
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติและเพ่ือใหการบริหารงาน
ดานการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 

๒๕๒๘ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 

๒๕๓๑ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 

๒๕๓๑ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๔/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 
ขอความทั่วไป 

   
 

ขอ ๕๒  ในระเบียบนี้ 
“งบประมาณ” หมายความวา แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับ

และรายจายแสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงาน
ออกเปนตัวเลขจํานวนเงิน 

“แผนงาน” หมายความวา ภารกิจแตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

“งาน” หมายความวา กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผนงาน 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาลและ

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา งบประมาณที่สภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

และผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภออนุมัติ ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมและการโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณดวย 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจาย 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันที่ตองจาย หรืออาจจะตองเปนเงิน ส่ิงของหรือ
บริการไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ หรือการจางโดยวิธีใช
เครดิตหรือจากการอื่นใด 

“หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

“คณะผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด คณะ

                                                 
๒
 ขอ ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
“เจาหนาที่งบประมาณ” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๖  บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 
ขอ ๗  ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ให

ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน 
การเบิกจายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจายประจําปที่ลวงมาแลวนั้น ใหนําเงิน

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเขาไปดวย โดยใหถือเปน
ยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจายได และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
หมวดคาจางช่ัวคราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค 

 
หมวด ๑ 

อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่งบประมาณ 
   

 
ขอ ๘  ใหเจาหนาที่งบประมาณมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอื่น

ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับงานงบประมาณ ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) เรียกใหหนวยงานตางๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจายตามแบบ

และหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดที่กําหนดตามระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย 

(๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยงานตางๆ 
(๓) ส่ังการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจาหนาที่จัดทําเอกสารงบประมาณ และ

รวบรวมเปนรางงบประมาณรายจายประจําป 
 

หมวด ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

   
 

ขอ ๙  เงินรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหจัดทําเปน
งบประมาณรายจายประจําป และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําป
ดวย 

 
ขอ ๑๐  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจ

จําแนกเปนงบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการได
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๑๒  งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ อาจตั้ง

จายเงินชวยเหลือระหวางกันได 
 
ขอ ๑๓  งบประมาณรายจายทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

รายจายงบกลาง และรายจายตามแผนงาน 
 
ขอ ๑๔  รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ 
(๑) รายจายประจํา ประกอบดวย 

(ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
(ข) หมวดคาจางช่ัวคราว 
(ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
(ง) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(จ) หมวดเงินอุดหนุน 
(ฉ) หมวดรายจายอื่น 

(๒) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินนอก

งบประมาณใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 
ขอ ๑๕  งบประมาณรายจายซึ่งตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่น

ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณรายจาย ใหจําแนกลักษณะรายจายตามความในขอ ๑๔ และใหระบุ
ประเภทของเงินนั้นในคําช้ีแจงงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจายดวย 

 
ขอ ๑๖  การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวน

ทอง ถ่ิน ให กระ ทํ าตามที่ มี กฎหมาย  ระ เบี ยบ  ข อบั งคับ  คํ า ส่ั ง  หรือหนั ง สือ ส่ั งการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๑๗  ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

รายไดซึ่งจําแนกเปน 
(๑) หมวดภาษีอากร 
(๒) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
(๓) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
(๔) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 
(๕) หมวดเงินอุดหนุน 
(๖) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายละเอียดประเภทรายได ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 
ขอ ๑๘  รายละเอียดประเภทรายได และรายจายตามงบประมาณรายจายเฉพาะ

การขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 
ขอ ๑๙  งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีที่จําเปนได

ตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย ใหเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 
ขอ ๒๐  งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหตราเปนงบประมาณรายจายเชนเดียวกับ

งบประมาณรายจายประจําป 
 
ขอ ๒๑  การตรางบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะกระทําไดตอเมื่องบประมาณ

รายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม 
ทั้งนี้ ตองแสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายไดที่มิไดตั้งรับ
ไวในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายไดที่เกินยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับประจําป 

 
หมวด ๓ 

วิธีการจัดทาํงบประมาณ 
   

 
ขอ ๒๒๓  ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางในการ

จัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับและประมาณการรายจายและให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

 
ขอ ๒๓  ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไข

งบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 
เมื่อคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปน

งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจาย
เสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาสภา
ทองถ่ิน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

 
ขอ ๒๔  ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถที่จะนํา

รางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถ่ินไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเสนอ
ขออนุมัติตอสภาทองถ่ิน แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองคการบริหารสวน

                                                 
๓
 ขอ ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําบลใหรายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 
สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา

จะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว ใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
ของปงบประมาณปจจุบัน๔ 

 
ขอ ๒๕  การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถ่ิน

และการพิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

 
หมวด ๔ 

การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   

 
ขอ ๒๖  การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะ

ผูบริหารทองถ่ิน 
 
ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

ส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๘  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ

รายจาย ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 
ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสราง 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๓๐  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเงินประเภท

อ่ืนที่ตองนํามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายได เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว 

 
ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัด

ป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

                                                 
๔
 ขอ ๒๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๓๒  ภายใตบังคับขอ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
แลว ใหประกาศโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบแลวแจงการประกาศใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อ
ทราบ ภายในสิบหาวัน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหแจงแกนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 
   

 
ขอ ๓๓  ใหคณะผูบริหารทองถ่ิน และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันใน

การควบคุมงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนาหนวยงานคลังเปนผู
ชวยเหลือ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจายเงิน 
(๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจายเงิน และหนี้ 
(๓) ตรวจเอกสารการรับจายเงิน การขอเบิกเงิน และการกอหนี้ผูกพัน 
 
ขอ ๓๔  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันไดตาม

ขอความที่กําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตองมี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีเงิน
รายไดเพียงพอที่จะเบิกจายได 

 
ขอ ๓๕  บรรดาเงินที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ ไมวาจะไดรับตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่ หรือสัญญา หรือไดรับจากการให 
หรือใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของทางราชการ หรือองคกรเอง ใหนําสงเปน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวของ เวนแตจะมี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๓๖  บรรดาเงินที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับจากผูอุทิศใหโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายในกิจการอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ ให
จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้น และไมตองนําสงเปนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเวนแตมีเงินเหลือจากการใชจายนั้นและผูอุทิศใหไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ให
นําสงเปนเงินรายได 

การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม หรือเงิน
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด ที่มีลักษณะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการเฉพาะโดยไมมีเง่ือนไข ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา
ดําเนินการตามที่ระบุไว โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้ สําหรับแบบและ
วิธีการจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพัน ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 

เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินและ
จําเปนจะตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวของ โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตาม
ระเบียบนี้ 

เงินรายรับที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใดที่อํานวยบริการเปน
สาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินไปใชจายไดแต
เฉพาะตามระเบียบนี้ หนังสือส่ังการที่เก่ียวของกําหนดไวเทานั้น 

 
ขอ ๓๗  เมื่อส้ินปงบประมาณ หากงบประมาณรายจายมีเหลืออยู และไดมีการ

เบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัดปไวแลว ในกรณีนี้ใหเบิกจายไดโดยอาศัยงบประมาณรายจายฉบับ
เดิมตอไปไดอีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดปไว 

 
ขอ ๓๘๕  ภายใตบังคับขอ ๙ ขอ ๑๗ ขอ ๒๑ และขอ ๓๔ การกอหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 
และจัดทําเปนงบประมาณรายจายตามขั้นตอนของกฎหมาย 

การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง จะกระทําไดเมื่อมีความจําเปนที่ไมอาจแยกงบประมาณตั้งจายและดําเนินการใน
แตละปงบประมาณได ซึ่งเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจาง
ไดเปนสวนๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดียว ใหกอหนี้ผูกพันไดไม
เกินปงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะกอหนี้ผูกพัน จะตองไมเกินรอยละหาสิบของ
งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปที่ผานมาโดยจะตองระบุในงบประมาณ
รายจายในปปจจุบันและในปงบประมาณถัดไปใหชัดเจน 

 
หมวด ๖ 
การรายงาน 

   
 

ขอ ๓๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดสงสําเนางบประมาณรายจายประจําป
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติใหประกาศใชเปนแลวไปยังผูวาราชการจังหวัด 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ
เพ่ือทราบภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาวัน นับแตวันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดเผยเพื่อให

                                                 
๕
 ขอ ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ขอ ๔๐  เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศรายงาน

การรับจายเงินประจําปงบประมาณที่ส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไว
โดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนทราบ ภายในกําหนด
สามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด แลวสงสําเนารายงานการรับ - จาย ดังกลาวไปให
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเปนขอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจาก
นั้น แลวใหจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๔๑  วิธีการงบประมาณที่อยูในระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จในวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะ
แลวเสร็จ 

 
ขอ ๔๒  บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวากรมการปกครองจะได
กําหนดใหเปนไปตามระเบียบนี ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๓๖ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/จัดทาํ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 
                                                 

๖
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หนา ๑๐/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

๗
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หนา ๑๘/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 


