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คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ  
อาศัยอ านาจตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้อ านวยการ

ส านักงบประมาณจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ ดังต่อไปนี ้

1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง 
นโยบายรัฐบาล ความจ าเป็นและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน น ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็น
กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหว่างด าเนินการ 

3. ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่หรือผู้รับบริการ ตั้งแต่การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งภารกิจที่จะต้องด าเนินการในพื้นที่ให้มีการกระจายอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล 

4. ให้ค านึงถึงความเสมอภาคมิติเพศภาวะ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและผลประโยชน์ที่
แตกต่างกันของกลุ่มที่เป็นหญิง ชาย ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสีย และการกระจายทรัพยากร 
ให้เกิดความเท่าเทียมตอบสนองความต้องการของคนในสังคม 

5. การยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาล าดับ
ความส าคัญของภารกิจตามความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นรายการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน ความ
พร้อมของพื้นที่ โดยหากต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับผังเมือง ข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการให้ครบถ้วนก่อนการยื่นค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย และจัดท าแผนแม่บท ความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งแสดงจ านวนรายการของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน ตลอดจนน าผลการใช้
จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาและความสามารถใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณมาใช้
ประกอบการพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายด้วย 

6. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความ
ต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยรับงบประมาณ 
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7. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
ตัวช้ีวัดให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ และ
โครงสร้างแผนงาน ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

8. แสดงวัตถุประสงค์ ความจ าเป็น ผลสัมฤทธ์ิ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
จ่ายเงิน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ  
ปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามแบบที่ส านัก
งบประมาณก าหนด 

9. กรณีรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับรายการ
งบประมาณที่มีวงเงินต้ังแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการ
ยื่นค าขอตั้งงบประมาณ 

10. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถน าเงินนอกงบประมาณมาใช้จ่ายได้ ให้พิจารณาน า
เงินนอกงบประมาณหรือเงนิสะสมคงเหลือที่มอียู่นั้นมาใช้ด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็
ล าดับแรก โดยเฉพาะรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ให้น า 
เงินนอกงบประมาณสมทบในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

11. ให้น าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

12. ภารกิจที่ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค เมือง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

13. เป็นแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ินแล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับระเบียบ 
ว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการก าหนด
กรอบและเป้าหมายการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

14. ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบปร ะมาณ พ.ศ. 
2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
อย่างครบถ้วน 

15. วิธีการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการดังนี ้

1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เสนอค าขอตั้งงบประมาณไปยังส านักงบประมาณ
โดยตรง 

1.1) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ให้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

1.2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ให้ยื่นค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถ่ินรวบรวมและให้ความเหน็ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นค าขอ
ตั้งงบประมาณต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ยื่นค าขอตั้งงบประมาณผ่านกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ยื่นค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่กรมส่งเสริมก ารปกครองท้องถ่ิน โดยเสนอตั้ง
งบประมาณผ่านท้องถ่ินจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด  

16. ระยะเวลาในการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการภายในระยะเวลาก าหนดตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรไีดม้ี
มติเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ  

17. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มอบหมายให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ
ประสานงานเกี่ยวกับการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ส านัก
งบประมาณทราบ 

18. ส าหรับปีงบประมาณต่อไป ส านักงบประมาณจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง 

ทั้งนี้ วิธีการและรูปแบบการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติ 
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ีและให้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยมายังส านักงบประมาณ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
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หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 

เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (3) ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับ
ไว้เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดที่ต้องน าส่ง
คลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

2. ประเภทของเงินนอกงบประมาณ จ าแนกดังนี้ 
2.1 เงินรายได้ หมายถึง เงินรายได้จากการด าเนินงาน การขายหรือให้บริการ 
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรอืจดัสรรให้ หมายถึง งบประมาณรายจ่าย ภาษี หรือเงินอื่นใด

ที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือแบ่งให้ ซึ่งหน่วยรับงบประมาณรับไว้และเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
2.3 ทุนหมุนเวียน หมายถึง กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ

ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งข้ึน เพื่อกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หมายถึง เงินที่รัฐบาล องค์การ หรือสถาบันระหว่าง

ประเทศมอบให้หน่วยรับงบประมาณ 
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค หมายถึง เงินรายได้ที่บุคคลอื่นอุดหนุน บริจาค ช่วยเหลือ

สนับสนุนแก่หน่วยรับงบประมาณนอกจากงบประมาณ 
2.6 เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ หมายถึง เงินจากการกู้เงินของหน่วยรับ

งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามโครงการใด ๆ 
2.7 อื่น ๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณอื่นใดที่หน่วยรับงบประมาณได้รับไ ว้

นอกเหนือจากที่จ าแนกไว้ข้างต้น 
3. หน่วยรับงบประมาณโดยหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดท าและรับรองความ

ถูกต้อง ครบถ้วนของสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  
4. กรณีหน่วยรับงบประมาณไม่ยื่นรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ภายในระยะเวลา  

ที่ส านักงบประมาณก าหนด ส านักงบประมาณจะระบุรายช่ือหน่วยรับงบประมาณไว้ในเอกสารประกอบ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ตามที่เห็นสมควร 

 
ทั้งนี้ การจัดท ารายงาน ให้ด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และส่งให้ส านักงบประมาณพร้อมกับการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยด าเนินการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
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อปท. รับตรง

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
การทบทวนและวางแผนงบประมาณ

 25 ต.ค. 65 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ต.ค. 65 - ม.ค. 66 หน่วยรับงบประมาณพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดท ารายงานเพ่ือประกอบ
การพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 ของหน่วยรับ
งบประมาณ ดังน้ี

ต.ค. - พ.ย. 65  - จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ รวมท้ังผลการ
ปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งส านักงบประมาณ

ต.ค. - 30 ธ.ค. 65  - ร่วมกับส านักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับ
และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งส านักงบประมาณ

ต.ค. 65 - 20 ม.ค. 66  - พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 
ส่งส านักงบประมาณ

ต.ค. 65 - 24 ม.ค. 66  - หน่วยรับประมาณด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพ้ืนท่ี และความต้องการของประชาชน

ต.ค. 65 - 24 ม.ค. 66  - รายการท่ีหน่วยรับประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณท่ีมีวงเงินต้ังแต่ 500 ล้านบาทข้ึนไป 
ให้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตก่อนเสนอ
รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ต.ค. 65 - 24 ม.ค. 66  - หน่วยรับงบประมาณท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณท่ีมีรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 วงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอ
รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ต.ค. 65 - ม.ค. 66  - จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 มิติพ้ืนท่ี (Area) ให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนท่ี แผนพัฒนาพ้ืนท่ี
 และยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 22 พ.ย. 65 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระบวนการจัดท างบประมาณ
ธ.ค.-65 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ธ.ค. 65 - 27 ม.ค. 65 ส านักงบประมาณก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งส านักงบประมาณผ่านระบบ e - Budgeting / BBL

20 ธ.ค. 65 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) จัดส่งรายการงบประมาณท่ีจะต้อง
ก่อหน้ีผูกพันมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณ และมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรวบรวมให้กระทรวงมหาดไทยเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนจัดส่งรายละเอียดค าของบประมาณ
ให้ส านักงบประมาณ

อบจ., ทน. และ ทม.

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

หนา้ที ่1 จาก 3
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วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

 ม.ค. 66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดกรอบระยะเวลาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงมหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) บันทึกค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางท่ีก าหนด ในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (BBL) และด าเนินการ Sign off 
ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2566

อบจ., ทน. และ ทม.

จังหวัดให้ค าแนะน าการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

20- 25 ม.ค. 66 จังหวัดรวบรวมค าขอต้ังงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) 
ทุกแห่งในพ้ืนท่ี ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

20 - 27 ม.ค. 65 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรวบรวมค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (BBL) เพ่ือให้ความเห็นประกอบก่อนรายงานกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน

30 ม.ค. - 7 มี.ค. 66 ส านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 14 มี.ค. 66 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

15 มี.ค. - 17 มี.ค. 65 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) จัดท ารายละเอียดค าขอปรับปรุง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (BBL) และรายงานจังหวัด

อบจ., ทน. และ ทม.

 20 มี.ค. 66 จังหวัดรวบรวมละเอียดค าขอปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) ทุกแห่งในพ้ืนท่ี ส่งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

 21 มี.ค. 66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรวบรวมละเอียดค าขอปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ)

22 - 24 มี.ค. 66 ส านักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 และน าเสนอคณะรัฐมนตรี

 28 มี.ค. 66 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 66 ส านักงบประมาณด าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ธ.ค. 65 - 20 ม.ค. 66

หนา้ที ่2 จาก 3



วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

 25 เม.ย. 66 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้ส านักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

25 เม.ย. - 10 พ.ค. 66 ส านักงบประมาณด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ

 16 พ.ค. 66 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 วาระท่ี 1

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) จัดท ารายละเอียดเอกสารช้ีแจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ

อบจ., ทน. และ ทม.

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) จัดท ารายละเอียดการขอเพ่ิม
และเปล่ียนแปลงงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

อบจ., ทน. และ ทม.

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2 - 3

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (หน่วยรับงบประมาณ) จัดท ารายละเอียดเอกสารช้ีแจง
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อวุฒิสภา

อบจ., ทน. และ ทม.

28 - 29 ส.ค. 66 วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 5 ก.ย. 66 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2565
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  มกราคม 2566

16 - 17 ส.ค. 66

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66

หนา้ที ่3 จาก 3



คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอดุหนุน  

กรณทีี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ

https://shorturl.asia/vopQB 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มกราคม  2566 

สิ�งที�สง่มาด้วย ๕




