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3.5 การบริหารจัดการงบประมาณของศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

 
3.5.1 การบริหารจัดการงบประมาณของศูนยฯ  
 หลังจากไดมีการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือ ซึ่งไดกําหนด

รายละเอียดจํานวนโครงการและงบประมาณสําหรับใชในแตละกิจกรรมขึ้นมาแลว กอนจะมีการนํา

แผนดังกลาวไปสูการปฏิบัตินั้น คณะกรรมการศูนยความรวมมือ จําเปนจะตองกําหนดแผนการใช

งบประมาณของศูนยความรวมมือข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณสําหรับจัดทํากิจกรรม

ตอไป 

 แผนการใชงบประมาณ จะเปนเครื่องมือในการกํากับควบคุมการดําเนินงานของศูนยความ

รวมมือ เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่ทุกฝาย สามารถใชจายเงินในการดําเนินกิจกรรมไดตรงตามแผนที่ได         

วางไว  และที่สําคัญ แผนงบประมาณยังเปนเครื่องมือที่ประชาชนในทองถิ่นสามารถใชในการควบคุม

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการศูนยฯ ใหมีความโปรงใสอีกดวย  
 

 บุคคลที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการงบประมาณของศูนยฯ 
 กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ นับเปนหัวใจสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการ

ดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดสรรงบประมาณสําหรับผลักดันแผนการดําเนิน

กิจกรรมใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ตามเปาหมายที่ไดรวมกันกําหนดไวต้ังแตแรก กระบวนการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ดี จึงควรตั้งอยูบนหลักความโปรงใสและมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง

บุคคลที่ควรมีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ ควรประกอบดวย 

 1) คณะกรรมการศูนยฯ ประกอบดวย ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

ตัวแทนสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก และ

ตัวแทนประชาคมทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

 2) เจาหนาที่การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคสีมาชกิ ซึง่มคีวามรูความชาํนาญ และมี

หนาที่รับผิดชอบโดยตรงดานงบประมาณ การเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3) เจาหนาที่ในสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานงบประมาณ ซึ่งมี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญโดยตรงในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงบประมาณที่ถูกตอง              

โดยคณะกรรมการศูนยฯ อาจเชิญเจาหนาที่คลังจังหวัดใหเขามามีสวนรวมในฐานะที่ปรึกษาของศูนยฯ  
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3.5.2 ขอมูลที่จําเปนในการจัดทําแผนงบประมาณของศูนยฯ  
 แผนการใชจายงบประมาณที่ดีนั้น ควรจะเปนแผนที่กําหนดขึ้นบนพื้นฐานของการ

วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของอยางรอบดาน เพื่อใหการใชจายงบประมาณมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับศักยภาพในการดําเนินของศูนยความรวมมือ ซึ่งขอมูลที่จําเปนสําหรับการพิจารณา

จัดทําแผนงบประมาณ ควรประกอบดวย 

 1) ขอมูลศักยภาพดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ประกอบดวย

ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชสําหรับวิเคราะหสัดสวน

งบประมาณรายรับ-รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานในการ

กําหนดสัดสวนที่เหมาะสมของเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกตองจัดสรร

อุดหนุนใหศูนยฯ  

 2) แผนการดําเนินงานและโครงการของศูนยฯ ใชในการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

ในการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาในรายละเอียดสัดสวนคาใชจายควบคูไปกับการพิจารณา

ลําดับความสําคัญและเรงดวนของแตละกิจกรรม 
  

3.5.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนงบประมาณของศูนยฯ 
 การจัดทําแผนงบประมาณของศูนยความรวมมือ มีแนวทางเชนเดียวกับการกําหนด

แผนการดําเนินกิจกรรม นั่นคือ การเริ่มตนจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานศักยภาพดานการเงิน 

และขอมูลรายการกิจกรรมที่ไดวางแผนไว ทั้งนี้แนวทางในการจัดทําแผนงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง              

การกําหนดสัดสวนของเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกนั้นจําเปนจะตอง

กําหนดขึ้นภายใตกรอบขอตกลงความรวมมือที่ไดลงนามไปแลว ซึ่งแผนการบริหารงบประมาณ         

ที่จัดทําขึ้นนี้ จะสามารถนําไปปฏิบัติไดเมื่อมีการอนุมัติจากสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคี

สมาชิกเปนที่เรียบรอยแลว 
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 สําหรับข้ันตอนการจัดทําแผนงบประมาณของศูนยความรวมมือ ประกอบดวย  

 1) เจาหนาที่ดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงทําการ

สํารวจขอมูลการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตน ทั้งในภาพรวมและในสวนที่เกี่ยวของกบั

กิจกรรมที่ทํารวมกับศูนยฯ เพื่อเสนอเปนประมาณการรายรับและรายจายตามปกติขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตน นําเสนอแกปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตน ซึ่งรวมเปนคณะกรรมการศูนยฯ 

 2) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหง ในฐานะกรรมการศูนยฯ         

ทําการวิเคราะหงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตน และทําราง

ประมาณการรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนจะทําการอุดหนุนกิจการของศูนยฯ บนพื้นฐาน

ศักยภาพดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน แลวนําเสนอตอคณะผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน 

 3) คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงจัดทําราง

งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนในการที่จะสนับสนุน หรือ อุดหนุนการ

ดําเนินงานของศูนยฯ เสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ จัดทําโครงการของศูนยฯ นําเสนอแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

เพื่อประกอบการนําเสนอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงพิจารณาอนุมัติ ขณะเดียวกันก็

แนบโครงการที่จะจัดทําในนามของศูนยฯ เสนอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนดวย 

 4) หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแตละแหงไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกปฏิบัติดังนี้ 

  4.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก อุดหนุนศูนยฯ จากงบประมาณรายจาย

ในหมวดเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ โดยจายเปนเช็คหรือเงินโอน 

  4.2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ สนับสนุนการดําเนินการของศูนยฯ 

เปนเงินสมทบ จากงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน โดยจายเปนเช็คหรือเงินโอน 

 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักในการบรหิาร

จัดการงบประมาณของศูนยฯ ที่ไดรับใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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3.5.4 ตัวอยางการบริหารจัดการงบประมาณของศูนยฯ 

 ในการบริหารจัดการงบประมาณของศูนยฯ นั้น โดยหลักการแลวสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ 

1) การบริหารจัดการงบประมาณรายจายทั่วไป ใชสําหรับการบริหารจัดการงบประมาณ 

ของศูนยฯ ปกติทั่วไป ที่การดําเนินงานของศูนยฯ ไมเกี่ยวพันถึงรายไดหรือประโยชนในรูปตัวเงิน เชน 

การดําเนินงานของศูนยประสานงานและบริหารจัดการรวมดานโครงสรางพื้นฐาน หรือ ดานบรรเทา       

สาธารณภัย เปนตน 

2) การบริหารจัดการงบประมาณเฉพาะการ จะมีไดในกรณีที่การดําเนินงานของศูนยฯ  

นั้นกอใหเกิดรายไดหรือประโยชนอ่ืนในรูปตัวเงินเทานั้น  

 อยางไรก็ดี เนื่องจากศูนยฯ ยังไมไดมีสถานะนิติบุคคล จึงยังไมมีระเบียบรองรับการบริหาร

จัดการศูนยฯ ที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานของศูนยฯ กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจึงไดกําหนดใหศูนยฯ บริหารจัดการระบบงบประมาณและการบันทึกบัญชีในลักษณะ

ของเงินนอกงบประมาณ โดยไดกําหนดแนวทางการบริหารงานโดยนําระเบียบพัสดุและระเบียบเบิก

จายเงินมาใชกับการบริหารศูนยฯ โดยอนุโลม4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 4 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่องแนวทางการ

จัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ สน.คท. (สจง.) ที่ มท 0808.2/102 ลง

วันที่ 22 เมษายน 2551 เรื่องการประชุมหารือเพื่อสงเสริมการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวาง อปท. 
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ตัวอยางการบริหารจัดการงบประมาณทั่วไป  
ศูนยประสานงานและบรหิารจัดการรวมดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.ปลวกแดงตั้งจายเงินสมทบ     - อปท.ภาคีสมาชิก 7 แหง ตั้งงบอุดหนุน อบต.ปลวกแดง 

ในงบกลาง ประเภทรายจายตาม     (ที่ตั้งศูนยฯ) แหงละ 100,000 บาท รวมทั้งส้ิน 700,000 บาท 

ขอผูกพัน รายการคาใชจายใน         - อปท.ภาคีสมาชิก 7 แหง ตั้งจายในหมวดคาตอบแทน ใชสอย 

โครงการซอมถนนของศูนยฯ             และวัสดุ ประเภทคาวัสดุ เพื่อใชในการซื้อยางมะตอย 

จํานวน 200,000 บาท                      มาซอมผิวถนนในพื้นที่ศูนยฯ แหงละ 20,000 บาท 

             รวม 140,000 บาท   

อปท.ภาคีสมาชิก 8 แหง  

ตกลงทํากิจกรรมดานซอมบํารุงถนนและ        

ซอมไฟทางรวมกันในนามศูนยฯ 

อบต.ปลวกแดง (ที่ตั้งศูนยฯ) เสนอโครงการของศูนยฯ 

ไปยังภาคีสมาชิก 7 แหง เพื่อของบอุดหนุนศูนยฯ 

งบประมาณในการดําเนินงานของศูนยฯ รวม 1,400,000 บาท 

อบต.ปลวกแดง –ใบนําสงเงิน 

                             - สมุดเงินสดรับ 

สภาอบต. ปลวกแดง    สภาอปท.2    สภาอปท.3   สภาอปท.4   สภาอปท.5    สภาอปท.6 สภาอปท.7     สภาอปท.8 

อนุมัติ 

เสนอ 

กําหนด 

ใบเสร็จรับเงิน 

พื้นที่อปท.2 

(แผนการใชจายเงิน) 
พื้นที่อปท.3 

(แผนการใชจายเงิน) 
พื้นที่อปท.4 

(แผนการใชจายเงิน) 

เสนอ 

แผน 
อนุมัติ 

จาย 
เสนอ 

แผน 
อนุมัติ 

จาย 

 

เสนอ 

  แผน 

 

 

อนุมัติ 

      จาย 

              

 




