
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
      เร่ือง   การก าหนดปฏิทินการจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา การจัดท าแผนงาน โครงการ 
และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามปฏิทินงบประมาณ และก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นั้น 
 

                    ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เพ่ือปกป้องรักษาประโยชน์ของท้องถิ่น และเป็นการก าหนด      
ทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม                  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จึงขอ
ประชาสัมพันธ์การก าหนดปฏิทินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3                     
ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ต่อไป (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย)   
   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน       
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖2 
     
 
 
 

       (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



      
ปฏิทินการจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘        
แนบประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เรื่อง การก าหนดปฏิทินจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ขั้นตอนจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2563 ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
2.ส านักปลัด 

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
2.แต่ งตั้ ง คณะท า งานจั ดท า ร่ า ง ข้ อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1.นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
3.ส านักปลัด 

3.ทุกส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดโครงการเพ่ือ
ขอตั้ งงบประมาณ และกองคลังจัดส่ งข้อมูล
รายงานทางการเงิน และสถิติต่าง ๆ ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณ 

1.ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
2.ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

4.เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ
วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณขั้นต้นแล้วเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

5.ประชุมคณะท างานพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าประงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ครั้งที่ 1) 

1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
2.คณะท างานการจัดท า
ข้อบัญญัติฯ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

6.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาอนุมัติ
ตั้งเงินงบประมาณ 

1.นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

7.เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าร่าง
ประมาณการรายจ่ายเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
2.คณะท างานการจัดท า
ข้อบัญญัติฯ    

วันที่ 5-22 กรกฎาคม 2562 
8.ผู้ อ านวยการกองช่ างจั ดส่ งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประเภทโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
2.ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

9.ผู้อ านวยการทุกกองจัดส่งประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
2.ผู้อ านวยการกองทุกกอง 

๑ 



ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตามแนวทางหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘        
แนบประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เรื่อง การก าหนดปฏิทินจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
10. ประชุมคณะท างานพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าประงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ครั้งที่ 2) 

1.นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
2.คณะท างานการจัดท า
ข้อบัญญัติฯ 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

11.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา                 
ร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2563 พร้อมเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัติฯ ต่อสภาท้องถิ่น  

1.ผู้บริหารท้องถิ่น 
1.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
12.ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภท
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้สภา
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

1 3 . ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

1.สภาท้องถิ่น 
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 

14.เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมส่ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายประเภทโครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่อนายอ าเภอ 

1.ประธานสภาท้องถิ่น 
วันที่ 15-21 สิงหาคม 
2562 

ขั้นตอนการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
15.ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมเผยแพร่
ในเว็บไซต์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
3.ส านักปลัด 

เมื่อนายอ าเภออนุมัติ 

16.จัดส่งส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังอ าเภอ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุด
การประกาศใช้โดยเปิดเผย 

1.นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
3.ส านักปลัด 

เมื่อนายอ าเภออนุมัติ 

2 


