอกงบประมาณสมทบเกินกว่า
จำนวนเงินตามที่กำหนดในเอกสาร
ประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

  ✓ - ระเบียบฯ ข้อ 28 
- หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6 วรรคสอง 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ หมวด 3, 4 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ
รับเงินฯ ข้อ 87, 89 

การขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย 
จากการจัดซื้อจัดจ้าง  
(ต้องเป็นรายการที่ได้มีการลงนาม 
ในสัญญาจ้างแล้ว) 

 ✓  ให้จังหวัดรวบรวมส่งให้ สถ. 
ภายใน 31 มีนาคม 2566 
โดยจังหวัดอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

หมายเหตุ  
1. กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รายละเอียดของเงินจัดสรร  

การแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือต้องนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรร ให้เร่งดำเนินการ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ 716/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื ่อง การมอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  
ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้าง 

2. กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว  
ให้ถ ือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และคำสั่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ 716/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ก่อนการแก้ไขสัญญาจ้างเสมอ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

3. กรณีที่รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ต้องเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ให้จังหวัดส่งข้อมูล 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
พฤศจิกายน 2565 



แบบ 1 (ส่งคืน)

กรณีคืน
ท้ังโครงการ

กรณีคืน
เงินเหลือจ่าย

รวม - - -

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ลงช่ือ ผู้รายงาน

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน , ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV,

 อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน  า, สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ
2. ให้จังหวัดจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ส่งให้ สถ. ทาง Email dss.balance@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ excel และรูปแบบไฟล์ pdf

(ไฟล์ pdf ให้ประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามก ากับในเอกสารทุกแผ่นแล้วสแกนส่ง) ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ ประเภทรายการ จังหวัด อ าเภอ อปท.
รหัสงบประมาณ

(20 หลัก)
รายการงบประมาณตามใบจัดสรร

งบประมาณ
จัดสรร

งบประมาณท่ีขอส่งคืน (บาท)

(แบบรายงานการส่งคืนงบประมาณ)

 ลงช่ือ  ผู้รับรองข้อมูล
(............................................................)
ท้องถ่ินจังหวัด..........................................

(............................................................)
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน...........................................

หนา้ที ่1 จาก 1



แบบ 2 (เปล่ียนแปลง ผวจ.)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ
(20 หลัก)

รายการงบประมาณตามใบจัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
รายการงบประมาณ

งบประมาณ
ท่ีเปล่ียนแปลง

รวม -             -             

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, 
 อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน  า, สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ

2. กรณีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินการท่ีกระทบกับใบจัดสรร และรายการท่ีหมดความจ าเป็นแล้ว ให้จังหวัดแจ้ง อปท. ส่งคืนงบประมาณตามแบบ 1 (ส่งคืน) เท่านั น
3. ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบภายใน 15 วัน โดยประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามก ากับในแบบรายงานทุกแผ่น

เหตุผลความจ าเป็น

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

 ลงช่ือ  ผู้รายงาน
           (....................................................................)

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(แบบขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ)

ล าดับ
ประเภท
รายการ

จังหวัด อ าเภอ อปท.
รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรร

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน.....................................................

 ลงช่ือ  ผู้รับรองข้อมูล
          (......................................................................)

 ท้องถ่ินจังหวัด...............................................

รายการใหม่ท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลง

หนา้ที ่1 จาก 1



แบบ 2 (เปล่ียนแปลง สถ.)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ
(20 หลัก)

รายการงบประมาณตามใบจัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
รายการงบประมาณ

งบประมาณ
ท่ีเปล่ียนแปลง

รวม -             -             

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, 
    อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน  า, สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ
2. กรณีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินการท่ีกระทบกับใบจัดสรร และรายการท่ีหมดความจ าเป็นแล้ว ให้จังหวัดแจ้ง อปท. ส่งคืนงบประมาณตามแบบ 1 (ส่งคืน) เท่านั น
3. ให้จังหวัดรายงานการขออนุมัติกรณีท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจใจการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้ สถ. เพ่ือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ โดยประทับตราจังหวัดพร้อมลงนามก ากับในแบบรายงานทุกแผ่น

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

(แบบขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง กรณีรายงานขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ)

ล าดับ
ประเภท
รายการ

จังหวัด อ าเภอ อปท.
รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรร รายการใหม่ท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลง

เหตุผลความจ าเป็น

   ลงช่ือ                                               ผู้รับรองข้อมูล
           (....................................................................)           (......................................................................)
       ผู้อ านวยการกลุ่มงาน.....................................................          ท้องถ่ินจังหวัด...............................................

     ลงช่ือ                                            ผู้รายงาน

หนา้ที ่1 จาก 1



แบบ 3 (เหลือจ่าย)

หน่วย : บาท

รหัสงบประมาณ
(20 หลัก)

รายการงบประมาณตามใบจัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
(1)

ลงนามสัญญา
ในระบบ e-GP

 (2)

เหลือจ่าย
(3) = (1) - (2)

รายการงบประมาณ
งบประมาณ

(4)

-               
-               
-               
-               
-               

รวม -              -              -              -              

จังหวัดได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การด าเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หมายเหตุ 1. ประเภทรายการ ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถ่ิน, ประปาหมู่บ้าน, สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า, แหล่งกักเก็บน  า, ธนาคารน  าใต้ดิน, แหล่งท่องเท่ียว, ลานกีฬา, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, 
    อาคาร ศพด., อาคารเรียนและอาคารประกอบ, สนามเด็กเล่น, สระว่ายน  า, สถานีอนามัย (ครุภัณฑ์), สถานีอนามัย (ส่ิงก่อสร้าง), ครุภัณฑ์รถขยะ
2. อปท. สามารถเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้ประเภทรายการเดียวกันได้ 1 รายการ ต่อ 1 รายการ เท่านั น
3. ให้จังหวัดรวบรวมรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่ายให้ สถ. ได้ตั งแต่วันท่ี อปท. ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566 (ถือวันประทับตรารับท่ี สถ.) โดยจังหวัดอาจแต่งตั งคณะกรรมการกล่ันกรองเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอของ อปท.
4. ให้จังหวัดจัดส่งเอกสารข้อเสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายของ อปท. โดยจ าแนกประเภทรายการ (1 ชุด ประกอบด้วย แบบรายงานฯ จ าแนกรายการ - เอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง)

รายการท่ีเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย

(แบบรายงานการขอใช้เงินเหลือจ่าย)

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ
ประเภท
รายการ

จังหวัด อ าเภอ อปท.

รายการเดิมท่ีได้รับการจัดสรรและมีงบประมาณเหลือจ่าย

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ...........................................
(............................................................)

            ลงช่ือ                                                ผู้รับรองข้อมูล
(......................................................................)
ท้องถ่ินจังหวัด...............................................

  ลงช่ือ                                            ผู้รายงาน

หนา้ที ่1 จาก 1


