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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
งบประมาณ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติและเพื่อใหการบริหาร 
งานดานการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑  
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน 
ตนไป 
  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 และมีอํานาจตี 
ความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติการตามระเบียบที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อ 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา 
ราชการจังหวัดได 
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     ขอความท่ัวไป 
               ---------------- 
 
  ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
  "งบประมาณ" หมายความวา แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับ 
และรายจาย แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การต้ังงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออก 
เปนตัวเลขจํานวนเงิน 
  "แผนงาน" หมายความวา ภารกิจแตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี 
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ 
  "งาน" หมายความวา กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผนงาน 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศ 
บาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 
  "สภาทองถ่ิน" หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาเมืองพัทยา และสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  "งบประมาณรายจาย" หมายความวา งบประมาณที่สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ 
และผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออนุมัต ิตาม 
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ท้ังน้ี รวมท้ังงบประมาณ 
รายจายเพิ่มเติม และการโอน การแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดวย 
  "เงินนอกงบประมาณ" หมายความวา เงินท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากเงินที่ปรากฎตามงบประมาณรายจาย 
  "ปงบประมาณ" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต วันที ่๑ ตุลาคม ของปหน่ึง 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
  "หนี้"  หมายความวา ขอผูกพันที่ตองจาย หรืออาจจะตองจายเปนเงิน ส่ิงของ 
หรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ หรือการจางโดยใช 
เครดิตหรือจากการอื่นใด 
  "หนวยงาน" หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกรปก 
ครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ 
  "คณะผูบริหารทองถิ่น" หมายความ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด คณะเทศ 
มนตร ีประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา และคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบล 
  "เจาหนาที่งบประมาณ" หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัด 
เทศบาล ปลัดสุขาภิบาล หัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ ๖ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๗ ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทันปงบประมาณใหม 
ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน  
  การเบิกจายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจายประจําปที่ลวงมาแลวนั้น ใหนําเงิน 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเขาไปดวย โดยใหถือเปนยอด 
เงินสูงสุดจะพึงถือจายได และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  
หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค 
 
     หมวด ๑ 
    อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีงบประมาณ 
              ----------- 
   
  ขอ ๘ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอื่น 
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) เรียกใหหนวยงานตางๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจายตามแบบ 
และหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดที่กําหนดตามระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ 
กระทรวงมหาดไทย  
  (๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยงานตางๆ 
  (๓) ส่ังการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจาหนาที่จัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบ 
รวมเปนรางงบประมาณรายจายประจําป  
 
     หมวด ๒ 
    ลักษณะของงบประมาณ 
          ----------------- 
 
  ขอ ๙ เงินรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําเปนงบ 
ประมาณรายจายประจําป และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปดวย 
  ขอ ๑๐ งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจําแนก 
เปนงบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
  ขอ ๑๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 
  ขอ ๑๒ งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ  อาจตั้ง 
จายเงินชวยเหลือระหวางกันได 
  ขอ ๑๓ งบประมาณรายจายทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
รายจายงบกลาง และรายจายตามแผนงาน 
  ขอ ๑๔ รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ 



   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    

  (๑) รายจายประจํา  ประกอบดวย 
  (ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
  (ข)  หมวดคาจางชั่วคราว 
  (ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  (ง) หมวดคาสาธารณูปโภค 
  (จ) หมวดเงินอุดหนุน 
  (ฉ) หมวดรายจายอ่ืน  
  (๒) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
  รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินนอกงบ 
ประมาณใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
  ขอ ๑๕ งบประมาณรายจายซึ่งตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที ่
ตองนํามาตั้งงบประมาณรายจาย ใหจําแนกลักษณะรายจายตามขอ ๑๔ และใหระบุประเภทของ 
เงินนั้นในคําชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจายดวย 
  ขอ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวนทอง 
ถ่ินใหกระทําตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด 
  ขอ ๑๗ ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย  
รายไดซึ่งจําแนกเปน 
  (๑) หมวดภาษีอากร 
  (๒) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
  (๓) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
  (๔) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 
  (๕) หมวดเงินอุดหนุน 
  (๖) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
  รายละเอียดประเภทรายได ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
  ขอ ๑๘ รายละเอียดประเภทรายได และรายจายตามงบประมาณรายจายเฉพาะ 
การขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
  ขอ ๑๙ งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปน 
ไดตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย ใหเปนอํานาจของคณะผูบริหาร 
ทองถ่ิน 
  ขอ ๒๐ งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหตราเปนงบประมาณรายจายเชนเดียวกับ 
งบประมาณรายจายประจําป 
  ขอ ๒๑ การตรางบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะกระทําไดตอเมื่องบประมาณราย 
จายประจําปที่ไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรือมีความจําเปนตองต้ังรายจายข้ึนใหม 
ท้ังน้ี ตองแสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายไดที่มิไดตั้งรับ 



   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    

ไวในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายไดที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ 
ประจําป 
 
     หมวด ๓ 
    วิธีการจัดทํางบประมาณ 
           ---------------- 
 
  ขอ ๒๒ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการ 
รายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงาน 
เพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 
  ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไข 
งบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น 
  เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบ 
ประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจาย 
เสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น 
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
  ขอ ๒๔ ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถที่จะนําราง 
งบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหเสนอขอ 
อนุมัติตอสภาทองถ่ิน แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
ใหรายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
  ขอ ๒๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถิ่น  
และการพิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ 
 
     หมวด ๔ 
           การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
       ----------------------- 
 
  ขอ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของ 
คณะผูบริหารทองถิ่น 
  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ 
ของสภาทองถ่ิน 
  ขอ ๒๘ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณราย 
จาย ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น 



   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    

  ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  
ที่ดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
  ขอ ๓๐ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภท 
อื่นที่ตองนํามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ ๑๕ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอน 
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายได เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว 
  ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดป  
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรอื 
ขยายเวลาเบิกตัดป 
  ขอ ๓๒ ภายใตบังคับขอ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไข 
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
แลว ใหประกาศโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบแลวแจงการประกาศใหผูวาราชการจังหวัด 
เพื่อทราบ ภายในสิบหาวัน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหแจงแกนายอําเภอหรือ 
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
 
     หมวด ๕ 
    การควบคุมงบประมาณ 
         ------------------ 
 
  ขอ ๓๓ ใหคณะผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาท่ีงบประมาณรับผิดชอบรวมกัน 
ในการควบคุมงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนาหนวยงานคลังเปน 
ผูชวยเหลือ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย คือ 
  (๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจายเงิน 
  (๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจายเงิน และหนี ้
  (๓) ตรวจเอกสารการรับจายเงิน การขอเบิกเงิน และการกอหนี้ผูกพัน 
  ขอ  ๓๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันไดตามขอ 
ความที่กําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม ท้ังน้ี ตองมี 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และม ี
เงินรายไดเพียงพอที่จะเบิกจายได 
  ขอ ๓๕ บรรดาเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ ไมวาจะไดรับตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ี หรือสัญญา หรือไดรับจากการให 
หรือใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของทางราชการ หรือองคกรเอง ใหนําสงเปน 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของ เวนแตจะม ี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนอยางอ่ืน 



   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    

  ขอ ๓๖ บรรดาเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับจากผูอุทิศใหโดยมีวัตถุ 
ประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายในกิจการอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ ใหจาย 
เงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้น และไมตองนําสงเปนรายไดขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเวนแตมีเงินเหลือจากการใชจายนั้นและผูอุทิศใหไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ให 
นําสงเปนเงินรายได 
  การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม หรือเงิน 
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด ท่ีมีลักษณะใหองคกรปกครองสวนทอง 
ถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการเฉพาะโดยไมมีเงื่อนไข ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตามระเบียบนี ้สําหรับ 
แบบและวิธีการจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพัน ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
  เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน 
และจําเปนจะตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา ใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตาม 
ระเบียบนี้ 
  เงินรายรับที่เปนสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อํานวยบริการ 
เปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินไปใชจายไดแต 
เฉพาะตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของกําหนดไวเทาน้ัน 
  ขอ ๓๗ เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากงบประมาณรายจายมีเหลืออยู และไดมีการ 
เบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัดปไวแลว ในกรณีนี้ใหเบิกจายไดโดยอาศัยงบประมาณรายจายฉบับ 
เดิมตอไปไดอีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดปไว 
  ขอ ๓๘ การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณจะกระทํา 
ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และมีเงินรายไดตามงบประมาณแลวจึงจะจายได 
 
     หมวด ๖ 
             การรายงาน 
          ---------------- 
  ขอ ๓๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดสงสําเนางบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติใหประกาศใชแลวไปยังผูวาราชการจังหวัด สําหรับ 
องคการบริหารสวนตําบลใหสงนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเพื่อทราบ 
ภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาวัน นับแตวันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ 
ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ขอ ๔๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศ 
รายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจายและเงินนอก 
งบประมาณไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนทราบ  
ภายในกําหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด แลวสงสําเนารายงานการรับ - จาย  



   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    

ดังกลาวไปใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเปนขอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหา 
วันหลังจากนั้น แลวใหจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 
 
     บทเฉพาะกาล 
              ----------------- 
 
   ขอ ๔๑ วิธีการงบประมาณท่ีอยูในระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จ 
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีใชบังคับอยูเดิม 
จนกวาจะแลวเสร็จ  
   ขอ ๔๒ บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ ตลอดจนระบบและวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวากรมการปกครอง 
จะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
       ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๑/พ๖๑ง/๔/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑] 
 
           พรพิมล/
แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
มาตรา ๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบ
ประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใชความตอไปน้ีแทน 
  "งบประมาณ" หมายความวา แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับ
และ 
รายจายแสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การต้ังงบประมาณ คือการแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัว
เลข 
จํานวนเงิน 
  "แผนงาน" หมายความวา ภารกิจแตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
ตาม 
กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ 
  "งาน" หมายความวา กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผนงาน 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล  
และองคการบริหารสวนตําบล 
  "สภาทองถ่ิน" หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาลและ 



   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    

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
  "งบประมาณรายจาย" หมายความวา งบประมาณที่สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบ 
และผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออนุมัติ ตาม
ท่ี 
 ี ่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ท้ังน้ี รวมท้ังงบประมาณ 
รายจายเพิ่มเติมและการโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดวย 
  "ปงบประมาณ" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม ของปหน่ึง ถึง 
วันที ่๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
  "หนี้" หมายความวา ขอผูกพันที่ตองจาย หรืออาจจะตองเปนเงิน ส่ิงของหรือ
บริการ 
ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ หรือการจางโดยวิธีใชเครดิตหรือ 
จากการอื่นใด 
  "หนวยงาน" หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ 
  "คณะผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดคณะ 
เทศมนตร ีนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  "เจาหนาที่งบประมาณ" หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปลัดเทศ
บาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ  ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใชความตอไปน้ีแทน 
   "ขอ ๒๒  ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง 
ในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับและประมาณการรายจาย
และ 
ใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบ 
การคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ" 
  ขอ ๕  ใหเพ่ิมความตอไปน้ี เปนวรรคสองของขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  "สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตร ีหากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็น
วา 
จะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายในระยะ
เวลา 
ที่กําหนดไว ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที ่๑๕ สิงหาคม ของป 
งบประมาณปจจุบัน" 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๗ สิงหาคม 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    

             ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
       รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๓/๘๓ง/๑๕/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓] 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
----------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๓๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๓๘  ภายใตบังคับขอ ๙ ขอ ๑๗ ขอ ๒๑ และขอ ๓๔ การกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน  
และจัดทําเปนงบประมาณรายจายตามขั้นตอนของกฎหมาย 
  การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณสําหรับโครงการ
ใด 
โครงการหนึ่ง จะกระทําไดเมื่อมีความจําเปนที่ไมอาจแยกงบประมาณตั้งจายและดําเนินการในแต
ละป 
งบประมาณได ซึ่งเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางไดเปน 
สวน ๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการในปงบประมาณเดียว ใหกอหนี้ผูกพันไดไมเกินป 
งบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะกอหนี้ผูกพัน จะตองไมเกินรอยละหาสิบของงบประมาณ 
รายจายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปที่ผานมาโดยจะตองระบุในงบประมาณรายจายในป
ปจจุบัน 
และในปงบประมาณถัดไปใหชัดเจน" 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
         รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 



   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    

             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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