๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑"
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๑
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕๒ ในระเบียบนี้

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑

๒
"งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป
ตัวเลขจานวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน
"แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
"งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
"สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
"งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น แต่ ละรูป แบบ ทั้ งนี้ รวมทั้ งงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติ มและการโอนการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณด้วย
"เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้ งปวงที่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
"ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
"หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้อ งจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อ
ผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด
"หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละรูปแบบ
"คณะผู้ บริ หารท้ องถิ่ น” หมายความว่ า นายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
"เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๗ ในกรณี ที่งบประมาณรายจ่ายประจาปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การเบิ ก จ่ายเงิน โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ ล่วงมาแล้วนั้ น ให้ น าเงิน งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ และให้กระทา
ได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค
หมวด ๑
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
๒

ความในข้อ ๕ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน

๓

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
นี้และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียด
ที่กาหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ
(๓) สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
ข้อ ๙ เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
ให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่าย
ตามแผนงาน
ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(๑) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น
(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอี ยดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่ างๆ และเงิน นอกงบประมาณ ให้ เป็ น ไปตามที่
กรมการปกครองกาหนด

๔
ข้อ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนามาตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคาชี้แจงประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายด้วย
ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทาตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๑๗ ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจาแนกเป็น
(๑) หมวดภาษีอากร
(๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(๔) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
(๕) หมวดเงินอุดหนุน
(๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๘ รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตามความเหมาะสม สาหรับ
การอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่ายให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๐ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ให้ ต ราเป็ น งบประมาณรายจ่ายเช่ น เดี ย วกั บ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี
ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้ งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี
หมวด ๓
วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ ๒๒๓ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

๓

ความในข้อ ๒๒ ถูกยกเลิกโดย ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน

๕
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้ว
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่ อคณะผู้ บริหารท้ องถิ่ นได้ พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ตั้ งเงินงบประมาณยอดใดเป็ นงบประมาณประจ าปี แ ล้ วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ข้อ ๒๔ ๔ ในกรณี ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิ จารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่ง
อาเภอ
ส าหรับ เทศบาลรูป แบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิ จารณาแล้วเห็ นว่ าจะไม่ สามารถน าร่า ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน
ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
หมวด ๔
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่งก่ อ สร้าง ที่ ท าให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ ๓๐ การโอน การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายเงิน ประเภทอื่ น ที่ ต้ อ งน ามาตั้ ง
งบประมาณรายจ่ า ยตามข้ อ ๑๕ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณมี อ านาจอนุ มั ติ โอนหรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว
ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัด
ปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี

๔

ความใน ข้อ ๒๔ วรรคสองถูกเพิ่มโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖
ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่
นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
หมวด ๕
การควบคุมงบประมาณ
ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน
(๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ข้อ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ ๓๕ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือองค์กรเองให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๖ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม่
ต้องนาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้นและผู้อุทิศให้ไม่ได้กาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ให้นาส่งเป็นเงินรายได้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนิ นการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
สาหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็นต้องจ่าย เพื่อบูรณะ
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือ
ประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กาหนดไว้เท่านั้น

๗
ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัด
ปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
ข้อ ๓๘๕ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ให้กระทาได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณสาหรับโครงการใดโครงการหนึ่งจะกระทาได้เมื่อ
มีความจาเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณ
รายจ่ ายเพื่ อ การลงทุ น ของงบประมาณปี ที่ ผ่ านมา โดยจะต้ อ งระบุ ในงบประมาณรายจ่ ายในปี ปั จจุ บั น และใน
ปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน
หมวด ๖
การรายงาน
ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสาเนางบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ อ ๔๐ เมื่ อสิ้นปี งบประมาณ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ประกาศรายงานการรับจ่ ายเงิ นประจ าปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกาหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกาหนดแล้วส่งสาเนารายงานการ รับ
- จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครอง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑ วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้
ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๕

ความในข้อ ๓๘ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้ความใหม่แทน

๘
ข้อ ๔๒ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้
แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ชานิ ศักดิเศรษฐ์
(นายชานิ ศักดิ์เศรษฐ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

