จัดทำโดย.......
นำงสำวชนม์สิตำ นิ่มกุล
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้
กองแผนและงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง

คำนำ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการ ตลอดจน
แผนงานตั้ ง แต่ ในระดั บ โครงการจนถึ ง การบริ ห ารจั ด การ และใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ของฝ่ า ยบริห าร ท าให้ มี
ประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินเนื่องจากเป็นแผนงานที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณจะที่เกิดขึ้นใน
เวลาที่กาหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี ซึ่งเริ่มปีงบประมาณในวันที่ ๑ ตุลาคม และ
สิ้ น สุ ดปี งบประมาณในวัน ที่ ๓๐ กั น ยายนของปี ถัดไป งบประมาณจึงเป็ นเครื่องมือ ที่ช่ว ยในการวางแผน
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังสามารถนางบประมาณไปใช้ในการควบคุม
แผนงานก็จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี
เอกสารฉบับ นี้จั ดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดทาข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ซึ่ งข้ าพเจ้าได้ รวบรวมระเบี ยบ หนั งสื อสั่ งการที่ เกี่ ยวข้อ ง
ประกอบคาอธิบายในเนื้อหา ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย

(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล)
ผู้จัดทา

คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
ชื่อกระบวนงำน

: กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

กอง/ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

: ฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ กองแผนและงบประมำณ

หน่วยงำน

: องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง

ควำมหมำยงบประมำณ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๕
“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงาน หรื อ งานส าหรับ ประมาณการด้ านรายรับ และ
รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวน
เงิน
“งบประมาณรายจ่ า ย” หมายความว่ า งบประมาณที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ชอบ
และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภออนุมัติ ตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการ
โอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณด้วย
“เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้น วิธีการงบประมาณจึงเป็นการแสดงแผนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด เพื่อจัดทา
นโยบายของคณะผู้ บ ริห าร ให้ ป รากฏเป็ น รูป ธรรม ในรูปของตัว เลข จานวนเงินว่าจะท าอะไร เป็ นเงิน ค่า
อะไรบ้าง รายการละเท่าใด วิธีการใด การตั้งงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารใช้ในการกากับควบคุม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นเครื่องมือของสภาท้องถิ่นที่จะควบคุมดูแลนโยบาย
และการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือของประชาชนในการควบคุมดูแล ผู้ที่ประชาชนได้เลือก
เข้ามาบริหาร ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากได้มีการวิเคราะห์ประเมินผล การใช้จ่ายเงินแล้ว ผู้บริหารสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในปีต่อไปได้ นับว่างบประมาณรายจ่าย มีความสาคัญต่อบุคคล ทุก
ระดับในท้องถิ่นควรให้ความสนใจ

วัตถุประสงค์และหน้ำที่หลักของกำรจัดทำงบประมำณ
๑. การวางแผนเพื่อจะช่วยให้การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถชาระหนี้ได้
และทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายจ่ายอยู่ภายใต้กรอบของเงินสารองที่มีอยู่ อันประกอบด้วยรายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับและเงินกู้ที่คาดว่าจะได้
๒. งบประมาณสร้างลาดับความสาคัญในการทางานของเจ้าหน้าที่

๓. งบประมาณช่วยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหว่างกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกาหนดระดับและทิศทางของการทางานในปีงบประมาณนั้น
๔. สามารถกาหนดระดับของภาษีและค่าธรรมเนียมที่จะถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไป

กระบวนกำรจัดทำงบประมำณ
๑. เจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ (สานัก/กอง ) จัดทาประมาณการ
รายจ่ายประจาและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ในส่ วนที่ห น่วยงานของตนรับผิดชอบโดยใช้แผนพัฒ นาสี่ ปี เป็น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ได้แก่
รับ จริงจ่ ายจริ ง ย้ อนหลั ง ๓ ปี งบแสดงฐานะการคลั ง ของทุ ก หน่ ว ยงานให้ เจ้าหน้ าที่ งบประมาณเพื่ อ ใช้
ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒. เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับ จากหน่วยงานต่างๆ (สานัก/กอง)
แล้วทาการตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมข้อมูลดังกล่าว จัดทาเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๔. ประชุมพิจารณาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายในชั้นต้น โดยนาข้อมูลของ
รายรับจริง-รายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย
๕. ดาเนินการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในระบบบัญชี e-LAAS
๖. ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
๗. สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบ
กับร่างข้อบัญญัติฯ ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในเจ็ดวัน
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาร่างข้อบัญญัติ และส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภายใน ๑๕ วัน
๘.๑ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งคืนให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลงนามบังคับใช้ต่อไป
๘.๒ หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติฯ ให้ส่งคืนร่างข้อบัญญัติฯ
พร้อมเหตุผลไปยังประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาใหม่ และให้ยืนยันร่างข้อบัญญัติฯ
ภายในสามสิบวัน
๙. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคืนร่างข้อบัญญัติฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑๐. บันทึกข้อมูลการอนุมัติลงในระบบบัญชี e-LAAS และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑. จัดส่งสาเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ
จะได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป


ชื่อกระบวนงำน

: กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

กอง/ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

: ฝ่ำยงบประมำณและพัฒนำรำยได้ กองแผนและงบประมำณ

หน่วยงำน

: องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง

ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภา ฯ ผ่านการอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และมีการประกาศใช้แล้วคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณมีหน้าที่บริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ การก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายต่างๆ จะต้องมีรายการปรากฏ ในงบประมาณ
รายจ่ า ย หากรายจ่ า ยบางรายการตั้ งงบประมาณไม่ เพี ย งพอ สามารถบริ ห ารงบประมาณโดยการโอน
งบประมาณรายจ่ายได้ โดยหน่ ว ยงานที่ ป ระสงค์จะโอนงบประมาณ ขอตรวจสอบยอดเงินที่ค งเหลื อจาก
หน่วยงานคลัง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขอใช้เงินที่เหลือจ่ายหรือไม่จาเป็นต้อง
จ่ายโอนมาเพิ่มรายการใหม่ที่สาคัญกว่าตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพ หรือเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อานาจ
การอนุมัติให้โอน เป็นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อานาจการอนุมัติโอนเป็นของสภา
ท้องถิ่น
๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยน
แปลงลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพของรายการใน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง หรือมิ ใช่เป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า งในรายการ ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หรื อ มิ ใช่ เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในรายการที่เป็น ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอานาจการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างในรายการที่เป็นที่ดิน และสิ่งก่อสร้างอานาจการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นของคณะสภา
ท้องถิ่น
๕. โดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้จ่ายเงินประมาณได้ภายในปีงบประมาณ
( ภายใน ๓๐ กัน ยายน ) เมื่อสิ้นปี งบประมาณหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ส ามารถใช้จ่ายเงินไม่ทัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขออนุมัติเบิกตัดปีได้ และในกรณีเงินที่ได้เบิกตัดปีไว้นี้ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับอนุมัติให้
เบิกตัดปีรายการนั้น ๆ ไว้

กระบวนกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
๑. ส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ สารวจยอดเงินงบประมาณคงเหลือของ
รายการที่ต้องการโอนเพิ่ม และสารวจยอดเงินงบประมาณที่ต้องการโอนลด แจ้งกองแผนและงบประมาณ
ดาเนินการโอนเงินงบประมาณ
๒. เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีโอนเงินงบประมาณในระบบบัญชี e-LAAS
๓. เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
๓.๑ กรณีเป็นอานาจสภาท้องถิ่น ให้เสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย จึงเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
๓.๒ กรณีเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้เสนอบัญชีโอนเงินงบประมาณพิจารณา
ลงนามอนุมัตใิ นบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
๔. ลงผลการอนุมัติในระบบบัญชี e-LAAS
๕. แจ้งการประกาศ และจัดส่งสาเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน
๖. จัดส่งสาเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติให้ส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจะได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป


ขั้นตอนกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ส่วนราชการในสังกัด
- ตรวจสอบงบประมาณที่ต้องการโอน
งบประมาณ (โอนเพิ่ม/โอนลด) และแจ้ง
กองแผนและงบประมาณดาเนินการ

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
หน่วยงาน)

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลว ๑๖ ก.ค.๕๖
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๒ ลว ๖ ส.ค.๕๖
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลว ๒๗ มิ.ย.๕๙

เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์
งบประมาณว่าอยู่ในหมวดใด/อานาจ
อนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

(หนังสือซักซ้อมการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีนั้นๆ)

-

สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
- ลงนามอนุมัติในบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายและลงนาม
ประกาศโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย

- เสนอญัตติต่อสภา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- ลงผลการอนุมัติลงในระบบบัญชี e-LAAS

ผู้ว่าราชการจังหวัด
- แจ้งเพื่อทราบ
(ภายใน ๑๕ วัน)

เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- จัดส่งสาเนาประกาศและบัญชีให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ)
(ข้อ ๓๙ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัด อปท)
- ตรวจสอบ,วิเคราะห์สถิติประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย

ส่วนราชการในสังกัด
- จัดทาร่างงบประมาณรายจ่าย โดยยึด
แผนพัฒนาเป็นหลัก

ผู้บริหารท้องถิ่น
- พิจำรณำอนุมัติประมำณกำรรำยรับ
ให้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี

เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- จัดทำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยใน
ระบบบัญชี e-LAAS

ผู้บริหารท้องถิ่น
- เสนอญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยต่อ
สภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นพิจารณา
- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
(ภายใน ๖๐ วัน)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
- พิจำรณำอนุมัติ (ภายใน ๑๕ วัน)

ผู้บริหารท้องถิ่น
- ลงนำมประกำศเป็นข้อบัญญัติ
- ลงผลการอนุมัติลงในระบบบัญชี
e-LAAS, ประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ,จัดส่งสาเนาให้ผู้ว่าฯ,
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

(ภายในเดือนพฤษภาคม)
- ข้อ ๒๓ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธกี าร
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.4/
ว ๒๔๑๑ ลว ๒๖ ต.ค. ๒๕๔๑

(มิถุนายน-กรกฎาคม)
(ข้อ ๒๒ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑)

(มิถุนายน-กรกฎาคม)
(ข้อ ๒๓ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑)

(กรกฎาคม)
(หนังสือซักซ้อมการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีนั้นๆ)

(ภายใน ๑๕ สิงหาคม)
(ข้อ ๒๕ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑)

(สิงหาคม-กันยายน)
(ข้อ ๒๕ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑)
(ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับร่างงบประมาณ)
(มาตรา ๕๓ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐)

(ภายใน ๓๐ กันยายน)
(ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ)
(ข้อ ๓๙ ของระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑)

ภำคผนวก
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
๓. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๓
๔. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๖. หนังสือวกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๔๑๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๑
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๖
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๖
๙. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๙
๑๐. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙

