ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่
จังหวัด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และ
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล 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 ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2538
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กาหนดหลักเกณฑ์ และกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราการจังหวัดได้
ข้อความทั่วไป
ข้อ 5

ในระเบียบนี้
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและ
รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลข
จานวนเงิน

“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
** “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล
** “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติ ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่
30 กันยายน ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ หรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อ หรือการจ้าง โดยวิธีใช้เครดิตหรือจาก
การอื่นใด
“หน่วยงาน” หมายความว่า สานัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
** “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะ
เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
**
“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 6 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 7
ในกรณีที่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ออกใช้ ไม่ทันปี งบประมาณใหม่ ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน
การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาแล้วนั้น ให้นาเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้
และให้กระทาได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

หมวด 1
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
-------------------------------ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจหน้าที่จัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และ
หลั ก เกณฑ์ พร้ อ มด้ ว ยรายละเอี ย ดที่ ก าหนดตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การ
กระทรวงมหาดไทย
(2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
(3) สั่งการ ควบคุม กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมวด 2
ลักษณะของงบประมาณ
-------------------------------ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ข้อ 12 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงิน
ช่วยเหลือระหว่างกันได้
ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบ
กลาง
และรายจ่ายตามแผนงาน
ข้อ 14 รายจ่ายตามแผนงาน จาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน

(ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น
(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนามาตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ให้จาแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ 14 และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคาชี้แจง
ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย
ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจาแนก
เป็น
(1) หมวดภาษีอากร
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
(5) หมวดเงินอุดหนุน
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 18 รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตามความ
เหมาะสม สาหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสารองจ่าย ให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ทมี่ ิได้ตั้งรับไว้ในประมาณรายรับหรือจากเงินรายได้
ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจาปี

หมวด 3
วิธีการจัดทางบประมาณ
--------------------------

**
ข้อ 22
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ให้หัวหน้า หน่วยงานจั ดทาประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้ า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
**
ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
แล้ ว รายงานให้ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ทราบ สาหรับ องค์การบริหารส่ วนต าบลให้รายงานนายอาเภอหรือ
ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
“สาหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะ
ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน”

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
--------------------------

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น
อานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้อง
นามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ป ระกาศโดย
เปิดเผยเพื่ อให้ป ระชาชนทราบ แล้วแจ้ งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ อทราบ ภายในสิ บห้าวั น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ

หมวด 5
การควบคุมงบประมาณ
--------------------------

ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือและให้มี อานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ 35 บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอก
ผลจากทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบี ย บ หรือข้อบั ง คับ ที่ เกี่ย วข้อง เว้ น แต่ จ ะมี กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ คาสั่ ง หรือหนั ง สื อสั่ ง การ
กระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ 36 บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้
จ่ายนั้น และ ผู้อุทิศให้ไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นาส่งเป็นรายได้
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง
ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามที่ ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็น

งบประมาณรายจ่า ย ตามระเบีย บนี้ ส าหรับ แบบและวิ ธีการจ่า ยเงิน หรือก่อหนี้ ผูกพัน ให้เป็ นไปตามที่
กรมการปกครองกาหนด
เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจาเป็นจะต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้
เงิ น รายรั บ ที่ เ ป็ น สถานพยาบาล สถานการศึ ก ษา หรื อ สถานอื่ น ใดที่ อ านวยบริ ก ารเป็ น
สาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้เท่านั้น
ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายใน
ระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
*** ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่ าหนึ่ง ปีงบประมาณ ให้กระท าได้โ ดยความเห็น ชอบของสภาท้องถิ่น และจัด ทาเป็ นงบประมาณ
รายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สาหรับโครงการใด โครงการ
หนึ่งจะกระทาได้เมื่อมีความจาเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้
ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่
จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา
โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน

หมวด 6
การรายงาน
--------------------------

ข้อ 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสาเนางบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การบริหาร

ส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ข้อ 40 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกาหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครอง
กาหนด แล้วส่งสาเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล
ระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ
บทเฉพาะกาล

ข้อ 41 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 42 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
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