
การจดัทาํขอ้บญัญติัของ อบต. ตาม พรบ.สภาตาํบลฯ

• มาตรา 71 (วรรคหนึง่) อบต. อาจออกข้อบญัญติั อบต.เพ่ือใช้บงัคบัใน
เขต อบต. ได้เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งตอ่กฎหมายเพ่ือปฏิบติัการให้เป็นไป
ตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต. หรือเม่ือกฎหมายบญัญติัให้ อบต. ออก
ข้อบญัญติัหรือให้มีอํานาจออกข้อบญัญติั ในการนีจ้ะกําหนด
คา่ธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แตมิ่ให้
กําหนดโทษปรับเกินหนึง่พนับาท      เว้นแตจ่ะมีกฎหมาบญัญติัไว้เป็น
อยา่งอ่ืน

(วรรคสอง) ร่างข้อบญัญตัิ อบต.จะเสนอได้ก็แตน่ายก อบต. หรือ
สมาชิกสภา อบต. หรือราษฎรในเขต อบต.ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
เข้าช่ือเสนอข้อบญัญติัท้องถ่ิน

                                                     ฯลฯ



การเสนอขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ของ อบต.

ตาม พรบ.สภาตาํบลฯ

• มาตรา 87 (วรรคแรก) งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมของ อบต. ให้จดัทําเป็นข้อบญัญติั อบต. และจะเสนอ

ได้ก็แตโ่ดยนายก อบต. ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด

(วรรคสอง) ถ้าในระหวา่งปีงบประมาณใดรายจ่ายซึง่กําหนดไว้ใน

งบประมาณไมพ่อใช้จ่ายประจําปีนัน้หรือมีความจําเป็นต้องตัง้รายจ่าย

ขึน้ใหมร่ะหวา่งปีงบประมาณ ให้จดัทําข้อบญัญติังบประมาณเพ่ิมเติม

ฯลฯ



การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายระเบียบ มท.วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณฯ

• ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ(ปลดั อปท.)ทําการพิจารณา
ตรวจสอบวิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชัน้ต้น แล้วเสนอตอ่คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน

เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ิน ได้พิจารณาอนมุติัให้ตัง้งบประมาณยอด
ใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และ
จดัทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอตอ่คณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครัง้
หนึง่ เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้นําเสนอตอ่สภาท้องถ่ิน ภายในวนัท่ี 
15 สงิหาคม 

• ข้อ 7 ในกรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไมท่นั
ปีงบประมาณใหม ่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณท่ีลว่ง
แล้วไปพลางก่อน



ขอ้ 22 ใหใ้ชแ้ผนพฒันา อปท. เป็นแนวทางในการจดัทาํงบประมาณ ใหห้วัหนา้

หน่วยงาน(ตามโครงสร้าง) จดัทาํประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และ

ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน

เพื่อใชป้ระกอบการคาํนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ

25 การพจิารณาให้ความเหน็ชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น 
และการพจิารณาอนุมัตร่ิางงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอาํนาจอนุมัตใิห้

เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับของ อปท. แต่ละ

รูปแบบ

ข้อ 39 ให้ อปท.จัดส่งสาํเนางบประมาณรายจ่ายประจาํปีและงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเตมิที่ได้รับอนุมัตใิห้ประกาศใช้แล้วไปยัง ผวจ. สาํหรับ อบต. 

ให้ส่งนายอาํเภอ หรือ ป.ผู้เหน็หวัหน้าประจาํกิ่ง อ. เพื่อทราบภายใน 15 
วัน นับแต่วันสิน้สุดการประกาศโดยเปิดเผย ณ สาํนักงาน อปท.



การพจิารณาร่างประมาณรายจ่าย ตามพรบ.สภาตาํบลฯ และระเบียบ 

มท.วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมของสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547

• มาตรา 87(วรรคสาม) เม่ือสภา อบต. เห็นชอบด้วยร่างข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอําเภอเพ่ือขออนมุติั และให้นายอําเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับร่างข้อบญัญติั
ดงักลา่ว

(วรรคสี่) ถ้านายอําเภอไมอ่นมุติัต้องแจ้งเหตผุลและสง่คืนให้สภา อบต. 
เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบญัญติันัน้ใหม ่หากพ้นกําหนดเวลา
ดงักลา่วแล้วนายอําเภอพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ ให้ถือวา่นายอําเภออนมุติั
ร่างข้อบญัญตัิดงักลา่ว



(วรรคหก) ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

หรือร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภา อบต.ตอ้งพิจารณา

ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่ไดรั้บร่างขอ้บญัญติันั้น เพื่อพน้

กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ถา้สภา อบต.พิจารณาไม่แลว้เสร็จใหถื้อวา่

สภา อบต. ใหค้วามเห็นชอบตามท่ี นายก อบต.เสนอและใหด้าํเนินการ

ตามวรรคสามต่อไป

• ระเบียบ มท.วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุของสภาท้องถ่ินฯ

• ข้อ 45 (วรรคแรก) ญตัติร่างข้อบญัญติัท่ีประชมุสภาท้องถ่ินต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แตท่ี่ประชมุสภาท้องถ่ินจะอนมุติัให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้



(วรรคสาม) ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพจิารณาสามวาระรวด

เดียวไม่ได ้และในการพจิารณาวาระท่ีสอง ใหก้าํหนดระยะเวลาเสนอ

คาํขอแปรญตัติไวไ้ม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่สภาทอ้งถ่ินมีมติรับ

หลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณนั้น

• ข้อ 49 ญตัติร่างข้อบญัญตัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลกัการแล้ว ถ้า
จะต้องสง่ให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
สง่ร่างข้อบญัญติันัน้ไปให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชมุสภาท้องถ่ินจะต้องกําหนดระยเวลาเสนอคําแปรญตัติตอ่
คณะกรรมการแปรญตัติด้วย

• ข้อ 59 การแปรญตัติร่างข้อบญัญติังบประมาร จะกระทําได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนญุาตจ่าย และต้องมี
จํานวนสมาชิกรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญตัติ



ขอ้ 59 (วรรคสอง) คาํแปรญตัติใหเ้สนอล่วงหนา้ต่อประธาน

คณะกรรมการแปรญตัติภายในระยะเวลาท่ีสภาทอ้งถ่ินกาํหนดตามขอ้ 

45 วรรคสามและขอ้ 49 วรรคหน่ึง

• ข้อ 60 ห้ามไมใ่ห้แปรญตัติ รายจ่ายขึน้ใหม ่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินท่ีขอนมุตัิจ่าย เว้นแตจ่ะได้

รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคําแปรญตัตินัน้ผู้บริหารท้องถ่ิน

เป็นผู้แปรญตัติ



ขอ้หา้มในการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ตามพรบ.สภา

ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลฯ

• มาตรา 87(วรรคแปด) ในการพิจารณาร่างข้อบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

สมาชิกสภา อบต.จะแปรญตัติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการ

ไมไ่ด้ แตอ่าจแปรญตัติได้ในทางลดหรือรายจ่าย ซึง่ไมไ่ด้เป็นรายจ่ายท่ี

เป็นเงินสง่ใช้เงินกู้  หรือเงินท่ีกําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการ

พิจารณาของสภาตําบล การเสนอ การแปรญตัติ หรือการกระทําด้วย

ประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภา อบต.มีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือ

โดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้



กรณีสภา อบต.ไม่รับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณ

• ตามมาตรา 87/1 
1. ภายใน 7 วนันบัแตส่ภา อบต. ไมรั่บหลกัการ ให้นายอําเภอแตง่ตัง้

คณะกรรมการจํานวน 7 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต. จํานวน 3 
คน และบคุคลท่ีนายก อบต.เสนอ(มิได้เป็นสมาชิกสภา อบต.)จํานวน 3 
คน(วรรคสอง)

2. ภายใน 7 วนันบัแตเ่ม่ือครบ 6 คนแล้ว ให้ปรึกษากนัและเสนอบคุคลอ่ืน 
(ยกเว้นบคุคลต้องห้าม อาทิ นายก อบต. รองนายกฯ เลขาฯนายกฯ และ

สมาชิกฯ) ทําหน้าทีประธานกรรมการ 1 คน(วรรคสอง)

3. หากภายใน 7 วนัไมส่ามารถหาประธานได้ ให้นายอําเภอแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน 

(ยกเว้นบคุคลต้องห้ามตามข้อ 2) ทําหน้าท่ีประธานกรรมการ(วรรคสาม)



กรณีสภา อบต.ไม่รับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ

4. คณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาหาข้อยติุความขดัแย้งโดยแก้ไข 
ปรับปรุง หรือยืนยนัสาระสําคญัท่ีบญัญติัไว้ในร่างข้อบญัญติันัน้ ทัง้นี ้
ให้ยดึหลกัเกณฑ์ ทัง้นี ้ให้ยดึหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถ่ินและประชาชนเป็นสําคญั
(วรรคหนึง่)

5. คณะกรรมการ พิจารณาร่างข้อบญัญติัให้แล้วเสร็จภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีได้แตง่ตัง้ประธานกรรมการและรายงานให้นายอําเภอทราบ หาก
พิจารณาไมแ่ล้วเสร็จในระยะเวลาดงักลา่ว ให้ประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉยัชีข้าดโดยเร็วแล้วรายงานตอ่
นายอําเภอ(วรรคสี่)



กรณีสภา อบต.ไม่รับหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ

6. นายอําเภอสง่ร่างข้อบญัญติัท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ 
หรือประธานกรรมการ ให้ นายก อบต.โดยเร็ว แล้วให้นายก อบต. 

เสนอร่างข้อบญัญตัิดงักลา่วตอ่สภาฯ ตาม ม.87 ภายในเจ็ดวนันบั
แตไ่ด้รับ หากไมเ่สนอร่างฯตอ่สภาให้นายอําเภอรายงานผู้วา่ราชการ

จงัหวดัเพ่ือสัง่ให้นายก อบต.พ้นจากตําแหน่ง

7. สภา อบต. พิจารณาร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายนีใ้ห้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวนั นบัแตไ่ด้รับจากนายก อบต. 

หากสภา อบต.พิจารณาไมแ่ล้วเสร็จภายในกําหนดนี ้หรือมีมติไม่

เห็นชอบ ให้นายอําเภอเสนอผู้วา่ราชการจงัหวดัเพ่ือให้มีคําสัง่ยบุสภา 

อบต. 
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