ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณเพื่อใหองค#กร
ปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติและเพื่อใหการบริหารงานดานการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองค#การบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค#การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค#การบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค#การบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2538
ขอ 4
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปDญหา
ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑ# และกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวาราการจังหวัดได
ขอความทั่วไป
ในระเบียบนี้
“งบประมาณ” หมายความวา แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับและ
รายจาย แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลขจํานวน
เงิน
“แผนงาน” หมายความวา ภารกิจแตละดานที่องค#กรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยองค#กรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
** “งาน” หมายความวา กิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผนงาน
** “องค#กรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องค#การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องค#การบริหารสวนตําบล
ขอ 5

** “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองค#การบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และสภา
องค#การบริหารสวนตําบล
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา งบประมาณที่สภาทองถิ่นใหความเห็นชอบและ
ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออนุมัติ ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยองค#กรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและการโอน
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดวย
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบขององค#กร
ปกครองสวนทองถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจาย
“ปLงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม ของปLหนึ่ง ถึงวันที่ 30
กันยายน ของปLถัดไปและใหใชปL พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปLงบประมาณนั้น
“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันที่ตองจาย หรืออาจจะตองจายเปนเงิน สิ่งของ หรือบริการ
ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ หรือการจาง โดยวิธีใชเครดิตหรือจากการอื่นใด
“หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน ฝOาย ตามโครงสรางขององค#กรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
** “คณะผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองค#การบริหารสวนจังหวัด คณะเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค#การบริหารสวนตําบล
** “เจาหนาที่งบประมาณ” หมายความวา ปลัดองค#การบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล
และปลัดองค#การบริหารสวนตําบล
ขอ 6
บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด
ขอ 7 ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปLออกใชไมทันปLงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณ
รายจายประจําปLงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน
การเบิ กจายเงิ นโดยอาศัย งบประมาณรายจายประจํ า ปL ที่ล วงมาแลวนั้ น ใหนํา เงิ น งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเขาไปดวย โดยใหถือเปนยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจายได
และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใช
สอยวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค
หมวด 1
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่งบประมาณ
-------------------------------ขอ 8 ใหเจาหนาที่งบประมาณมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังตอไปนี้ดวย
(1) เรียกใหหนวยงานตาง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจายตามแบบ และ
หลักเกณฑ# พรอมดวยรายละเอียดที่กําหนดตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
(2) วิเคราะห#งบประมาณและการจายเงินของหนวยงานตาง ๆ
(3) สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจาหนาที่จัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเปนราง
งบประมาณรายจายประจําปL

หมวด 2
ลักษณะของงบประมาณ
-------------------------------ขอ 9 เงินรายจายประจําปLขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจาย
ประจําปL และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปLดวย
ขอ 10 งบประมาณรายจายประจําปLขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น อาจจําแนกเปนงบประมาณ
รายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ
ขอ 11 องค#กรปกครองสวนทองถิ่น อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการไดโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาทองถิ่น
ขอ 12 งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ อาจตั้งจายเงินชวยเหลือ
ระหวางกันได
ขอ 13 งบประมาณรายจายทั่วไปขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายจายงบกลาง
และรายจายตามแผนงาน
ขอ 14 รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ
(1) รายจายประจํา ประกอบดวย
(ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
(ข) หมวดคาจางชั่วคราว
(ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(ง) หมวดคาสาธารณูปโภค
(จ) หมวดเงินอุดหนุน
(ฉ) หมวดรายจายอื่น
(2) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามที่
กรมการปกครองกําหนด
ขอ 15 งบประมาณรายจายซึ่งตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ตองนํามาตั้ง
งบประมาณรายจาย ใหจําแนกลักษณะรายจายตามขอ 14 และใหระบุประเภทของเงินนั้นในคําชี้แจงประมาณ
การรายรับ และงบประมาณรายจายดวย
ขอ 16 การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายขององค#กรปกครองสวนทองถิ่นใหกระทํา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ 17 ประมาณการรายรับขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายไดซึ่งจําแนกเปน
(1) หมวดภาษีอากร
(2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

(3) หมวดรายไดจากทรัพย#สิน
(4) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย#
(5) หมวดเงินอุดหนุน
(6) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายละเอียดประเภทรายได ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด
ขอ 18 รายละเอียดประเภทรายได และรายจายตามงบประมาณรายจายเฉพาะการขององค#กร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด
ขอ 19 งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม
สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย ใหเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถิ่น
ขอ 20
รายจายประจําปL

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหตราเปนงบประมาณรายจายเชนเดียวกับงบประมาณ

ขอ 21 การตรางบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะกระทําไดตอเมื่องบประมาณรายจายประจําปLที่
ไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรือมี ความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองแสดงใหปรากฏใน
งบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายไดที่มิไดตั้งรับไวในประมาณรายรับหรือจากเงินรายไดที่
เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจําปL

หมวด 3
วิธีการจัดทํางบประมาณ
-------------------------**
ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวม
รายการการเงิ น และสถิ ติ ต าง ๆ ของทุ ก หนวยงานเพื่ อ ใชประกอบการคํ า นวณขอตั้ งงบประมาณเสนอตอ
เจาหนาที่งบประมาณ
ขอ 23 ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห# และแกไขงบประมาณใน
ชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น

เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปLแลว
ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
**
ขอ 24 ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปLเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเสนอขออนุมัติตอสภาทองถิ่น แลว
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองค#การบริหารสวนตําบลใหรายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาจะไม
สามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปLถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ให
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันที่ 15 สิงหาคม ของปLงบประมาณปDจจุบัน”
ขอ 25 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถิ่น และการพิจารณา
อนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
องค#กรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
หมวด 4
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-------------------------ขอ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอ 28 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจายใหเปนอํานาจ
อนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ# ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ขอ 30 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอื่นที่ตองนํามาตั้ง
งบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายได เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว
ขอ 31 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปLหรือขยายเวลาให
เบิกตัดปLไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปLได หรือขยายเวลาเบิกตัดปL

ขอ 32 ภายใตขอบังคับขอ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ใหประกาศโดยเปQดเผย
เพื่อใหประชาชนทราบ แลวแจงการประกาศใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบหาวัน สําหรับองค#การ
บริหารสวนตําบลใหแจงแกนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
หมวด 5
การควบคุมงบประมาณ
-------------------------ขอ 33 ใหคณะผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการควบคุม
งบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หรื อหนั ง สื อสั่ งการกระทรวงมหาดไทย โดยมี หั ว หนาหนวยงานคลั งเปนผู ชวยเหลื อและใหมี อํา นาจหนาที่
ดังตอไปนี้ดวย คือ
(1) ควบคุมการรับ และการเบิกจายเงิน
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจายเงิน และหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจายเงิน การขอเบิกเงิน และการกอหนี้ผูกพัน
ขอ 34 องค#กรปกครองสวนทองถิ่นจะจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันไดตามขอความที่กําหนดไวใน
งบประมาณรายจายประจําปL หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีเงินรายไดเพียงพอที่จะเบิกจายได
ขอ 35 บรรดาเงินที่องค#กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ ไมวาจะไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่ หรือสัญญา หรือไดรับจากการให หรือใชทรัพย#สินหรือเก็บดอกผล
จากทรัพย#สินของทางราชการ หรือองค#กรเอง ใหนําสงเปนรายไดขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเปนอยางอื่น
ขอ 36 บรรดาเงินที่องค#กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับจากผูอุทิศใหโดยมีวัตถุประสงค#เพื่อให
องค#กรปกครองสวนทองถิ่นใชจายในกิจการอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ ใชจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินที่ไดรับนั้น และไมตองนําสงเปนรายไดขององค#กรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตมีเงินเหลือจากการใชจาย
นั้น และ ผูอุทิศใหไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําสงเปนรายได

การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด ที่มีลักษณะใหองค#กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไวเปนการ
เฉพาะโดยไมมีเ งื่ อนไข ใหองค# กรปกครองสวนทองถิ่ น พิจ ารณาดํ าเนิ น การตามที่ ระบุ ไวโดยไมตองตราเปน
งบประมาณรายจาย ตามระเบียบนี้ สําหรับแบบและวิธีการจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามที่กรมการ
ปกครองกําหนด
เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแหงทรัพย#สิน และจําเปนจะตองจายเพื่อ
บูรณะทรัพย#สิน หรือจัดใหไดทรัพย#สินคืนมา ใหองค#กรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวของ โดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้
เงินรายรับที่เปนสถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อํานวยบริการเปนสาธารณประโยชน#
หรือประชาสงเคราะห# ใหองค#กรปกครองสวนทองถิ่ นนํ าเงินไปใชจายไดแตเฉพาะตามระเบี ยบ หนังสื อสั่ งการที่
เกี่ยวของกําหนดไวเทานั้น
ขอ 37 เมื่อสิ้นปLงบประมาณ หากงบประมาณรายจายมีเหลืออยู และไดมีการเบิกตัดปLหรือขยาย
เวลาเบิกตัดปLไวแลว ในกรณีนี้ใหเบิกจายไดโดยอาศัยงบประมาณรายจายฉบับเดิมตอไปไดอีกภายในระยะเวลาที่
ขอเบิกตัดปL หรือขยายเวลาเบิกตัดปLไว
*** ขอ 38 ภายใตบังคับขอ 9 ขอ 17 ขอ 21 และขอ 34 การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกิน
กวาหนึ่งปLงบประมาณ ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของสภาทองถิ่น และจัดทําเปนงบประมาณรายจายตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปLงบประมาณ สําหรับโครงการใด โครงการหนึ่ง
จะกระทําไดเมื่อมีความจําเปนที่ไมอาจแยกงบประมาณตั้งจาย และดําเนินการในแตละปLงบประมาณได ซึ่งเปน
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางไดเปนสวน ๆ และมีรายไดไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการในปLงบประมาณเดียว ใหกอหนี้ผูกพันไดไมเกินปLงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะกอหนี้ผูกพัน
จะตองไมเกินรอยละหาสิบของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปLที่ผานมา โดยจะตองระบุใน
งบประมาณรายจายในปLปDจจุบัน และในปLงบประมาณถัดไปใหชัดเจน
หมวด 6
การรายงาน
-------------------------ขอ 39 ใหองค#กรปกครองสวนทองถิ่น จัดสงสําเนางบประมาณรายจายประจําปLและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติใหประกาศใชแลวไปยังผูวาราชการจังหวัด สําหรับองค#การบริหารสวนตําบลใหสง
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาวัน นับแตวัน
สิ้นสุดการประกาศโดยเปQดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค#กรปกครองสวนทองถิ่น

ขอ 40 เมื่อสิ้นปLงบประมาณ ใหองค#กรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศรายงานการรับจายเงิน
ประจําปLงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไวโดยเปQดเผย ณ สํานักงาน
องค# กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ อใหประชาชนทราบ ภายในกํ า หนดสามสิ บวั น ตามแบบที่ กรมการปกครอง
กําหนด แลวสงสําเนารายงานการรับ – จาย ดังกลาวไปใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเปนขอมูลระดับ
จังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจากนั้น แลวใหจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ
บทเฉพาะกาล
ขอ 41 วิธีการงบประมาณที่อยูในระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ#ที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ 42 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค#กร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหใชแบบเดิมไปพลางกอน จนกวากรมการปกครองจะไดกําหนดใหเปนไปตามระเบียบนี้
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