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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
------------------ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองค 
การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอ
ไป 
นี้ 
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใช 
ระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควรปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวน หรือผอนผันการ 
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวน หรือผอนผันการปฏิบัติตาม 
ความในระเบียบนี้ใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
     ขอความท่ัวไป 
 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "งบประมาณ" หมายความวา แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับ 
และรายจาย แสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงิน การตั้งงบประมาณคือการแสดงแผนดําเนินงานออก
เปน 
ตัวเลขจํานวนเงิน 
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  "งบประมาณรายจาย" หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือ 
ใหกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณราย 
จาย 
 
  "งบประมาณอนุมัติ" หมายความวา งบประมาณท่ีสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดใหความเห็นชอบ และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ 
  "เงินสํารองจาย" หมายความวา รายจายที่ไดตั้งไวเพื่อจายในกรณีฉุกเฉิน 
อันเกี่ยวกับสาธารณภัย และจําเปนตองรีบดําเนินการเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน 
เปนสวนรวมโดยตรง 
  "ปงบประมาณ" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปหน่ึง ถึง 
วันที่ ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใช ป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 
  "หนี้" หมายความวา ขอผูกพันที่จะตองจาย หรืออาจจะตองจายเปนเงิน ส่ิงของ 
หรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ หรือการจาง โดยใช 
เครดิตหรือจากการอื่นใด 
  "หนวยงาน" หมายความวา สํานัก กอง ฝาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการกําหนดสวนการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด และรวมถึงกิจการพาณิชย 
  "กิจการพาณิชย" หมายความวา กิจการที่กําหนดไวตามขอ ๑๑ ของระเบียบนี้ 
  "เจาหนาที่งบประมาณ" หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๖  ในกรณีที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน 
งบประมาณปใหม ก็ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไป 
พลางกอน 
  การเบิกจายเงินโดยอาศัยขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปลวงมาแลว 
นั้นใหนําเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและที่ไดมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเขาไปดวยโดยให
ถือ 
เปนยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจายได และใหกระทําไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือนและคาจาง 
ประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค  
สําหรับรายจายอื่นๆ นอกจากนี้จะเบิกจายไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
 
         หมวด ๑ 
          อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีงบประมาณ 
              ----------------- 
 
  ขอ ๗  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการ 
อื่น ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานงบประมาณดังตอไปนี้ดวย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑)  เรียกใหหนวยงานตางๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจายตามแบบ 
และหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดที่กําหนดตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งกระทรวง 
มหาดไทย 
  (๒)  วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของหนวยงานตางๆ 
 
  (๓)  ส่ังการ ควบคุม กํากับ ดูแลเจาหนาที่จัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบ 
รวมเปนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 
       หมวด ๒ 
      ลักษณะของงบประมาณ 
           ------------------ 
 
  ขอ ๘  เงินรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําเปนงบ 
ประมาณรายจายประจําป และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปดวย 
 
  ขอ ๙  งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด อาจจําแนก 
เปนงบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
 
  ขอ ๑๐ งบประมาณรายจายนอกจากที่ระบุไวในขอ ๑๑ ใหจัดทําเปน 
งบประมาณรายจายทั่วไป 
 
  ขอ ๑๑ กิจการตอไปนี้ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําขึ้นเปนงบประมาณ 
รายจายเฉพาะการ คือ 
  (๑)  การประปา 
  (๒)  กิจการสถานธนานุบาล 
  (๓)  การขนสง 
  (๔)  การจําหนายเนื้อสัตว 
  (๕)  การจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ 
  (๖)  กิจการโรงแรม 
  (๗)  กิจการพาณิชยหรือกิจการอื่นใด ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรและให 
จัดทําเปนงบประมาณเฉพาะการตามประเภทของกิจการพาณิชย และกิจการเหลานั้นเปนรายๆ ไป 
 
  ขอ ๑๒ งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ อาจตั้ง 
จายเงินชวยเหลือระหวางกันได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๓ งบประมาณรายจายทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
รายจายงบกลาง และรายจายของหนวยงาน 
 
  ขอ ๑๔ รายจายของหนวยงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ 
  (๑)  รายจายประจํา ประกอบดวย 
         (ก)  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
         (ข)  หมวดคาจางชั่วคราว 
         (ค)  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
         (ง)  หมวดคาสาธารณูปโภค 
         (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 
         (ฉ)  หมวดรายจายอ่ืน 
  (๒)  รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิง 
กอสราง 
  รายละเอียดประเภทรายจายของงบกลางและหมวดรายจายตางๆ ใหเปนไป 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  ขอ ๑๕ งบประมาณรายจายซึ่งตั้งจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู หรือเงิน 
ที่จายขาดจากเงินสะสม ใหจําแนกลักษณะรายจายตามความในขอ ๑๔ และใหระบุประเภทของ 
เงินนั้นในคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายรับ และรายจายดวย 
 
  ขอ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายขององคการบริหารสวน 
จังหวัด ใหกระทําไดตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  ขอ ๑๗ ประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
  (๑)  รายได จําแนกเปน 
         (ก)  หมวดภาษีอากร 
         (ข)  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
         (ค)  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
         (ง)  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 
         (จ)  หมวดเงินอุดหนุน 
         (ฉ)  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด คือ รายไดที่ไมเขาลักษณะรายไดอื่นใดในขอนี้ 
  (๒)  เงินไดอ่ืน จําแนกเปน 
         (ก)  เงินกู 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         (ข)  เงินท่ีจายขาดจากเงินสะสม 
  รายละเอียดประเภทรายไดตามงบประมาณรายจายท่ัวไป ใหเปนไปตามท่ี 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  ขอ ๑๘ รายรับตามงบประมาณรายจายเฉพาะการขององคการบริหารสวน 
จังหวัด อาจเกิดจากดอกเบี้ย เงินชวยเหลือจากองคการบริหารสวนจังหวัด รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  
และเงินกําไรสุทธิ สวนงบประมาณรายจายใหจําแนกออกเปนประเภทรายจายเชนเดียวกับ 
งบประมาณรายจายทั่วไป 
  รายละเอียดประเภทรายได และรายจายตามงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
ขององคการบรหิารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ขอ ๑๙ งบประมาณรายจายประจําปที่เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นั้น โดยปกติใหประกอบดวย 
  (๑)  คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะการคลัง สาระสําคัญของ 
งบประมาณความสัมพันธระหวางประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจายที่ขอตั้งคําอธิบาย 
เกี่ยวกับหนี้ขององคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน และท่ีเสนอขอกูเพ่ิมเติม  
รายงานการรับและจายเงิน หรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือชวยเหลือองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒)  หลักการและเหตุผลในการขอตั้งงบประมาณ 
  (๓)  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพรอมดวยบัญชีงบประมาณ 
  (๔)  รายรับ รายจาย เปรียบเทียบระหวางปลวงมาแลว ปปจจุบันและปท่ีจะขอ 
ต้ังงบประมาณ 
  (๕)  คําชี้แจงเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
  (๖)  คําชี้แจงเกี่ยวกับประมาณการรายจายที่ขอตั้ง 
  (๗)  งบประมาณเฉพาะการหรือกิจการพาณิชย 
 
  ขอ ๒๐ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปนั้น หามมิใหต้ังรายจายสูงกวา 
รายรับ และตามปกติตองมีรายรับสูงกวารายจายไมนอยกวารอยละสอง ท้ังน้ี ใหหักเงินกูเงินท่ีได
รับ 
อนุมัติใหจายจากเงินสะสมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและหนวยงานอื่นทุกประเภทออกจากประมาณ 
การรายรับ กอนที่จะนํามาคิดหาอัตราสวนรอยละสอง 
 
  ขอ ๒๑ การประมาณการตั้งเงินลงในงบประมาณนั้น ใหลงจํานวนเต็มบาท 
 
  ขอ ๒๒ งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจายก็ไดโดยใหต้ังจายได 
ในอัตราไมเกินรอยละสามของประมาณการรายรับ ท้ังน้ี ใหหักเงินกู เงินที่ไดรับอนุมัติใหจายจาก 
เงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกจากประมาณการรายรับกอนที่จะนํามาคิดหาอัตราสวนรอยละ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สาม 
  การอนุมัติเงินสํารองจาย ใหหนวยงานตางๆ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดเบิก 
จายตามความจําเปน ใหเปนอํานาจโดยเฉพาะของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
        หมวด ๓ 
      วิธีการจัดทํางบประมาณ 
           ------------------ 
 
  ขอ ๒๓ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการราย 
จาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใช 
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
 
  ขอ ๒๔ ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไข 
งบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณา 
  เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณ 
ยอดใดเปนงบประมาณประจําปไดแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางขอ 
บัญญัติงบประมาณรายจาย เสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนายกองค 
การบริหารสวนจังหวัดจะไดนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
 
  ขอ ๒๕ ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแลว เห็นวาไมสามารถท่ี 
จะนํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดทัน 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเสนอขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อขอขยายเวลาการเสนอ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 
  ขอ ๒๖ การประมาณการรายรับประเภทรายไดนั้น โดยปกติตองแสดงรายการ 
ดังน้ี 
  (๑)  จําแนกรายชื่อประเภทรายไดในหมวดตางๆ ตลอดจนรายละเอียดประเภท 
รายไดนั้นๆ 
  (๒)  จํานวนเงินท่ีไดประมาณการตั้งรับในปปจจุบัน 
  (๓)  จํานวนเงินที่เพิ่ม หรอืลดสําหรับประมาณการปใหม 
  (๔)  เงินที่ประมาณการวาจะจัดเก็บไดในปใหม 
  สําหรับเงินไดอื่น ใหแสดงรายการโดยอนุโลมตามประเภทรายได 
 
  ขอ ๒๗ การคํานวณประมาณการรายรับประเภทรายไดนั้น ใหลงจํานวนรับทั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ส้ิน โดยไมหักรายจายใดๆ และมีบันทึกแสดงหลักเกณฑการคํานวณ และแจงขอความ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  รายไดจริงของปกอนๆ เปนรายปถัดขึ้นไปอยางนอยสามป 
  (๒)  รายไดจริงหกเดือนหลังของปกอนเทาใด และหกเดือนตนของปปจจุบัน 
เทาใด 
  (๓)  อัตราและเกณฑคํานวณที่ตั้งเก็บและจํานวนซึ่งประมาณการจะเก็บ 
  (๔)  แสดงเหตุผลหรือคําช้ีแจงอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองมี 
  สําหรับเงินไดอื่น ใหแสดงหลักเกณฑการคํานวณโดยอนุโลม 
 
  ขอ ๒๘ การตั้งงบประมาณรายจาย ตองแสดงรายการไว ดังน้ี 
  (๑)  งบประมาณรายจายใหจําแนกตามหมวดรายจายนั้นๆ คือ เงินเดือนและคา 
จางประจํา ใหแสดงจํานวนอัตราเดิม และอัตราใหม คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค ใหระบุประเภทรายจายไว คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแสดงรายการ 
ชนิดหรือสถานที่ และรายละเอียดขนาดกวาง ยาว รายจายอื่นๆ ในหมวดรายจายอื่น ใหแสดงราย 
การประกอบ 
  (๒)  จํานวนเงินงบประมาณท่ีอนุมัติใหถือจายประจําปปจจุบัน 
  (๓)  จํานวนเงินเพิ่ม หรือลดสําหรับงบประมาณปใหม 
  (๔)  เงินท่ีจะถือจายในปใหม 
 
  ขอ ๒๙ การคํานวณตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจําให 
คิดต้ังตามตําแหนง และอัตราเงินเดือน หรือคาจางประจํา ไมเกินบัญชีกําหนดตําแหนง และอัตรา 
เงินเดือนหรือคาจางประจําท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ โดยแยกต้ังตามตําแหนงและอัตราเงิน
เดือน  
หรือคาจางประจําซึ่งไดรับจริงในปจจุบัน เฉพาะเงินปรับปรุงเงินเดือนหรอืคาจางประจํา ใหแยก
ต้ัง 
เปนอีกยอดหน่ึงตางหาก 
  การตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ใหคํานวณตั้งจาย 
ไวสิบสองเดือน ถามีเหตุท่ีไมตองจายเงินเดือนหรือคาจางประจําก็ใหลดเงินสําหรับตําแหนงนั้น  
และใหหมายเหตุใหทราบวา เปนการเลิกตําแหนงหรืองดจายชั่วคราว 
  สําหรับตําแหนงใหมที่จะตั้งในงบประมาณนั้น ตองมีคําช้ีแจงแสดงเหตุผลและ 
ความจําเปนท่ีตองต้ังเพ่ิมข้ึน และใหคํานวณตั้งงบประมาณไวตามจํานวนท่ีจะตองจายจริง 
 
  ขอ ๓๐ การตั้งงบประมาณรายจายหมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใช 
สอยและวัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค และหมวดรายจายอื่น ใหคํานวณโดยถือจํานวนเงินท่ีจาย 
จริงในปที่ลวงมาแลวเปนเกณฑ และประมาณใหใกลเคียงกับที่จะตองจายจริง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๓๑ การตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน ใหแสดงรายการวาจะ 
อุดหนุนใหแกหนวยงานใด กิจการใด และเปนคาใชจายประเภทใดบาง 
 
  ขอ ๓๒ การตั้งงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางตอง 
คํานวณใหใกลเคียงกับท่ีจะตองจายจริง โดยใหมีคําช้ีแจงประกอบ ดังน้ี 
  (๑)  ชนิด ประเภท และจํานวนของครุภัณฑ หรอืลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพ 
ของงาน 
  (๒)  ประมาณวาจะตองจายเงินทั้งสิ้นเทาใด 
  (๓)  จํานวนเงินท่ีจายไปแลวเทาใด (ถามี) 
  (๔)  จํานวนเงินที่ขอตั้งในงบประมาณประจําปเทาใด 
 
  ขอ ๓๓ การเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอบัญชีรายละเอียดงบประมาณ
ตาม 
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดวย 
 
  ขอ ๓๔ ในกรณีที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมในปงบประมาณให 
นํายอดงบประมาณรายจายนั้นรวมไวในงบประมาณรายจายประจําป โดยใหหมายเหตุจํานวนงบ 
ประมาณรายจายที่เพิ่มเติมนั้นไวดวย 
 
     หมวด ๔ 
    งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
     ----------- 
 
  ขอ ๓๕ งบประมาณรายจายเพิ่มเติมตองตราเปนขอบัญญัติเชนเดียวกับ 
งบประมาณรายจายประจําป ท้ังน้ี ไมตองตั้งงบประมาณรายจายนอยกวารายรับรอยละสอง 
 
  ขอ ๓๖ การตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะกระทําไดตอเมื่อ 
  (๑)  งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรอืใน 
กรณีที่จําเปนจะตองจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันเกินกวา หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในขอ 
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ท้ังน้ี ตองแสดงใหปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายรับที่มิไดตั้งรับไวในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายรับท่ี 
เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจําป หรอื 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒)  จําเปนจะตองจายกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยเกิดขึ้น สําหรับ 
กรณีนี้ ตองแสดงดวยวาจะใชจายจากเงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๓๗ การตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณใด  
ใหกระทําไดตลอดภายในระยะเวลากอนส้ินปงบประมาณนั้น การที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณปตอไป ไดรับอนุมัติจากจังหวัด หรือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียบ
รอย 
แลวหาเปนผลตัดสิทธิองคการบริหารสวนจังหวัด ที่จะเสนอขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม
เติม 
ภายในระยะเวลาดังกลาวไม 
 
     หมวด ๕ 
         การโอนเงินงบประมาณรายจาย 
     ------------ 
 
  ขอ ๓๘ การโอนเงินระหวางประเภทในหมวดเดียวกัน ใหโอนไดโดยอนุมัติของ 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด แตถาตางหมวดรายจายใหโอนไดโดยอนุมัติของสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๓๙ การโอนเงินระหวางประเภทของรายจายงบกลาง หรอืระหวางรายจาย 
งบกลางกับรายจายของหนวยงาน ใหโอนไดเมื่อไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๔๐ การโอนงบประมาณรายจายจากหมวดเงินอุดหนุนไปเพิ่มจายหมวด 
หน่ึงหมวดใดหรือหนวยงานหน่ึงหนวยงานใด ใหโอนไดโดยอนุมัติของนายกองคการบริหารสวน 
จังหวัด 
 
  ขอ ๔๑  การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดตั้งจายแลว แตไมถูกตองตาม 
หมวด หรอืหนวยงาน ไปต้ังจายใหเปนการถูกตองตามหมวดหรือหนวยงาน ถือวามิไดเปนการ
โอน 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหโอนไดโดยอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๔๒ การโอนเงินงบประมาณรายจายดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบ 
จากองคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๑)  การโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม หรือการงดรายการใดรายการหนึ่งไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตั้งจายในรายการอื่น เวนแตระหวางรายการภายในหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
  (๒)  การโอนเงินไปเพิ่มจายในหมวดเงินอุดหนุน 
  (๓)  การโอนเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ หรือคุณภาพของครุภัณฑ หรือท่ีดินและส่ิงกอสรางเปล่ียนแปลง 
  (๔)  การโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบประมาณ 
รายจายเดียวกัน เพื่อชวยเหลือกิจการในอีกงบประมาณรายจายหนึ่ง หรือในงาน หรือโครงการที่
ต้ัง 
จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู หรือเงินที่จายขาดจากเงินสะสม 
 
  ขอ ๔๓ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจในการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
หรือแกไข หรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ซึ่งใชจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะ 
กิจไดตามท่ีไดรับอนุมัติใหใชเงิน หรือแกไขเปล่ียนแปลงโครงการจากผูมีอํานาจ 
 
  ขอ ๔๔ หามมิใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ดังตอไปนี้ 
  (๑)  การโอนเงินงบประมาณรายจายประเภทใดมาตั้งจาย หรือเพิ่มจายเปนเงิน 
สํารองจาย 
  (๒)  การโอนเงินงบประมาณรายจายโดยตรง ระหวางงบประมาณรายจาย 
ประจําปกับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณรายจายทั่วไปกับงบประมาณรายจายเฉพาะ 
การ 
 
  ขอ ๔๕ การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบประมาณการรายรับ และ 
การแกไข หรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในหมวดรายจายตางๆ ที่ตั้งจาย 
จากเงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกูหรือเงินที่จาย 
ขาดจากเงินสะสม ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  การแกไข หรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ในหมวด 
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งจายจากรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากเงิน
อุดหนุน 
เฉพาะกิจ เงินกูหรือเงินท่ีจายขาดจากเงินสะสมท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณหรือคุณภาพของครุภัณฑ  
หรือท่ีดินและส่ิงกอสรางเปล่ียนแปลง หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง จากท่ีแหงหน่ึงไปกอ 
สรางในท่ีอีกแหงหน่ึง ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับ
อนุมัติ 
จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ซ่ึงต้ังจายจาก 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู หรือเงินที่จายขาดจากเงินสะสม เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหแก
ไข 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือเปล่ียนแปลงโครงการใดแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณมีอํานาจแกไข หรือเปล่ียนแปลงคําช้ี
แจง 
ประกอบงบประมาณรายจายของงาน หรือโครงการ นั้นๆ 
 
  ขอ ๔๖ การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไข หรือเปล่ียนแปลงคํา 
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในงาน หรือโครงการที่ไดรับอนุมัติใหเบิกตัดปหรือขยายเวลา
เบิก 
ตัดป นอกจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัด และไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  สําหรับในกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 
  ขอ ๔๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไข หรือเปล่ียนแปลงคําช้ี 
แจงประกอบงบประมาณรายจาย เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ใหรายงานกรมการปกครอง 
ทราบภายในสิบหาวัน 
 
       หมวด ๖ 
      การควบคุมงบประมาณ 
     ------------- 
 
  ขอ ๔๘ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และเจาหนาท่ีงบประมาณรับผิดชอบ 
รวมกันในการควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรอื
คํา 
ส่ังของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนาหนวยงานคลัง เปนผูชวยเหลือและใหมีอํานาจหนาที่ ดัง
ตอ 
ไปนี้ดวย คือ 
  (๑)  ควบคุมการรับ และการเบิกจายเงินใหเปนไปตามงบประมาณ 
  (๒)  ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจายเงิน และหนี้ 
  (๓)  ตรวจเอกสารการรับจายเงิน การขอเบิกเงิน และการกอหนี้ผูกพัน 
 
  ขอ ๔๙ องคการบริหารสวนจังหวัดจะจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันไดเฉพาะตามขอ 
ความท่ีไดกําหนดไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เพ่ิมเติม ท้ังน้ี ตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย 
ได และมีเงินรายไดเพียงพอท่ีจะเบิกจายได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๕๐ บรรดาเงินท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ ไมวาจะไดรับตาม 
กฎหมาย หรือระเบียบ ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ี หรือสัญญาหรือไดรับจากการ
ให  
หรือใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของทางราชการหรือองคการบริหารสวนจังหวัด ให 
องคการบริหารสวนจังหวัดนําสงเปนเงินผลประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบ  
หรือขอบังคับท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เวนแตจะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนอยางอ่ืน 
 
  ขอ ๕๑ บรรดาเงินที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจากผูมอบใหโดยมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดใชจายในกิจการอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ หรือไมก็ 
ตาม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้น และไมตอง
นํา 
สงเปนเงินผลประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด เวนแตมีเงินเหลือจากการใชจายนั้น ใหนํา 
สงเปนเงินผลประโยชน หรือตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําส่ัง โดยไมตองนําสงเปนเงินผล 
ประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัดก็ได 
 
  ขอ ๕๒ กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับเงิน  
ในกรณีดังตอไปนี้ นําเงินนั้นไปจายโดยไมตองนําสงเปนเงินผลประโยชนขององคการบริหารสวน 
จังหวัดก็ได คือ 
  (๑)  เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน 
และจําเปนจะตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 
  (๒)  เงินรายรับของหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัด ที่เปนสถานพยาบาล  
สถานการศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห 
ในกรณีนี้ หนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น จะนําเงินไปใชจายไดแตเฉพาะตามระเบียบที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย 
 
  ขอ ๕๓ ขาราชการหรือลูกจางผูใดขององคการบริหารสวนจังหวัดกระทําหรือ 
กอหนี้ผูกพัน หรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้นโดยฝาฝน 
ระเบียบนี้ หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจาก 
จะตองมีความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายแลว ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําการดัง 
กลาว จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดจายไป หรือตองผูกพันจะตอง 
จาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใดๆ ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ ดวย 
  ความในวรรคแรกไมใหใชบังคับแกขาราชการ หรือลูกจางขององคการบริหาร 
สวนจังหวัด ซ่ึงไดทักทวงคําส่ังของผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง นั้น  
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบ ขอบังคับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๕๔ เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากงบประมาณรายจายมีเหลืออยู โดยยังมิไดมี 
การเบิกจายจะนําไปใชจาย หรือกอหนี้ผูกพันมิได เวนแตเปนงบประมาณรายจายที่มีขอผูกพัน 
และ 
ไดมีการเบิกตัดปไวกอนสิ้นปงบประมาณแลว ในกรณีนี้ใหเบิก และนําไปจายโดยอาศัยขอบัญญัติ 
ฉบับเดิมตอไปไดอีกภายในระยะเวลาไมเกินปงบประมาณถัดไป ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จก็ให 
รายงานเหตุผลความจําเปนขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เปนกรณีพิเศษ 
 
  ขอ ๕๕ การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปถัดไป จะกระทําไดตอเมื่อ 
ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
กอนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจึงจะส่ังกอหนี้ผูกพันได และเมื่อมีงบประมาณแลวจึงจะจาย 
เงินได 
  การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปถัดไปตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได 
เฉพาะคาที่ดินและสิ่งกอสรางและตองเปนกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน เมื่อผูวาราชการจังหวัด 
ไดอนุมัติแลว ใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน 
 
        หมวด ๗ 
                การรายงาน 
       ------------ 
 
  ขอ ๕๖ เมื่อสิ้นปงบประมาณใหหนวยงานคลังองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประกาศรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นไว ณ สํานักงานองคการบริหารสวน 
จังหวัด เพื่อใหประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวัน แลวสงสําเนารายงานการรับ - จายดัง 
กลาวไปใหกรมการปกครองทราบภายในระยะเวลาสิบหาวันหลังจากนั้น 
 
  ขอ ๕๗ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดสงสําเนาขอบัญญัติงบประมาณราย 
จายประจําป และขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติ ใหประกาศใชเปนขอ 
บัญญัติแลวไปยังกรมการปกครองเพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข แนะนํา ภายในระยะเวลาไมเกิน 
สามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการประกาศใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
     บทเฉพาะกาล 
                ------------- 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๕๘ วิธีการงบประมาณใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จใน 
วันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีใชบังคับอยูเดิมจน 
กวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๐/พ๑๑๖ง/๑๒/๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐] 
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 


