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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และ
มาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๘๙  และขอ  ๙๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  

การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘๙  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ซ่ึงเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท 
ตามระเบียบแลว 
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(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ 
กอหนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจํา
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลัง  และเสถียรภาพ 
ในระยะยาว 

ขอ ๙๐ กรณีที่งบประมาณรายจายประกาศใชบังคับแลว  มีงบประมาณไมเพียงพอที่จะจาย  
หรือไมไดต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) รับโอน  เลื่อนระดับ  เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น 
(๒) เบิกเงินให  ผูบริหารทองถิ่น  ผูชวยผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  เลขานุการ

ผูบริหารทองถิ่น  เลขานุการสภาทองถิ่น  ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น  พนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงมีสิทธิ
ไดรับเงินตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ตลอดจนลูกจางซ่ึงมีสิทธิไดรับเงิน
อื่นตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย  ในระหวางปงบประมาณ 

(๓) คาใชจายตาม  (๑)  และหรือ  (๒)  ใหถือเปนรายจายในปงบประมาณนั้น” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
สมชาย  สุนทรวัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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