การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง แผนงานสําหรับประมาณการดานรายรับและ
รายจายแสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงินขององคกรปกครองส วนทองถิ่น โดยกําหนดระยะเวลาเปนปงบประมาณ คือ
ระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไปและใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อ
สําหรับปงบประมาณนั้น
การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝายบริหารตองนําเสนอขอความเห็นชอบ
จากฝายสภาทองถิ่ น ตามหลักรัฐศาสตรและการบริ หารราชการแผ นดิ นวาดว ยการคานอํ านาจ นอกจากนี้ต องมี
การติดตามประเมินผลเพราะถือวาเปน “เงินสาธารณะ” (Public Money) ปองกันการรั่วไหล ใหการใชจาย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายรายสาขา หรือรายกลุมคน เชน จัดสรรงบชวยเหลือคนยากจน เปนตน
วัตถุประสงคและหนาที่หลักของการจัดทํางบประมาณ
1) การวางแผนเพื่ อ จะช ว ยให ก ารทํ า งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถชํ า ระหนี้ ไ ด และทํ า ให เ กิ ด
ความเชื่อมั่นวารายจายอยูภายใตกรอบของเงินสํ ารองที่มีอยู อั นประกอบดวยรายไดที่คาดวาจะไดรับ และเงิน กู
ที่คาดวาจะได
2) งบประมาณสรางลําดับความสําคัญในการทํางานของเจาหนาที่
3) งบประมาณชวยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหวางกิจกรรมตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนด
ระดับและทิศทางของการทํางานในปงบประมาณนัน้
4) สามารถกําหนดระดับของภาษีและคาธรรมเนียมที่จะถูกจัดเก็บโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ
ตอไป
กระบวนการงบประมาณ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget preparation) เปนหนาที่ของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้ งฝ ายการเมื องและฝ า ยราชการประจํ า โดยเจ าหน า ที่ ง บประมาณ ซึ่ ง ได แก ปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
หรืออาจจะมอบหมายใหเ จาหนาที่ผู รับ ผิดชอบเกี่ ยวกับ งบประมาณ เชน ผู อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ฯ เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบประมาณโดยเริ่มจาก (1) การศึกษาปฏิทิน
งบประมาณที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเพื่อแจงใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบวากระบวนการในแตละ
ขั้น ตอนควรจะดํ าเนิน การเมื่อใดแล ว เสร็ จเมื่ อใด จากนั้น (2) ทบทวนแผน และกํ าหนดนโยบายการดําเนิน งาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) จัดเตรียมขอมูลประมาณการรายรับ (4) จัดระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็น
ปญหาและความต องการในท องถิ่น จากทุกสว นที่ เกี่ ยวของ (5) ตรวจสอบภาระผู กพั นที่ องคกรปกครองท องถิ่ น
มีอยู เช น เงิ น กู เงิ น ทุ น การศึ กษา ภาระผู กพั นตามกฎหมาย (6) เสนอโครงร างเบื้องต น เจ าหน าที่ งบประมาณ
ทําการพิ จ ารณาตรวจสอบ วิเ คราะห และแก ไขงบประมาณ ในขั้ น ต น แล ว เสนอต อคณะผู บ ริ ห าร (7) เสนอร าง
ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ คณะผู บ ริ ห ารจะพิ จ ารณาให ตั้ ง เงิ น งบประมาณยอดใดเป น งบประมาณประจํ า ป แ ล ว
ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง
หากผูบริหารเห็นชอบจะนํารางเสนอตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget adoption) ผูบริหารทองถิ่นนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม จากนั้นสภาทองถิ่นจะพิจารณารางขอบัญญัติฯ โดยการพิจารณาจะ
พิจ ารณา 3 วาระ คือรับ หลักการ แปรญัต ติ เห็น ชอบ และเมื่ อสภาท องถิ่ นพิ จารณาเห็ นชอบร างขอบั ญญั ติแล ว
ใหประธานสภาทองถิ่นนําเสนอรางที่ผานความเห็นชอบใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุมัติรางงบประมาณรายจายและ
ประกาศเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป มีผลใชบังคับตอไปภายใน 15 วัน หลังประกาศโดยเปดเผย
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-23) การบริหารงบประมาณ (Budget execution) จะทําใหทราบวางบประมาณที่อนุมัติไปแลว ถูกนําไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาประชาชนไดหรือไม รวมทั้งมีการติดตามดูแลการใชจายงบประมาณวามีความ
ถูกตองมากนอยเพียงใด เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน ผูบริหารทองถิ่น
และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการควบคุมงบประมาณรายจาย โดยใชการรายงาน หรือการควบคุม
อยางใกลชิด เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ การควบคุมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
เช น หน ว ยตรวจสอบภายใน สํ านั กงานตรวจการเงิน แผ นดิ น การควบคุ มผานการมี ส วนร ว มของประชาชนหรื อ
ประชาคม หรื อการประเมิ นผลความคุ มคาและความสอดคล องของงบประมาณกั บความตองการของประชาชน
ผานวิธีการวิจัยประเมินผล
การประมาณการรายรับและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมีการ
ประมาณการรายรับและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งจําแนกเปน
(1) หมวดภาษีอากร
(2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
(3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน
(4) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย
(5) หมวดเงินอุดหนุน
(6) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
งบประมาณรายจ ายทั่ว ไปขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ประกอบด ว ยรายจ ายงบกลาง และ
รายจายตามแผนงาน โดยรายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ
(1) รายจายประจํา ประกอบดวย
(ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
(ข) หมวดคาจางชั่วคราว
(ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(ง) หมวดคาสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
(ฉ) หมวดรายจายอื่น
(2) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ทั้งนี้รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามที่กรมการปกครองกําหนด
ความยั่งยืนทางงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความยั่งยืนทางงบประมาณ หมายถึง ความสามารถขององคกรในการมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับการบริหารงาน
และการจั ด บริ การสาธารณะตามที่ ป ระชาชนตองการภายในรอบป งบประมาณ โดยทั่ว ไปมักจะประเมิ นจากดุ ล
งบประมาณ การพึ่ ง พารายได ที่ ท อ งถิ่ น จั ด เก็ บ เอง และระดั บ เงิ น สะสม หากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ดุ ล
งบประมาณในระดับที่ดี มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับความตองการงบประมาณในชวงเวลาหนึ่งๆ หรือมีระดับเงินสะสม
เพี ย งพอสํ าหรั บ การใช จ ายเพื่ อรั บ มื อเหตุ ฉุกเฉิ น ต างๆ ยอมเชื่ อได ว า ความต องการของประชาชนที่ มีต อบริ การ
สาธารณะในระดับพื้นฐานจะไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ
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