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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) 

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 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใชความตอไปนี้แทน 

“งบประมาณ” หมายความวา แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับ
และรายจายแสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงาน
ออกเปนตัวเลขจํานวนเงิน 

“แผนงาน” หมายความวา ภารกิจแตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

“งาน” หมายความวา กิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานที่ กําหนดไวในแตละ
แผนงาน 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาลและ
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

“งบประมาณรายจาย” หมายความวา งบประมาณที่สภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ 
และผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภออนุมัติ 
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้ง
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและการโอนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณดวย 

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๓ ง/หนา ๑๐/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจาย 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันที่ตองจาย หรืออาจจะตองเปนเงิน ส่ิงของหรือ
บริการไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ หรือการจางโดยวิธีใช
เครดิตหรือจากการอื่นใด 

“หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

“คณะผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดคณะ
เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

“เจาหนาที่งบประมาณ” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๒  ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับและประมาณการรายจายและให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ” 

ขอ  ๕   ให เ พ่ิมความตอไปนี้  เปนวรรคสองของขอ  ๒๔  แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็น
วาจะไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว ใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
ของปงบประมาณปจจุบัน” 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

สุกัญญา/แกไข 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 


