
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 

แก�ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 
------------------------- 

  
               โดยท่ีเป
นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณเพ่ือให�องค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินถือเป
นแนวทางปฏิบัติและเพ่ือให�การบริหารงานด�านการงบประมาณสิ้นสุดท่ีจังหวัด 
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห�งพระราชบัญญัติองค#การบริหารส�วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห�ง
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารส�วน
ตําบล     พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปนี้ 
               ข�อ 1     ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541” 
               ข�อ 2     ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป
นต�นไป 
               ข�อ 3     ให�ยกเลิก 
                           (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค#การบริหารส�วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 
                           (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 
                           (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 
                           (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 
                           (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค#การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. 2538 
               ข�อ 4     ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปDญหา 
ยกเว�นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให�เป
นไปตามระเบียบนี้ 
               ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให�ผู�ว�าราการจังหวัดได� 
  

ข�อความท่ัวไป 
  
               ข�อ 5     ในระเบียบนี้ 
                           “งบประมาณ” หมายความว�า แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการด�านรายรับและ
รายจ�าย แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การต้ังงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเป
นตัวเลขจํานวน
เงิน 
                           “แผนงาน” หมายความว�า ภารกิจแต�ละด�านท่ีองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีตาม
กฎหมายว�าด�วยองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ 
                     **    “งาน” หมายความว�า กิจกรรมต�าง ๆ ของหน�วยงานท่ีกําหนดไว�ในแต�ละแผนงาน 
                     **    “องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค#การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และ
องค#การบริหารส�วนตําบล 



                     **    “สภาท�องถ่ิน” หมายความว�า สภาองค#การบริหารส�วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภา
องค#การบริหารส�วนตําบล 
                           “งบประมาณรายจ�าย” หมายความว�า งบประมาณท่ีสภาท�องถ่ินให�ความเห็นชอบและ
ผู�ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู�เป
นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภออนุมัติ ตามท่ีกําหนดไว�ใน
กฎหมายว�าด�วยองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ ท้ังนี้ รวมท้ังงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมและการโอน 
การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณด�วย 
                           “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว�า เงินท้ังปวงท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน นอกจากเงินท่ีปรากฏตามงบประมาณรายจ�าย 
                           “ปLงบประมาณ” หมายความว�า ระยะเวลาต้ังแต� วันท่ี 1 ตุลาคม ของปLหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 
กันยายน ของปLถัดไปและให�ใช�ปL พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเป
นชื่อสําหรับปLงบประมาณนั้น 
                           “หนี้” หมายความว�า ข�อผูกพันท่ีต�องจ�าย หรืออาจจะต�องจ�ายเป
นเงิน สิ่งของ หรือบริการ 
ไม�ว�าจะเป
นข�อผูกพันอันเกิดจากการกู�ยืม การคํ้าประกัน การซ้ือ หรือการจ�าง โดยวิธีใช�เครดิตหรือจากการอ่ืนใด 
                           “หน�วยงาน” หมายความว�า สํานัก กอง ส�วน ฝOาย ตามโครงสร�างขององค#กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ 
                     **    “คณะผู�บริหารท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค#การบริหารส�วนจังหวัด คณะเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค#การบริหารส�วนตําบล 
                     **     “เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ” หมายความว�า ปลัดองค#การบริหารส�วนจังหวัด ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล 
               ข�อ 6     บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เป
นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 
               ข�อ 7     ในกรณีท่ีงบประมาณรายจ�ายประจําปLออกใช�ไม�ทันปLงบประมาณใหม� ให�ใช�งบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณท่ีล�วงแล�วไปพลางก�อน 
               การเบิกจ�ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ�ายประจําปLท่ีล�วงมาแล�วนั้น ให�นําเงินงบประมาณ
รายจ�ายเพ่ิมเติมและท่ีได�มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข�าไปด�วย โดยให�ถือเป
นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ�ายได� 
และให�กระทําได�เฉพาะรายจ�ายในหมวดเงินเดือนและค�าจ�างประจํา หมวดค�าจ�างชั่วคราว หมวดค�าตอบแทนใช�
สอยวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค 
  
  

หมวด 1 
อํานาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ 

-------------------------------- 
  
               ข�อ 8     ให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณมีอํานาจหน�าท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนด
ไว�ในระเบียบนี้ และให�มีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับงานงบประมาณ ดังต�อไปนี้ด�วย 
                           (1) เรียกให�หน�วยงานต�าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ�ายตามแบบ และ
หลักเกณฑ# พร�อมด�วยรายละเอียดท่ีกําหนดตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
                           (2) วิเคราะห#งบประมาณและการจ�ายเงินของหน�วยงานต�าง ๆ  
                           (3) สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจ�าหน�าท่ีจัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป
นร�าง
งบประมาณรายจ�ายประจําปL 



  
หมวด 2 

ลักษณะของงบประมาณ 
-------------------------------- 

  
               ข�อ 9     เงินรายจ�ายประจําปLขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�จัดทําเป
นงบประมาณรายจ�าย
ประจําปL และให�มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําปLด�วย 
               ข�อ 10   งบประมาณรายจ�ายประจําปLขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อาจจําแนกเป
นงบประมาณ
รายจ�ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
               ข�อ 11   องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อาจจัดทํางบประมาณรายจ�ายเฉพาะการได�โดยได�รับความ
เห็นชอบจากสภาท�องถ่ิน 
               ข�อ 12   งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป และงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ อาจต้ังจ�ายเงินช�วยเหลือ
ระหว�างกันได� 
               ข�อ 13   งบประมาณรายจ�ายท่ัวไปขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วยรายจ�ายงบกลาง 
และรายจ�ายตามแผนงาน 
               ข�อ 14   รายจ�ายตามแผนงาน จําแนกเป
นสองลักษณะ คือ 
                           (1) รายจ�ายประจํา ประกอบด�วย 
                                 (ก)  หมวดเงินเดือนและค�าจ�างประจํา 
                                 (ข) หมวดค�าจ�างชั่วคราว 
                                 (ค)  หมวดค�าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ 
                                 (ง)   หมวดค�าสาธารณูปโภค 
                                 (จ) หมวดเงินอุดหนุน 
                                 (ฉ)  หมวดรายจ�ายอ่ืน 
                           (2) รายจ�ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด�วย หมวดค�าครุภัณฑ# ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  
               รายละเอียดประเภทรายจ�ายงบกลาง หมวดรายจ�ายต�าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให�เป
นไปตามท่ี
กรมการปกครองกําหนด 

               ข�อ 15   งบประมาณรายจ�ายซ่ึงต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือเงินประเภทอ่ืนท่ีต�องนํามาต้ัง
งบประมาณรายจ�าย ให�จําแนกลักษณะรายจ�ายตามข�อ 14 และให�ระบุประเภทของเงินนั้นในคําชี้แจงประมาณ
การรายรับ และงบประมาณรายจ�ายด�วย 

               ข�อ 16   การต้ังงบประมาณรายจ�ายเพ่ือเป
นค�าใช�จ�ายขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�กระทํา
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

               ข�อ 17   ประมาณการรายรับขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วยรายได�ซ่ึงจําแนกเป
น 

                           (1) หมวดภาษีอากร 

                           (2) หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 



                           (3) หมวดรายได�จากทรัพย#สิน 

                           (4) หมวดรายได�จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย# 

                           (5) หมวดเงินอุดหนุน 

                           (6) หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 

               รายละเอียดประเภทรายได� ให�เป
นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 

               ข�อ 18   รายละเอียดประเภทรายได� และรายจ�ายตามงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการขององค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เป
นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 

               ข�อ 19   งบประมาณรายจ�ายจะกําหนดให�มีเงินสํารองจ�าย เพ่ือกรณีท่ีจําเป
นได�ตามความเหมาะสม 
สําหรับการอนุมัติให�ใช�เงินสํารองจ�าย ให�เป
นอํานาจของคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

               ข�อ 20   งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมให�ตราเป
นงบประมาณรายจ�ายเช�นเดียวกับงบประมาณ
รายจ�ายประจําปL 

               ข�อ 21   การตรางบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม จะกระทําได�ต�อเม่ืองบประมาณรายจ�ายประจําปLท่ี
ได�รับอนุมัติแล�วไม�พอแก�การใช�จ�าย หรือมีความจําเป
นต�องต้ังรายจ�ายข้ึนใหม� ท้ังนี้ ต�องแสดงให�ปรากฏใน
งบประมาณรายจ�ายดังกล�าวด�วยว�า จะจ�ายจากเงินรายได�ท่ีมิได�ต้ังรับไว�ในประมาณรายรับหรือจากเงินรายได�ท่ี
เกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําปL 

  

หมวด 3 

วิธีการจัดทํางบประมาณ 

-------------------------- 

     **        ข�อ 22   ให�ใช�แผนพัฒนาขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป
นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
ให�หัวหน�าหน�วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ�าย และให�หัวหน�าหน�วยงานคลังรวบรวม
รายการการเงินและสถิติต�าง ๆ ของทุกหน�วยงานเพ่ือใช�ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต�อ
เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ 

               ข�อ 23   ให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห# และแก�ไขงบประมาณใน
ชั้นต�น แล�วเสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 



               เม่ือคณะผู�บริหารท�องถ่ิน ได�พิจารณาอนุมัติให�ต้ังงบประมาณยอดใดเป
นงบประมาณประจําปLแล�ว 
ให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเป
นร�างงบประมาณรายจ�ายเสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ินอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือคณะผู�บริหารท�องถ่ินได�นําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

     **        ข�อ 24   ในกรณีท่ีคณะผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาแล�วเห็นว�า ไม�สามารถท่ีจะนําร�างงบประมาณ
รายจ�ายประจําปLเสนอต�อสภาท�องถ่ินได�ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ให�เสนอขออนุมัติต�อสภาท�องถ่ิน แล�ว
รายงานให�ผู�ว�าราชการจังหวัดทราบ สําหรับองค#การบริหารส�วนตําบลให�รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ    ผู�
เป
นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 

                           “สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล�วเห็นว�าจะไม�
สามารถนําร�างงบประมาณรายจ�ายประจําปLถัดไปเสนอต�อสภาเทศบาลได�ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ให�
ชี้แจงเหตุผลความจําเป
นต�อประธานสภาเทศบาลก�อนวันท่ี 15 สิงหาคม ของปLงบประมาณปDจจุบัน” 

               ข�อ 25   การพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างงบประมาณรายจ�ายของสภาท�องถ่ิน และการพิจารณา
อนุมัติร�างงบประมาณรายจ�ายของผู�มีอํานาจอนุมัติให�เป
นไปตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับของ
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละรูปแบบ 

หมวด 4 

การโอนและแก�ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

-------------------------- 

                ข�อ 26   การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายต�าง ๆ ให�เป
นอํานาจอนุมัติของคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

               ข�อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ# ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเป
นรายการใหม� ให�เป
นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 

               ข�อ 28   การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ�ายให�เป
นอํานาจ
อนุมัติของคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

               ข�อ 29   การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ# ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง ให�เป
นอํานาจอนุมัติของ
สภาท�องถ่ิน 

               ข�อ 30   การโอน การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายเงินประเภทอ่ืนท่ีต�องนํามาต้ัง
งบประมาณรายจ�ายตามข�อ 15 ให�เจ�าหน�าท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�ายได� เม่ือได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจแล�ว 

               ข�อ 31   การโอน การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได�เบิกตัดปLหรือขยายเวลาให�
เบิกตัดปLไว� จะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจให�เบิกตัดปLได� หรือขยายเวลาเบิกตัดปL 



               ข�อ 32   ภายใต�ข�อบังคับข�อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ�าย หรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ�าย เม่ือได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจแล�ว ให�ประกาศโดยเปQดเผย
เพ่ือให�ประชาชนทราบ แล�วแจ�งการประกาศให�ผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห�าวัน สําหรับองค#การ
บริหารส�วนตําบลให�แจ�งแก�นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู�เป
นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอ 

หมวด 5 

การควบคุมงบประมาณ 

-------------------------- 

                ข�อ 33   ให�คณะผู�บริหารท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีงบประมาณรับผิดชอบร�วมกันในการควบคุม
งบประมาณรายจ�ายและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให�เป
นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน�าหน�วยงานคลังเป
นผู�ช�วยเหลือและให�มีอํานาจหน�าท่ี
ดังต�อไปนี้ด�วย คือ 

                           (1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ�ายเงิน 

                           (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ�ายเงิน และหนี้ 

                           (3) ตรวจเอกสารการรับจ�ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก�อหนี้ผูกพัน 

               ข�อ 34   องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะจ�ายเงิน หรือก�อหนี้ผูกพันได�ตามข�อความท่ีกําหนดไว�ใน
งบประมาณรายจ�ายประจําปL หรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ต�องมีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให�จ�าย และมีเงินรายได�เพียงพอท่ีจะเบิกจ�ายได� 

               ข�อ 35   บรรดาเงินท่ีองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับ ไม�ว�าจะได�รับตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ หรือได�รับชําระตามอํานาจหน�าท่ี หรือสัญญา หรือได�รับจากการให� หรือใช�ทรัพย#สินหรือเก็บดอกผล
จากทรัพย#สินของทางราชการ หรือองค#กรเอง ให�นําส�งเป
นรายได�ขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบ 
หรือข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง เว�นแต�จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเป
นอย�างอ่ืน 

               ข�อ 36   บรรดาเงินท่ีองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�รับจากผู�อุทิศให�โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือให�
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�จ�ายในกิจการอย�างหนึ่งอย�างใดโดยเฉพาะ ใช�จ�ายเงินหรือก�อหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินท่ีได�รับนั้น และไม�ต�องนําส�งเป
นรายได�ขององค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เว�นแต�มีเงินเหลือจากการใช�จ�าย
นั้น และ ผู�อุทิศให�ไม�ได�กําหนดไว�เป
นอย�างอ่ืน ให�นําส�งเป
นรายได� 

 

 



               การใช�จ�ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู� เงินจ�ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง 
ทบวง กรม หรือหน�วยงานอ่ืนใด ท่ีมีลักษณะให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามท่ีระบุไว�เป
นการ
เฉพาะโดยไม�มีเง่ือนไข ให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินพิจารณาดําเนินการตามท่ีระบุไว�โดยไม�ต�องตราเป
น
งบประมาณรายจ�าย ตามระเบียบนี้ สําหรับแบบและวิธีการจ�ายเงิน หรือก�อหนี้ผูกพันให�เป
นไปตามท่ีกรมการ
ปกครองกําหนด 

               เงินท่ีได�รับในลักษณะค�าชดใช�ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห�งทรัพย#สิน และจําเป
นจะต�องจ�ายเพ่ือ
บูรณะทรัพย#สิน หรือจัดให�ได�ทรัพย#สินคืนมา ให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินพิจารณาดําเนินการตามระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง โดยไม�ต�องตราเป
นงบประมาณรายจ�ายตามระเบียบนี้ 

               เงินรายรับท่ีเป
นสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอ่ืนใดท่ีอํานวยบริการเป
นสาธารณประโยชน# 
หรือประชาสงเคราะห# ให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินนําเงินไปใช�จ�ายได�แต�เฉพาะตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข�องกําหนดไว�เท�านั้น 

               ข�อ 37   เม่ือสิ้นปLงบประมาณ หากงบประมาณรายจ�ายมีเหลืออยู� และได�มีการเบิกตัดปLหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปLไว�แล�ว ในกรณีนี้ให�เบิกจ�ายได�โดยอาศัยงบประมาณรายจ�ายฉบับเดิมต�อไปได�อีกภายในระยะเวลาท่ี
ขอเบิกตัดปL หรือขยายเวลาเบิกตัดปLไว� 

     ***      ข�อ 38   ภายใต�บังคับข�อ 9 ข�อ 17 ข�อ 21 และข�อ 34 การก�อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายเกิน
กว�าหนึ่งปLงบประมาณ ให�กระทําได�โดยความเห็นชอบของสภาท�องถ่ิน และจัดทําเป
นงบประมาณรายจ�ายตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย 

               การก�อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายเกินกว�าหนึ่งปLงบประมาณ สําหรับโครงการใด โครงการหนึ่ง
จะกระทําได�เม่ือมีความจําเป
นท่ีไม�อาจแยกงบประมาณต้ังจ�าย และดําเนินการในแต�ละปLงบประมาณได� ซ่ึงเป
น
โครงการประเภทท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีไม�อาจแยกการจัดซ้ือจัดจ�างได�เป
นส�วน ๆ และมีรายได�ไม�เพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการในปLงบประมาณเดียว ให�ก�อหนี้ผูกพันได�ไม�เกินปLงบประมาณถัดไปและงบประมาณท่ีจะก�อหนี้ผูกพัน 
จะต�องไม�เกินร�อยละห�าสิบของงบประมาณรายจ�ายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณปLท่ีผ�านมา โดยจะต�องระบุใน
งบประมาณรายจ�ายในปLปDจจุบัน และในปLงบประมาณถัดไปให�ชัดเจน 

หมวด 6 

การรายงาน 

-------------------------- 

                ข�อ 39   ให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดส�งสําเนางบประมาณรายจ�ายประจําปLและงบประมาณ
รายจ�ายเพ่ิมเติมท่ีได�รับอนุมัติให�ประกาศใช�แล�วไปยังผู�ว�าราชการจังหวัด สําหรับองค#การบริหารส�วนตําบลให�ส�ง
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู�เป
นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอเพ่ือทราบ ภายในระยะเวลาไม�เกินสิบห�าวัน นับแต�วัน
สิ้นสุดการประกาศโดยเปQดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 



               ข�อ 40   เม่ือสิ้นปLงบประมาณ ให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ�ายเงิน
ประจําปLงบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้นท้ังงบประมาณรายจ�ายและเงินนอกงบประมาณไว�โดยเปQดเผย ณ สํานักงาน
องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวันตามแบบท่ีกรมการปกครอง
กําหนด แล�วส�งสําเนารายงานการรับ – จ�าย ดังกล�าวไปให�ผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป
นข�อมูลระดับ
จังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห�าวันหลังจากนั้น แล�วให�จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 

บทเฉพาะกาล 

                      ข�อ 41 วิธีการงบประมาณท่ีอยู�ในระหว�างดําเนินการ และยังไม�แล�วเสร็จ ในวันท่ีระเบียบนี้ใช�
บังคับ ให�ดําเนินการต�อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ#ท่ีใช�บังคับอยู�เดิมจนกว�าจะแล�วเสร็จ 

                     ข�อ 42 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�ใช�แบบเดิมไปพลางก�อน จนกว�ากรมการปกครองจะได�กําหนดให�เป
นไปตามระเบียบนี้ 

  

ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

  

(นายชํานิ ศักดิเศรษฐ#) 

รัฐมนตรีช�วยว�าการฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 

  

  

     **      แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 บังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2543 

      ***     แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 บังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2543 

  

 

 


