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คู่มอืการจัดทำเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ความหมายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

          งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้าน รายรับ 

และรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลข จํานวนเงิน การต้ังงบประมาณ คอื การแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลข จํานวน 

เงิน โดยกําหนดระยะเวลาเป็นปีงบประมาณ หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึง วันที่ ๓๐ 

กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณนั้น 

           ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงาน

จัดทําประมาณการรายรับและประมาณการรายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงาน การเงินและ

สถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ   

 

วัตถุประสงค หลักของการจัดทํางบประมาณ  

๑) การวางแผนเพื่อจะชวยใหการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถชําระหนี้ได และทําใหเกิด

ความเช่ือม่ันวารายจายอยูภายใตกรอบของเงินสํารองที่มีอยู อันประกอบดวยรายไดที่คาดวาจะไดรับ และ 

เงินกูที่คาดวาจะได 

๒) งบประมาณสรางลําดับความสําคัญในการทํางานของเจาหนาที ่

๓) งบประมาณชวยจัดสรรและกระจายทรพัยากรระหวางกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น และ

กําหนดระดับและทิศทางของการทํางานในปงบประมาณนั้น 

๔) สามารถกําหนดระดับของภาษีและคาธรรมเนียมท่ีจะถูกจัดเก็บโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบ

ประมาณตอไป 
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กระบวนการงบประมาณ 

ประกอบดวย ๓ ขัน้ตอนหลัก ไดแก 

๑) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget preparation) เปนหนาที ่ของฝายบริหารขององคกร

ปกครองสวน ทองถิ่นทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจําโดยเจาหนาท่ีงบประมาณซึ่งได

แก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรืออาจจะมอบหมายใหเจาหนาที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งบประมาณ เชน ผ ูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ หรือนักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบประมาณ

โดยเริ่มจาก 

a. การศึกษาปฏิทนิงบประมาณที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเพ่อืแจงใหทุก 

ฝายที่เก่ียวของทราบวากระบวนการในแตละขัน้ตอนควรจะดําเนินการเม่ือใดแลวเสร็จ

เม่ือใด จากนั้น 

b. ทบทวนแผน และกําหนดนโยบายการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

c. จัดเตรียมขอมูลประมาณการรายรับ  

d. จัดระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปญหาและความตองการในทองถิ่น จากทุก      

สวนที่เกี่ยวของ  

e. ตรวจสอบภาระผูกพันที่องคกรปกครองทองถิน่มีอยู เชน เงินกู เงินทุนการศึกษา ภาระ

ผูกพันตามกฎหมาย 

f. เสนอโครงรางเบื้องตน เจาหนาที่งบประมาณทําการพจิารณาตรวจสอบ วเิคราะหและ

แกไขงบประมาณ ในขัน้ตน แลวเสนอตอผูบริหารทองถิ่น 

g. เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ ผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณาใหตั้งเงินงบประมาณ

ยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปน   

รางงบประมาณรายจายเสนอตอผูบริหารทองถิ่นอกีคร้ังหนึ่ง หากผูบริหารเห็นชอบจะ

นํารางเสนอตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒) การอนุมัติงบประมาณ (Budget adoption) ผูบริหารทองถิ่นนําเสนอรางงบประมาณรายจาย

ประจําป เสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม จากน้ันสภาทองถิ่นจะพิจารณาราง   

เทศบัญญัติฯ โดย การพจิารณา จะพิจารณา ๓ วาระ คอืรับหลักการ แปรญัตติ เห็นชอบ และ

เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบรางงบประมาณ รายจายแลว ใหประธานสภาทองถิ่น

นําเสนอรางท่ีผานความเห็นชอบใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุมัติรางงบประมาณรายจายและ

ประกาศเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป มีผลใชบังคับตอไปภายใน ๑๕ วัน หลัง

ประกาศโดยเปดเผย 
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๓) การบริหารงบประมาณ (Budget execution) จะทําใหทราบวางบประมาณที่อนุมัติไปแลว ถูกนําไป 

ใชอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาประชาชนไดหรือไม รวมท้ังมีการติดตามดูแลการใชจาย 

งบประมาณ วามีความถูกตองมากนอยเพียงใด เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม สามารถ

ดําเนินการไดหลาย วิธี เชน ผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการ

ควบคุมงบประมาณรายจาย โดยใชการรายงาน หรือการควบคุมอยางใกลชิด เพ่อืใหการปฏิบัติเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ การควบคุมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยตรวจสอบ

ภายใน สํานักงานตรวจการเงินแผนดิน การควบคุมผานการมีสวนรวมของประชาชนหรือประชาคม 

หรือการประเมินผลความคุมคาและความสอดคลองของงบประมาณ กับความตองการของประชาชน    

ผานวธิีการวจิัยประเมินผล 

 

การประมาณการรายรับและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

         ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน  

ทองถิ่น พ.ศ. 2563 โดยมีการประมาณการรายรับและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

          ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายไดขององคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น ซ่ึงจําแนกเปน 

 (๑) หมวดภาษีอากร  

(๒) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  

(๓) หมวดรายไดจากทรัพยสิน  

(๔) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย 

(๕) หมวดเงินอุดหนุน  

(๖) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  

งบประมาณรายจายทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายจายงบกลาง และ

รายจายตามแผนงาน โดยรายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คอื 

(๑) รายจายประจํา ประกอบดวย 

(ก) งบบุคลากร  หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคลากรทองถ่ิน     

ไดแก รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 

(ข) งบดําเนินงาน  หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก 

รายจายท จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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(ค) งบเงินอุดหนุน   หมายถึง เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นต้ังงบประมาณอุดหนุน     

ใหแก หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใหดําเนินการตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมาย 

(ง) งบรายจายอ่ืน   งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจาย

ใดงบ รายจายหนึ่งหรือรายจายที่กําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

(๒) รายจายเพื่อการลงทุน ไดแก งบลงทุน ซ่ึงเปนรายจายในลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและ   

ส่ิงกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง งบรายจายตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้

เป็นไปตามที่ อธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

 

ความย่ังยืนทางงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ความยั่งยืนทางงบประมาณ หมายถึง ความสามารถขององคกรในการมีทรัพยากรที่เพียงพอ

สําหรับ การ บริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนตองการภายในรอบปงบประมาณ 

โดยทั่วไปมักจะ ประเมินจากดุลงบประมาณ การพึ่งพารายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และระดับเงินสะสม 

หากองคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีคุลงบประมาณในระดับท่ีดี มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับความตอง

การงบประมาณในชวงเวลาหน่ึงๆ หรือ มีระดับเงินสะสมเพียงพอสําหรับการใชจายเพื่อรับมือเหตุ

ฉุกเฉินตางๆ ยอมเช่ือไดวา ความตองการของประชาชน ที่มีตอบริการสาธารณะในระดับพื้นฐานจะได

รับการตอบสนองอยางเพยีงพอ 
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ข้ันตอนการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี

เม่ือเทศบาลดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินและประกาศใชเรียบรอยแลวเจาหนาที่

งบประมาณจะดําเนินการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป โดยมีข้ันตอนการจดัทํางบประมาณ

รายจายประจําป ดังนี ้

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

๑. เจ าหนาที ่งบประมาณ ทําบันทึกข อความ       

แจงหัวหนาหนวยงานแตละกอง จัดทํา ประมาณ

การรายจาย ตามแบบและ หลักเกณฑ พรอมดวย

รายละเอียดที ่กําหนด ตามระเบียบ  ขอบังคับ 

คําสั่ง หรือหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 

เดือนมิถุนายน ๑.๑ ใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

๑.๒ โครงการที่จะนํามาบรรจุในเทศบัญญัติ

ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จ ํ า ป ต อ ง                  

เปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  

๑.๓ การคํานวณรายจายดาน บุคลากรแต

ละกองจะตอง คํานวณ จากแผนอัตรากําลัง 

๓ ป ของเทศบาล 

๒. หัวหนาหนวยงานคลัง รวบรวมรายงาน การเงิน

และสถ ิต ิต างๆของท ุกหน วยงาน เพ ื ่ อ  ใช

ประกอบการคํานวณ ขอตั้งงบประมาเสนอ ตอเจ

าหนาที่งบประมาณและประมาณการ รายรับในป

งบปร ะมาณ ป จจ ุ บ ั น เสนอต อ เจ าหน าท ี่

งบประมาณ 

เดือนมิถุนายน ๒.๑ จัดทําสรุปรายรับ-รายจาย ทุกหนวย

งาน ของปที่ผานมา (ยอนหลัง ๓ ป) และ

รายงาน การเงินและสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

๓. เจาหนาที่งบประมาณ พิจารณา ตรวจสอบ       

วิเคราะหและแกไขงบประมาณในชั้นตนแลว เสนอ  

ผูบริหารทองถิ่น 

เดือนกรกฎาคม  

๔. เม ื ่อผู บร ิหารท องถิ ่น ได พ ิจารณาให ตั ้ง

งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณรายจาย ประ

จําปแลว ให้เจาหนาที่งบประมาณ รวบรวม และ

จัดทํารางงบประมาณรายจาย เสนอตอผูบริหารท

องถิ่นอีกครั้ง เพื่อผูบริหารทองถิ ่นไดนําเสนอต

อสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

เดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม 

 

๕. เจาหนาที่งบประมาณ สั่งการ ควบคุม กํากับ 

ดูแล เจาหนาที่ที่จัดทํางบประมาณ และรวบรวม

จัดทําเปนรางงบประมาณรายจายประจําป 

เดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม 

๕.๑ การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  ให้ จ ัดทําในโปรแกรม

สําหร ับการ ปฏิบ ัต ิงานดานการคลังของ 

อปท. (ระบบ e-LAAS) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา

ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

๖. เจาหนาที่งบประมาณ เสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณที ่จ ัดทําเร ียบร อยแล วเสนอต อผู

บริหารทองถิ่น 

เดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม 

 

๗. ผู บร ิหารท องถ ิ ่ น  น ํ าร าง เทศบ ัญญ ัต ิ  

งบประมาณรายจ ายประจ ําป  เสนอต อสภา

เทศบาล ภายในวันที ่  ๑๕ สิงหาคม เพื ่อสภา

เทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามวาระ ที่ ๑ 

(ชั้นรับหลักการ) วาระที่ ๒ (ชั้นแปร ญัตติ) และ

วาระที ่ ๓ (ชั ้นเห็นชอบใหตราเปน เทศบัญญัติ) 

ตามลําดับ 

เดือนสิงหาคม ๗.๑ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียว      

ไม ได  และในการ พิจารณาวาระที ่ ๒ ให

กําหนด ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม น

อยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภา ทองถ่ินมีมติ

รับหลักการ (วาระที่ ๑) แหงรางเทศบัญญตัิ

งบประมาณ รายจาย 

๘. เมื ่อสภาเทศบาล ใหความเห็นชอบรางเทศ

บ ัญญ ัต ิแล ว  ให น ํ า เสนอร าง เทศบ ัญญ ัติ

งบประมาณรายจายประจําป เสนอตอผูมีอํานาจ

อนุมัติ (ผูวาราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เดือนสิงหาคม- 

กันยายน 

 

๙. เมื่อผูวาราชการจังหวัดหรือผูปฏิบัติ ราชการ

แทนอนุมัติรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ าย

ประจ ําป เร ียบร อยแล ว ให ผู บร ิหารท องถิ่น 

ประกาศใช  และป ดประกาศโดยเป ดเผยให  

ประชาชนทราบ ณ ส ําน ักงานเทศบาล และ 

ประกาศประชาสัมพันธใหชุมชน และ หนวยงานที่

เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน 

เดือนสิงหาคม- 

กันยายน 

 

10. เมื ่อสิ ้นปงบประมาณ ใหองคกรปกครองส

วนทองถิ่นประกาศรายงานการรับ - จายเงิน ประ

จําปงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ

ายและเง ินนอกงบประมาณ ไว โดยเปดเผย ณ 

สํานักงาน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือให 

ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวัน    แลวส

งสําเนารายงานการรับ - จายเงิน ดังกลาวไปใหผูว

าราชการจังหวัดเพ่ ือทราบและ เก็บเปนขอมูล

ระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจาก

นั ้นแล วให จ ังหวัดรายงานกรม ส งเสร ิมการ

ปกครองทองถิ่นทราบ 

ตุลาคม  
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ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง/ระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2549 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 

2549 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

2563 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบกิจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเดิมถงึ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายในการจัดงาน การจดัการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬา เขารวมการ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค

กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2560 
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ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 











































ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔1 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2543 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2543 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“งบประมาณ”  หมายความว่า  แผนงาน  หรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจา่ย  

แสดงในรูปตัวเลข  จ านวนเงิน  การตั้งงบประมาณ  คือ  การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“แผนงาน”  หมายความว่า  ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
“งาน”  หมายความว่า  กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบล 
“สภาท้องถิ่ น”   หมายความว่ า   สภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด   สภาเทศบาล   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

้หนา   ๑
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“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ  แล้วแต่กรณี  ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  ทั้งนี้  รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 

“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่งถึงวันที่    
30  กันยายน  ของปีถัดไปและให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย  หรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  
ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ าประกัน  การซื้อ  หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิต  
หรือจากการอื่นใด 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส านัก  กอง  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 5 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ  รายละเอียดของหมวดรายได้และงบรายจ่าย  
ตลอดจนระบบและวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 6 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น  ให้น าเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมและที่ได้มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย  โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุ ดจะพึง 
ถือจ่ายได้และให้กระท าได้เฉพาะรายจ่ายในงบกลาง  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  และงบเงินอุดหนุน  
ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน 

ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
 

้หนา   ๒
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หมวด  1 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีง่บประมาณ 

 
 

ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ  เสนอประมาณการรายรับ  และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์  
พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
(๓) สั่งการ  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ  และรวบรวมเป็น  

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หมวด  2 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 

ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้  ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอ าเภออนุมัติ  แล้วแต่กรณี
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้งจ่าย 
ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปได้ 

ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  รายจ่ายงบกลาง   
และรายจ่ายตามแผนงาน 

ข้อ ๑4 รายจ่ายตามแผนงาน  จ าแนกเป็นสองลักษณะ  คือ 
(1) รายจ่ายประจ า  ประกอบด้วย 
 (ก) งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น  

ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว   
 (ข) งบด าเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ได้แก่  

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

้หนา   ๓
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 (ค) งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน  
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

 (ง) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  
หรือรายจ่ายที่ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

(2) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ได้แก่  งบลงทุน  ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง  งบรายจ่ายต่าง ๆ  และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 15 งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องน ามา  
ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ  ๑4 

ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  หมวดรายได้ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 

(1) หมวดภาษีอากร 
(2) หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ 
(5) หมวดเงินอุดหนุน 
(6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ข้อ 18 รายละเอียดของหมวดรายได้  และงบรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๑9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายในงบกลาง  เพ่ือกรณีฉุกเฉิน

ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิด  
สาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 

การใช้เงินส ารองจ่ายตามวรรคหนึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 20 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
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ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย  หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่   
ทั้งนี้  ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า  จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้  
ในประมาณการรายรับหรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

หมวด  3 
วิธีการจดัท างบประมาณ 

 
 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  
เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  15  สิงหาคม 

ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นไดท้ันภายในวนัที่  15  สิงหาคม  ให้ผู้บริหารท้องถิน่รายงานให้สภาท้องถิน่ทราบ 
โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่น  
เพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้  แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือให้  
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 

ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวด  4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย 

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
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ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา 
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน  หรือขยายเวลา  
การเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดก้่อหนี้ผูกพันไวแ้ล้วหากมิได้เพ่ิมวงเงนิ  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  ภายในสิบห้าวัน
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

หมวด  5 
การควบคมุงบประมาณ 

 
 

ข้อ 33 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม 
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย  คือ 

(1) ควบคุมการรับ  และการเบิกจ่ายเงิน 
(2) ควบคุมบัญชี  รายงาน  และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  และหนี้ 
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน  และการก่อหนี้ผูกพัน 
ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน  หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่ก าหนดไว้

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  ต้องมีกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย  และมีเงินรายได้เพียงพอ  
ที่จะเบิกจ่ายได้ 

ข้อ 35 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินสะสม  หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง  
ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ระบุไว้  
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามที่ระบุไว้โดยไม่ต้องตรา 
เป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้   

เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน  และจ าเป็นจะต้องจ่าย
เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน  หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
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เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่อ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์   
หรือประชาสงเคราะห์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือหนังสือสั่งการ 
เพื่อการนี้ 

ข้อ 36 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่  และได้มีการกันเงิน 
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีก
ภายในระยะเวลาที่ขอกันเงิน  หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ 

ข้อ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่ า 
หนึ่งปีงบประมาณได้  โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว  หรือมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
(3) จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย  โดยจะต้องระบุในงบประมาณ

รายจ่ายปีปัจจุบัน  และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป  ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน 
(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ  เว้นแต่  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

หมวด  6 
การรายงาน 

 
 

ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอ  เพ่ือทราบ  ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน   
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดิเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
และให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย   
ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบ  
ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  แล้วส่งส าเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให ้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น   
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 40 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จ  ในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 41 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ  ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน  จนกว่า 
จะได้ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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