การจัดทําข้อบัญญัติของ อบต. ตาม พรบ.สภาตําบลฯ
• มาตรา 71 (วรรคหนึง่ ) อบต. อาจออกข้ อบัญญัติ อบต.เพื่อใช้ บงั คับใน
เขต อบต. ได้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบตั ิการให้ เป็ นไป
ตามอํานาจหน้ าที่ของ อบต. หรื อเมื่อกฎหมายบัญญัติให้ อบต. ออก
ข้ อบัญญัติหรื อให้ มีอํานาจออกข้ อบัญญัติ ในการนี ้จะกําหนด
ค่าธรรมเนียมที่จะเรี ยกเก็บและกําหนดโทษผู้ฝ่าฝื นด้ วยก็ได้ แต่มิให้
กําหนดโทษปรับเกินหนึง่ พันบาท เว้ นแต่จะมีกฎหมาบัญญัติไว้ เป็ น
อย่างอื่น
(วรรคสอง) ร่างข้ อบัญญัติ อบต.จะเสนอได้ ก็แต่นายก อบต. หรื อ
สมาชิกสภา อบต. หรื อราษฎรในเขต อบต.ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
เข้ าชื่อเสนอข้ อบัญญัติท้องถิ่น
ฯลฯ

การเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของ อบต.
ตาม พรบ.สภาตําบลฯ
• มาตรา 87 (วรรคแรก) งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมของ อบต. ให้ จดั ทําเป็ นข้ อบัญญัติ อบต. และจะเสนอ
ได้ ก็แต่โดยนายก อบต. ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
(วรรคสอง) ถ้ าในระหว่างปี งบประมาณใดรายจ่ายซึง่ กําหนดไว้ ใน
งบประมาณไม่พอใช้ จ่ายประจําปี นันหรื
้ อมีความจําเป็ นต้ องตังรายจ่
้
าย
ขึ ้นใหม่ระหว่างปี งบประมาณ ให้ จดั ทําข้ อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
ฯลฯ

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ
• ข้ อ 23 ให้ เจ้ าหน้ าที่งบประมาณ(ปลัด อปท.)ทําการพิจารณา
ตรวจสอบวิเคราะห์ และแก้ ไขงบประมาณในชันต้
้ น แล้ วเสนอต่อคณะ
ผู้บริ หารท้ องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริ หารท้ องถิ่น ได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ ตงงบประมาณยอด
ั้
ใดเป็ นงบประมาณประจําปี แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่งบประมาณรวบรวม และ
จัดทําเป็ นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริ หารท้ องถิ่นอีกครัง้
หนึง่ เพื่อคณะผู้บริ หารท้ องถิ่นได้ นําเสนอต่อสภาท้ องถิ่น ภายในวันที่
15 สิงหาคม
• ข้ อ 7 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปี ออกใช้ ไม่ทนั
ปี งบประมาณใหม่ ให้ ใช้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณที่ลว่ ง
แล้ วไปพลางก่อน

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนา อปท. เป็ นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให้หวั หน้า
หน่วยงาน(ตามโครงสร้าง) จัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และ
ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน
เพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
25 การพิจารณาให้ ความเห็นชอบร่ างงบประมาณรายจ่ ายของสภาท้ องถิ่น
และการพิจารณาอนุมัตริ ่ างงบประมาณรายจ่ ายของผู้มีอาํ นาจอนุมัตใิ ห้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของ อปท. แต่ ละ
รู ปแบบ
ข้ อ 39 ให้ อปท.จัดส่ งสําเนางบประมาณรายจ่ ายประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่มเติมที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ ประกาศใช้ แล้ วไปยัง ผวจ. สําหรั บ อบต.
ให้ ส่งนายอําเภอ หรือ ป.ผู้เห็นหัวหน้ าประจํากิ่ง อ. เพื่อทราบภายใน 15
วัน นับแต่ วันสิน้ สุดการประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สํานักงาน อปท.

การพิจารณาร่ างประมาณรายจ่าย ตามพรบ.สภาตําบลฯ และระเบียบ
มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
• มาตรา 87(วรรคสาม) เมื่อสภา อบต. เห็นชอบด้ วยร่างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมแล้ ว ให้ เสนอนายอําเภอเพื่อขออนุมตั ิ และให้ นายอําเภอ
พิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับร่างข้ อบัญญัติ
ดังกล่าว
(วรรคสี่) ถ้ านายอําเภอไม่อนุมตั ิต้องแจ้ งเหตุผลและส่งคืนให้ สภา อบต.
เพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้ อบัญญัตินนใหม่
ั้
หากพ้ นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ วนายอําเภอพิจารณาไม่แล้ วเสร็จ ให้ ถือว่านายอําเภออนุมตั ิ
ร่างข้ อบัญญัติดงั กล่าว

(วรรคหก) ในการพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรื อร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม สภา อบต.ต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่ได้รับร่ างข้อบัญญัติน้ นั เพื่อพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภา อบต.พิจารณาไม่แล้วเสร็ จให้ถือว่า
สภา อบต. ให้ความเห็นชอบตามที่ นายก อบต.เสนอและให้ดาํ เนินการ
ตามวรรคสามต่อไป
• ระเบียบ มท.ว่าด้ วยข้ อบังคับการประชุมของสภาท้ องถิ่นฯ
• ข้ อ 45 (วรรคแรก) ญัตติร่างข้ อบัญญัติที่ประชุมสภาท้ องถิ่นต้ อง
พิจารณาเป็ นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้ องถิ่นจะอนุมตั ิให้ พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้

(วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาํ หนดระยะเวลาเสนอ
คําขอแปรญัตติไว้ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
• ข้ อ 49 ญัตติร่างข้ อบัญญัตติที่สภาท้ องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ ว ถ้ า
จะต้ องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ ประธานสภาท้ องถิ่น
ส่งร่างข้ อบัญญัตินนไปให้
ั้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ประชุมสภาท้ องถิ่นจะต้ องกําหนดระยเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ่
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย
• ข้ อ 59 การแปรญัตติร่างข้ อบัญญัติงบประมาร จะกระทําได้ เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรื อการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้ องมี
จํานวนสมาชิกรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ 59 (วรรคสอง) คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ
45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง
• ข้ อ 60 ห้ ามไม่ให้ แปรญัตติ รายจ่ายขึ ้นใหม่ หรื อเพิ่มเติมรายจ่าย หรื อ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขอนุมตั ิจ่าย เว้ นแต่จะได้
รับคํารับรองจากผู้บริ หารท้ องถิ่น หรื อคําแปรญัตตินนผู
ั ้ ้ บริ หารท้ องถิ่น
เป็ นผู้แปรญัตติ

ข้อห้ามในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามพรบ.สภา

ตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบลฯ

• มาตรา 87(วรรคแปด) ในการพิจารณาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรื อร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
สมาชิกสภา อบต.จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรื อจํานวนในรายการ
ไม่ได้ แต่อาจแปรญัตติได้ ในทางลดหรื อรายจ่าย ซึง่ ไม่ได้ เป็ นรายจ่ายที่
เป็ นเงินส่งใช้ เงินกู้ หรื อเงินที่กําหนดให้ จ่ายตามกฎหมาย และในการ
พิจารณาของสภาตําบล การเสนอ การแปรญัตติ หรื อการกระทําด้ วย
ประการใดๆ ที่มีผลให้ สมาชิกสภา อบต.มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อ
โดยอ้ อมในการใช้ งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้

กรณี สภา อบต.ไม่รับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณ
• ตามมาตรา 87/1
1. ภายใน 7 วันนับแต่สภา อบต. ไม่รับหลักการ ให้ นายอําเภอแต่งตัง้
คณะกรรมการจํานวน 7 คน ประกอบด้ วย สมาชิกสภา อบต. จํานวน 3
คน และบุคคลที่นายก อบต.เสนอ(มิได้ เป็นสมาชิกสภา อบต.)จํานวน 3
คน(วรรคสอง)
2. ภายใน 7 วันนับแต่เมื่อครบ 6 คนแล้ ว ให้ ปรึกษากันและเสนอบุคคลอื่น
(ยกเว้ นบุคคลต้ องห้ าม อาทิ นายก อบต. รองนายกฯ เลขาฯนายกฯ และ
สมาชิกฯ) ทําหน้ าทีประธานกรรมการ 1 คน(วรรคสอง)
3. หากภายใน 7 วันไม่สามารถหาประธานได้ ให้ นายอําเภอแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
(ยกเว้ นบุคคลต้ องห้ ามตามข้ อ 2) ทําหน้ าที่ประธานกรรมการ(วรรคสาม)

กรณี สภา อบต.ไม่รับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
4. คณะกรรมการ มีอํานาจหน้ าที่พิจารณาหาข้ อยุติความขัดแย้ งโดยแก้ ไข
ปรับปรุง หรื อยืนยันสาระสําคัญที่บญ
ั ญัติไว้ ในร่างข้ อบัญญัตินนั ้ ทังนี
้ ้
ให้ ยดึ หลักเกณฑ์ ทังนี
้ ้ ให้ ยดึ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประโยชน์ของท้ องถิ่นและประชาชนเป็ นสําคัญ
(วรรคหนึง่ )
5. คณะกรรมการ พิจารณาร่างข้ อบัญญัติให้ แล้ วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้ แต่งตังประธานกรรมการและรายงานให้
้
นายอําเภอทราบ หาก
พิจารณาไม่แล้ วเสร็จในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ประธานกรรมการ
รวบรวมผลการพิจารณาแล้ ววินิจฉัยชี ้ขาดโดยเร็วแล้ วรายงานต่อ
นายอําเภอ(วรรคสี่)

กรณี สภา อบต.ไม่รับหลักการร่ างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
6. นายอําเภอส่งร่างข้ อบัญญัติที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรื อประธานกรรมการ ให้ นายก อบต.โดยเร็ว แล้ วให้ นายก อบต.
เสนอร่างข้ อบัญญัติดงั กล่าวต่อสภาฯ ตาม ม.87 ภายในเจ็ดวันนับ
แต่ได้ รับ หากไม่เสนอร่างฯต่อสภาให้ นายอําเภอรายงานผู้วา่ ราชการ
จังหวัดเพื่อสัง่ ให้ นายก อบต.พ้ นจากตําแหน่ง
7. สภา อบต. พิจารณาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี ้ให้ แล้ วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่ได้ รับจากนายก อบต.
หากสภา อบต.พิจารณาไม่แล้ วเสร็จภายในกําหนดนี ้ หรื อมีมติไม่
เห็นชอบ ให้ นายอําเภอเสนอผู้วา่ ราชการจังหวัดเพื่อให้ มีคําสัง่ ยุบสภา
อบต.

