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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 
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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 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

             ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
       รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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