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 ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได”้ 
 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

----------------------------------- 
   

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ .ศ ..๒๕๔๐ .มาตรา .๖๙ .และมาตรา .๗๗ .แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล .พ .ศ .๒๔๙๖ .มาตรา .๓๒ .และ               
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล            
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้น
การปฏิบัติการตามระเบียบที่กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
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ข้อความทั่วไป 
 

 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

 “งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงใน
รูปตัวเลขจํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงิน 

 “แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

 “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กําหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภออนุมัติ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณด้วย 

 “เงินนอกงบประมาณ”.หมายความว่า .เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 

 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น 

 “หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องเป็นเงิน สิ่งของ หรือบริการไม่ว่าจะเป็น              
ข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การคํ้าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด 

 “หน่วยงาน” หมายความว่า สํานัก กอง ส่วน ฝุาย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
แต่ละรูปแบบ 

 “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”.หมายความว่า .นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด .คณะเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

 “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”.หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดเทศบาล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล 
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 ข้อ ๖ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด  
 ข้อ ๗ ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณท่ีล่วงแล้วไปพลางก่อน 
 การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ล่วงมาแล้วนั้น ให้นําเงินงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมและที่ได้มีการโอนเพ่ิมหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ และให้
กระทําได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค 
 

หมวด ๑ 
อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 
 ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอํานาจหน้าที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และให้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์                 
พร้อมด้วยรายละเอียดที่กําหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
 (๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
 (๓) สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
 

หมวด ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 ข้อ ๙ เงินรายจ่ายประจํา ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทํา เป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ีและให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 
 ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจําแนกเป็นงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 ข้อ .๑๑ .องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .อาจจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับ             
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือ
ระหว่างกันได ้
 ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่ายงบกลาง  
และรายจ่ายตามแผนงาน 
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 ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จําแนกเป็นสองลักษณะ คือ 

 (๑) รายจ่ายประจํา ประกอบด้วย 

  (ก) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

  (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

  (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

  (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

  (จ) หมวดเงินอุดหนุน 

  (ฉ) หมวดรายจ่ายอื่น 

 (๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่
กรมการปกครองกําหนด 

 ข้อ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้องนํามาตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ให้จําแนกลักษณะรายจ่ายตามความในข้อ ๑๔ และให้ระบุประเภทของเงินนั้นในคําชี้แจง
ประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่ายด้วย 

 ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทําตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ข้อ ๑๗ ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจําแนกเป็น 

 (๑) หมวดภาษีอากร 

 (๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

 (๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

 (๔) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 

 (๕) หมวดเงินอุดหนุน 

 (๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 รายละเอียดประเภทรายได้ ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 

 ข้อ ๑๘ รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 
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 ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีที่จําเป็นได้ตามความเหมาะสม 
สําหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่าย ให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

 ข้อ ๒๐ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

 ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระทําได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงิน
รายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจําปี 

 

หมวด ๓ 

วิธีการจัดทํางบประมาณ 

 

 ข้อ.๒๒ .ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ             
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น 
แล้วให้เสนอต่อต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม .และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น             
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

 ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ .สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ                  
ผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ 

 สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนํา           
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

 ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
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หมวด ๔ 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
  

 ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๐ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ต้องนํามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว 
 ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน  สําหรับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้แจ้งแก่นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ 
 

หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 

 
 ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
 (๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
 (๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 
 (๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 
 ข้อ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กําหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
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 ข้อ ๓๕ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ หรือใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจาก
ทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้นําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ ๓๖ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงิน              
ที่ได้รับนั้น และไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้นและ
ผู้อุทิศให้ไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้นําส่งเป็นเงินรายได้ 
 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ            
โดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายตามระเบียบนี้ สําหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
 เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย .หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นจะต้องจ่าย              
เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน .หรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา .ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการ             
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
 เงินรายรับที่เป็นสถานพยาบาล.สถานการศึกษา.หรือสถานอ่ืนใดที่อํานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์  
หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบนี้ หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องกําหนดไว้เท่านั้น 
 ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปีหรือขยายเวลา
เบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลา      
ที่ขอเบิกตัดป ีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 
 ข้อ ๓๘ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ.ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น .และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย              
ตามข้ันตอนของกฎหมาย 
 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณสําหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง             
จะกระทําได้เมื่อมีความจําเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็น
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป และงบประมาณที่จะก่อหนี้
ผูกพัน จะต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้อง
ระบุในงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน 
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หมวด ๖ 
การรายงาน 

 
 ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล                 
ให้ส่งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน                  
นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย  ณ สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด  
แล้วส่งสําเนารายงานการรับ - จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๔๑ วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๔๒ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่ากรมการปกครองจะได้กําหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ชํานิ ศักดิเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

----------------------------------- 
   

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอทําความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 
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หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
 (๑) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 (๒) “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 (๓) “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๔) “ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๕)  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๖) “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล 
และพนักงานส่วนตําบล 
 (๗) “หน่วยงาน” หมายความว่า สํานัก กอง ส่วน ฝุาย ตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบ หรือหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทําการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
 (๘) “ผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณเฉพาะการรวมทั้ง           
เงินนอกงบประมาณด้วย 
 (๙) “หน่วยงานคลัง” หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบนี้ 
 (๑๐) “หัวหน้าหน่วยงานคลัง”.หมายความว่า.หัวหน้าหน่วยงาน.ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน        
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเก่ียวกับการเงินการบัญชี ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการหรือหน่วยงานที่ได้แยกไปทําการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงินต่างหากจากหน่วยงานคลัง 
 (๑๑) “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับจ่ายเงินและให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
รับจ่ายเงินด้วย 
 (๑๒) “ตู้นิรภัย” หมายความรวมถึง กําปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซึ่งใช้สําหรับเก็บรักษา
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๑๓) “หีบห่อ” หมายความว่า หีบ หรือถุง หรือภาชนะอ่ืนใด ซึ่งใช้สําหรับบรรจุเงินเพื่อฝาก เก็บรักษา
ไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ หรือสําหรับบรรจุเงินเพ่ือนําส่ง หรือนําฝากส่วนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิก
คืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (๑๔) “อนุมัติฎีกา” หมายความว่า อนุญาตให้จ่ายเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๑๕) “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้             
ตามข้อผูกพันแล้ว 

 (๑๖) “ใบสําคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินหลักฐานของธนาคาร
แสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และให้รวมถึงใบนําส่ง
เงินต่อหน่วยงานคลังด้วย 

 (๑๗) “เงินรายรับ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม 

 (๑๘) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค ์

 (๑๙) “รายงานสถานะการเงินประจําวัน” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวันรวมถึง
ยอดเงินที่ฝากธนาคารและคลังจังหวัดด้วย 

 (๒๐) “เงินยืม” หมายความว่า เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด 

 (๒๑) “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๒๒) “แผนการใช้จ่ายเงิน” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะสามเดือน 

 (๒๓) “ทุนสํารองเงินสะสม” หมายความว่า ยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละยี่สิบห้าของยอดเงินสะสม
ประจําปีทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒๔) “เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
และหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่ได้หักทุนสํารองเงินสะสมไว้แล้วและรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ด้วย 

 (๒๕) “หนี้สูญ” หมายความว่า หนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะได้รับ
ชําระหนี้จากลูกหนี้ได้ 

 (๒๖) “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

 (๒๗) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอด้วย__ 
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หมวด ๒ 
ข้อกําหนดในการรับเงิน 

 

ส่วนที่ ๑ 
การรับเงิน 

 
 ข้อ ๖  บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การถอนเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงาน
การเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ให้นําส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น 
ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีท่ีมีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ว่าให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้ งคราว
ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 
 เงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาขึ้นเป็นครั้งคราว  หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามวรรคสอง              
ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว ให้นําส่งเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ข้อ ๘  การรับเงินให้รับเป็นเงินสด ส่วนการรับเช็ค ดราฟท์ หรือตราสารอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนใด             
ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๙ การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การ
รับเงินที่มีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจํานวนเงินที่ชําระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน 
ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจํานวนที่รับจ่ายทํานองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน  และการรับเงินตามฎีกา
เบิกเงินจากหน่วยงานคลัง 
 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่ เงินประเภทใดมีการชําระเป็นประจําและมี
จํานวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้ 
 ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานคลังบันทึกเงินที่ได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันที่ได้รับเงินสดเช็คหรือดราฟท์ หรือ
ตราสารอย่างอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนใดนั้น โดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามฎีกาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอ่ืน             
เล่มใด เลขที่ใด จํานวนเท่าใด 
 ข้อ ๑๑ เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินที่ได้รับพร้อมสําเนา
ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือนําเงินฝากธนาคาร กรณีท่ีนําฝากธนาคารไม่ทันให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย 
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 ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนําส่งกับหลักฐาน 
และรายการที่บันทึกไว้ในสมุดเงินสด ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากการตรวจสอบปรากฏว่าถูกต้องแล้ว 
ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดท้ายและลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
ใบเสร็จรับเงิน 

 
  
 ข้อ ๑๓ ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับเลขที่ใน
ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 
 (๓) ที่ทําการหรือสํานักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
 (๔) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
 (๕) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชําระเงิน 
 (๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชําระเงินค่าอะไร 
 (๗) จํานวนเงินที่รับชําระท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
 (๘) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 (๙) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตําแหน่งผู้รับเงินกํากับอย่างน้อยหนึ่งคน 
 ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์                      
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้จัดทําได้โดยให้มีขนาดตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมีสําเนาอย่างน้อย              
หนึ่งฉบับ และให้มีสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งให้กําหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
รวมทั้งการพิมพ์ เล่มที่ เลขที ่ให้รัดกุม 
 ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานคลังจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้
จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด 
 การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่ายให้ในจํานวนที่
เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 
 ข้อ ๑๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้ เช่น ยุบ เลิกสํานักงานหรือไม่มีการจัดเก็บ
เงินต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไปนําส่งคืนหน่วยงานที่จ่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว 
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 ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินแจ้งให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใดและได้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมของปีถัดไป และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 ข้อ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อขึ้นปีใหม่           
ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุเจาะรู หรือประทับตรา
เลิกใช้ เพ่ือให้เป็นที่สังเกตมิให้นํามาใช้รับเงินได้ต่อไป 
 ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
กํากับการขีดฆ่านั้นไว้ด้วย หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ และให้ติดไว้กับสําเนาใบเสร็จรับเงิน           
ในเล่ม แล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ 
 ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งยังมิได้ตรวจสอบจากผู้มีอํานาจตรวจสอบไว้
ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดา 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 
ส่วนที่ ๑ 

ตู้นิรภัยเก็บเงิน 
 

 ข้อ ๒๐ ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กหรือกรณี             
ไม่มีห้องมั่นคงหรือรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสํานักงานขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
 หากมีจํานวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวนในวันทําการ
ถัดไป กรณีเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีพ้ืนที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถ             
นําฝากธนาคารได้เป็นประจําทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้และให้นําเงินสดดังกล่าวฝากธนาคาร                 
ในวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์ 
 ข้อ ๒๑ ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกันโดยให้กรรมการเก็บรักษา
เงินถือลูกกุญแจคนละดอก 
 ตู้นิรภัยหนึ่ง ๆ ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหนึ่งสํารับ
นอกนั้นให้นําฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
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ส่วนที่๒ 
กรรมการเก็บรักษาเงิน 

 
 ข้อ ๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยสามคน          
ในจํานวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหนึ่งคน .และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืน                    
อีกอย่างน้อยสองคน 
 การแต่งตั้งกรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสาม 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจํานวนที่จะแต่งตั้ง             
เป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจํานวนก็ได้ 
 ข้อ ๒๓ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจตู้นิรภัย ในกรณีที่ตู้นิรภัยมีที่ใส่กุญแจสามดอก
และมีกรรมการสามคน ให้กรรมการถือกุญแจคนละหนึ่งดอก แต่ถ้าตู้นิรภัยมีที่ใส่กุญแจสองดอกแต่มีกรรมการ
สามคน ก็ให้กรรมการที่อาวุโสถือกุญแจคนละหนึ่งดอก 
 ข้อ ๒๔ กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒ เป็นกรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจํานวน 
การแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจําเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้ 
 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งมอบและรับมอบกุญแจระหว่างกรรมการผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่กรรมการแทนชั่วคราว .รวมทั้งต้องตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน                
เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานสถานะการเงินประจําวันแล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบ             
พร้อมกับลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนไว้ในรายงานสถานะการเงินประจําวัน 
 ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผู้ อ่ืนทําหน้าที่กรรมการแทน .เว้นแต่เป็นการมอบให้กรรมการ             
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชั่วคราว 
 ข้อ ๒๕ กรรมการเก็บรักษาเงินต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือให้ผู้ใด
ลักลอบนําไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลง            
ลูกกุญแจ ให้รีบรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือสั่งการโดยเร็ว 
 

ส่วนที่ ๓ 
การเก็บรักษาเงิน 

 
 ข้อ ๒๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวันตามแบบที่กรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นประจําทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงินจะไม่ทํารายงาน
สถานะการเงินประจําวันสําหรับวันนั้นก็ได้ .แต่ให้หมายเหตุในรายงานสถานะการเงินประจําวันที่มี                
การรับจ่ายเงินในวันถัดไปให้ทราบด้วย 
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 ข้อ ๒๗ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําเงินที่ได้รับนําฝากธนาคารทั้งจํานวน หากนํา
ฝากธนาคารไม่ทันให้นําเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงินประจําวัน ส่งมอบต่อคณะกรรมการ          
เก็บรักษาเงิน 
 ข้อ ๒๘ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินกับรายงานสถานะ
การเงินประจําวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นําเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยและให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ     
ในรายงานสถานะการเงินประจําวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า เงินที่กรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจํานวนซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานสถานะการเงินประจําวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้นําส่งเงินร่วมกันบันทึกจํานวนเงิน       
ที่ตรวจนับได้ในรายงานสถานะการเงินประจําวัน และลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงิน 
แล้วนําเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ปลัดองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ 
 ข้อ ๓๐ เมื่อนําเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจตู้นิรภัย            
ให้เรียบร้อยและลงลายมือชื่อบนกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวของกรรมการเก็บรักษาเงิน
แต่ละคน.ไว้บนเชือกผูกมัดตู้นิรภัยในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับ .หรือตราประจําครั่ง .หรือดินเหนียว             
จะต้องถูกทําลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย 
 ในกรณีที่ตู้นิรภัยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก การลงลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ หรือตรา
ประจําครั่ง หรือดินเหนียวของกรรมการเก็บรักษาเงิน จะกระทําที่ประตูห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กแต่เพียง             
แห่งเดียวก็ได้ 
 ข้อ ๓๑ ในวันทําการถัดไป ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาไว้ทั้งหมดให้หัวหน้า
หน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีรับไปเพ่ือดําเนินการนําฝากธนาคารโดยให้ลงลายมือชื่อรับเงิน
ไว้ในรายงานสถานะการเงินประจําวันก่อนวันทําการที่รับเงินไปฝากธนาคาร 
 ข้อ ๓๒ ก่อนเปิดประตูห้องมั่นคง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตู้นิรภัย ให้กรรมการเก็บรักษาเงิน              
ตรวจกุญแจ ลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวของกรรมการ เมื่อปรากฏว่า
อยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้ 
 หากปรากฏว่า แผ่นกระดาษปิดทับ หรือตราประจําครั่ง หรือดินเหนียวของกรรมการเก็บรักษาเงิน          
อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตให้รายงานให้ปลัดองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ 
 ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทําการรับจ่ายและ          
เก็บรักษาเงิน ให้นําข้อกําหนดในการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๔ 
การรับส่งเงิน 

 
 ข้อ ๓๔ เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ ๒๐ ให้นําฝากธนาคาร      
ทั้งจํานวน ภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นําฝากตู้นิรภัย และวันรุ่งขึ้น หรือวันทําการถัดไปให้นําฝาก
ธนาคารทั้งจํานวน 

 ข้อ ๓๕ การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเงินสดและหรือสถานที่ ที่จะรับส่ง             
อยู่ห่างไกล หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับสาม หรือเทียบเท่าข้ึนไปอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินและ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 

 การแต่งตั้งกรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นหนังสือและให้มีหลักฐานการรับส่งเงินระหว่างผู้มอบหรือ
ผู้รับมอบเงินกับกรรมการผู้นําส่งหรือผู้รับไว้ทุกครั้ง หากกรรมการผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งไว้ให้นําความในข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่นําส่งโดยให้ปฏิบัติ  
ดังนี้ 

 (๑) ตรวจนับจํานวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนําส่งและบันทึกการรับเงินเพ่ือนําส่งให้
ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อในบันทึกพร้อมกับผู้มอบหรือผู้รับมอบเงิน ทั้งสองฉบับโดยให้คณะกรรมการ
รับส่งเงินเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับมอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 

 (๒) บรรจุเงินลงหีบห่อใส่กุญแจหรือใช้เชือกผูกมัด และตราประจําครั่งหรือดินเหนียวของกรรมการ
รับส่งเงินทุกคนที่เชือกมัดหีบห่อในลักษณะที่เมื่อเปิดหีบห่อ ตราประจําครั่งหรือดินเหนียวจะต้องถูกทําลาย 
และมอบหีบห่อให้กรรมการซึ่งเป็นผู้อาวุโสเพื่อนําเงินเดินทางไปส่งต่อไป 

 (๓) ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกันออกเดินทางไปยังสถานที่รับส่งเงินทันที ห้ามมิให้แยกย้ายจากกัน
หรือหยุดพักระหว่างทางโดยไม่มีเหตุผลจําเป็น และเมื่อไปถึงสถานที่นําส่งเงินแล้วให้รีบนําเงินส่งให้เสร็จสิ้น
ภายในวันทําการนั้น หรืออย่างช้าภายในวันทําการถัดไป 

 (๔) ก่อนเปิดหีบห่อเพ่ือนําส่งเงิน ให้กรรมการรับส่งเงินทุกคนพร้อมกันตรวจสภาพลูกกุญแจและตรา
ประจําครั่ง หรือดินเหนียว เมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้ว จึงให้นําเงินออกส่ง 

 หากปรากฏว่า หีบห่ออยู่ในลักษณะไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์ชวนให้สงสัยว่าจะมีการทุจริตเงินใน
หีบห่อ ให้คณะกรรมการรับส่งเงินรีบรายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาสั่งการต่อไป ส่วนเงินให้คณะกรรมการนําส่งให้แล้วเสร็จ 

 (๕) กรณีจํานวนเงินที่นําส่งมีปลอมแปลงจํานวนเท่าใด ให้คณะกรรมการรับส่งเงินนําส่งเงินตามจํานวน
ที่นําส่งได ้และให้บันทึกจํานวนเงินปลอมแปลงนั้นไว้ในบันทึกการรับเงินเพ่ือนําส่ง แล้วลงลายมือชื่อกรรมการ 
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ทุกคนพร้อมด้วยเจ้าพนักงานของผู้รับเงิน และเมื่อกลับถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้รายงานปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ 

 (๖) เมื่อคณะกรรมการรับส่งเงินได้รับส่งเงินเสร็จเรียบร้อย และเดินทางกลับถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ให้รีบมอบคู่ฉบับใบนําส่งเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให้หน่วยงานผู้นําส่งหรือขอเบิกเงินในวัน
นั้น หรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป และให้หัวหน้าหน่วยงานผู้นําส่งหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนําส่ง
เงินหรือขอเบิกเงิน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้บันทึกการรับมอบต่อกันไว้ 
 ข้อ ๓๗ การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้แยกไปทําการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอํานาจลงนาม
สั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยสามคน ในจํานวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดํารงตําแหน่ง             
ไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคน และให้มอบหมายพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เพ่ิมอีกหนึ่งคนในกรณีท่ีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกัน 
 การถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทําการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสาม
หรือเทียบเท่าข้ึนไปอีกหนึ่งคน เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานนั้น ๆ 
 กรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การเบิกเงิน 
  

 ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย  เพ่ิมเติม               
ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม               
และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๓๙ การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ เว้นแต่ 
 (๑) เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
ต่อผู้มีอํานาจตามระเบียบแล้ว 
 (๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 (๓) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทัน
ภายในสิ้นปีงบประมาณท่ีผ่านมา และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว 
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 ข้อ ๔๐ การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลังโดยให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องในหลักฐานการเบิกท่ีเป็นภาพถ่ายหรือสําเนาทุกฉบับ 
 ข้อ ๔๑ ฎีกาเบิกเงินจะต้องพิมพ์จํานวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์ให้ชัดเจน      
ห้ามขูดลบ หากผิดพลาดให้แก้ไขโดยวิธีขีดฆ่า แล้วพิมพ์ใหม่ทั้งจํานวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีด
ฆ่านั้นด้วย 
 การพิมพ์จํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร ให้พิมพ์จํานวนที่ขอเบิกให้ชิดคําว่า“ตัวอักษร” หรือ
ขีดเส้นหน้าจํานวนเงิน อย่าให้มีช่องว่างที่จะพิมพ์จํานวนเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้ 
 ข้อ ๔๒ เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน 
นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง 
 ข้อ ๔๓ การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด 
ให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของปีนั้น 
 ในกรณีที่ได้มีการกันเงินไว้ ให้วางฎีกาได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของระยะเวลาที่กันเงิน 
 ข้อ ๔๔ เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วางฎีกาภายในวันที่
ยี่สิบห้าของเดือนนั้น 
 ข้อ ๔๕ การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจํา และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ตามประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ และให้นํามาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้ได้ 
 ข้อ ๔๖  การเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิมเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย 
 ข้อ ๔๗ การซื้อ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว
อย่างช้าไม่เกินห้าวัน นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง 
 ข้อ ๔๘ เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน             
หรือจ้างทําของ ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 
 (๑) สัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทําของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ เช่นหลักฐานการสั่งซื้อ 
หรือสั่งจ้าง 
 (๒) ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน 
 (๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน 
 เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือสําเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้ 
  
 


