
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่
จังหวัด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32  และมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521  มาตรา 5 และ มาตรา 88  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541" 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
  (1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 
  (2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 
  (3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล  พ.ศ. 2531 

(4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531 
(5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2538 
 
 
 ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
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ข้อความทั่วไป 
------------------- 

 ข้อ 5  ในระเบียบนี้ 
 "งบประมาณ"  หมายความว่า  แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดง
ในรูปตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
 "แผนงาน"  หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
 "งาน"  หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
 "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 "สภาท้องถิ่น"  หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 "งบประมาณรายจ่าย"  หมายความว่า  งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่า 
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภออนุมัติตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 
 "เงินนอกงบประมาณ"  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฎตามงบประมาณรายจ่าย 
 "ปีงบประมาณ"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
 "หนี้"  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะ
เป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอ่ืนใด 
 "หน่วยงาน"  หมายความว่า  ส านัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ 
 
ความในข้อ 5 ถูกยกเลิกโดย ขอ้ 3  แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทน 
 "คณะผู้บริหารท้องถิ่น"  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  
และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 "เจ้าหน้าที่งบประมาณ"  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 6  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 
 ข้อ 7  ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 
 การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น  ให้น าเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่าย
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ได้  และให้กระท าได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าหมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

หมวด  1 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

––––––––––––––––––– 
 ข้อ 8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้และให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  เรียกให้หนว่ยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ  และหลักเกณฑ์
พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
  (2)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ 
  (3)  สั่งการ  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ  และรวบรวม
เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หมวด  2 
ลักษณะของงบประมาณ 

------------------- 
 ข้อ 9  เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 
 ข้อ 10  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจ าแนกเป็นงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 12  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือ
ระหว่างกันได้ 
 ข้อ 13  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  รายจ่าย 
งบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน 
 ข้อ 14  รายจ่ายตามแผนงาน  จ าแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
  (1)  รายจ่ายประจ า  ประกอบด้วย 
          (ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
          (ข)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
          (ค)  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
          (ง)  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
          (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 
          (ฉ)  หมวดรายจ่ายอื่น 
  (2)  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไป
ตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 
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 ข้อ 15  งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในค าชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 ข้อ 16  การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ข้อ 17  ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจ าแนกเป็น 
  (1)  หมวดภาษีอากร 
  (2)  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
  (3)  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  (4)  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ 
  (5)  หมวดเงินอุดหนุน 
  (6)  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 รายละเอียดประเภทรายได้  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
 ข้อ 18  รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
 ข้อ 19  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความ 
เหมาะสม  ส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 20  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี   
 ข้อ 21  การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ทั้งนี้  ต้องแสดงให้ 
ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการ 
รายรับ  หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

หมวด  3 
วิธีการจัดท างบประมาณ 

----------------------- 
 ข้อ 22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ 
ในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
 ข้อ 24  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะน าร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ให้เสนอขออนุมัติต่อสภา 
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ท้องถิ่น  แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
 ส าหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี  หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน า
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ 
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน 
 
ความในข้อ 22  ถูกยกเลิกโดย ข้อ 4  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2543 และให้ใช้ความใหม่แทน 
ความในข้อ 24  วรรคสองถูกเพิ่มโดย ขอ้ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2543  
 ข้อ 25  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณา 
อนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ    
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวด  4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

----------------------- 
 ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 28  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และ 
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 30  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 
 ข้อ 31  การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลา
ให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 ข้อ 32  ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย  
เพ่ือให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  ภายในสิบห้าวัน  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
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หมวด  5 
การควบคุมงบประมาณ 

------------------ 
 ข้อ 33  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม 
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 
  (1)  ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
  (2)  ควบคุมบัญชี  รายงาน  และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 
  (3)  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 
 ข้อ 34  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความท่ีก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
 ข้อ 35  บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ  ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือ 
เก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการหรือองค์กรเองให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 36  บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ  ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
ภายในวงเงินที่ได้รับนั้น  และไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่มีเงินเหลือจาก
การใช้จ่ายนั้นและผู้อุทิศให้ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น าส่งเป็นเงินรายได้ 
 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  
ทบวง  กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด  ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามท่ีระบุไว้เป็น
การเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดย 
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้  ส าหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้
เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
 เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน  และจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อ
บูรณะทรัพย์สิน  หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
 เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล  สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดท่ีอ านวยบริการเป็นสาธารณ 
ประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ  
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้เท่านั้น 
 ข้อ 37  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่  และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยาย
เวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว  ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายใน
ระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 
 ข้อ 38  ภายใต้บังคับข้อ 9  ข้อ 17  ข้อ 21  และข้อ 34  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกิน
กว่าหนึ่งปีงบประมาณ  ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย 
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ตามขั้นตอนกฎหมาย 
  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง 
จะกระท าได้เมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ 
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและ 
งบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน  จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของ 
งบประมาณปีที่ผ่านมา  โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน  และในปีงบประมาณถัดไปให้ 
ชัดเจน 

หมวด  6 
การรายงาน 

----------------- 
 ข้อ 39  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  นับ
แต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 40  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนัน้ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงนินอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ภายในก าหนดสามสิบวนัตามแบบที่กรมการปกครอง
ก าหนดแล้วส่งส าเนารายงานการรับ - จ่าย  ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง 

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

 ข้อ 41  วิธีการงบประมาณท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 
ข้อ 38 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 และให้
ใช้ความใหม่แทน 

 
 ข้อ 42  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ใช้แบบเดิมไปพลางกอ่น  จนกว่ากรมการปกครองจะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  3  กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
 

ช านิ  ศักดิเศรษฐ์ 
(นายช านิ  ศักดิ์เศรษฐ์) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


