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ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย

ประมาณการ
รายรับ

ประมาณการ
รายจ่าย

-รายได้จัดเก็บเอง
-รายได้จากภาษี

จัดสรร
- รายได้จากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป
- รายได้อื่น

-อยู่ในอ านาจหน้าที่
ตาม กม. 

-ระเบียบ หนังสือมท. 
-ใช้แผนพัฒนา         
ท้องถิ่น

-จ าแนกตามรูปแบบ
งบประมาณ

รายรับ
รายจ่าย

ผ่านการ
พิจารณาของ
สภาท้องถิ่น

ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ
ของ ผวจ./นอ.

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด. มาตรา 53
พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 62
พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
มาตรา 87

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ก าหนด
วัตถุประสงค์

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

-เงินนอกงบประมาณ
-ไม่ต้องจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ

เงินสะสม

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด. มาตรา 54
พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 62 จัตวา  
พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
มาตรา 87/2
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การตัง้งบประมาณ

กฎหมาย  ระเบยีบ  หนังสือส่ังการ มท.

การจ่ายเงนิ



อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย

๑. กฎหมำยจดัต ัง้

๒. กฎหมำยถ่ำยโอนภำรกจิ

๓. กฎหมำยอืน่
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กฎหมำยจดัต ัง้ของ อปท.

พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐

(ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

มำตรำ ๗๔ อบจ. อำจมีรำยจำ่ย ดงัต่อไปน้ี

(๙)  รำยจำ่ยอืน่ใดที่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่หรอื

ตำมขอ้ผูกพนัหรือรำยจำ่ย ตำมที่มีกฎหมำยหรอืระเบียบของ 

มท.ก ำหนดไว ้

มำตรำ ๖๗ เทศบำล อำจมีรำยจำ่ย ดงัต่อไปน้ี 

(๙)  รำยจำ่ยอืน่ใดที่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่หรอื

ตำมขอ้ผูกพนัหรือรำยจำ่ย ตำมที่มีกฎหมำยหรอืระเบียบของ 

มท.ก ำหนดไว ้

พ.ร.บ.เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖

(ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ร.บ.สภำต ำบล

และ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

มำตรำ ๘๕  อบต.อำจมีรำยจำ่ย ดงัต่อไปน้ี 

(๑๐) รำยจำ่ยอืน่ใดที่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่หรอื

ตำมขอ้ผูกพนั หรอืรำยจำ่ย ตำมที่มีกฎหมำยหรอืระเบยีบของ 

มท.ก ำหนดไว ้





อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย

❖ พ.ร.บ. องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๕)      

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

❖ กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 

❖ ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ อปท. เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและ

หนำ้ที่ในกำรจดัระบบบรกิำรสำธำรณะของ อบจ. ลงวนัที่ ๑๓ สงิหำคม ๒๕๔๖

❖ พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

❖ พ.ร.บ. สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
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ก ำหนดหนำ้ที่ของ อบจ. ดงัน้ี

ขอ้ ๑ ลกัษณะของกำรด ำเนินงำนของ อบจ. ในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะในเขตจงัหวดั

(๑) ด ำเนินงำนโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ที่เกนิศกัยภำพของ อปท.อืน่ในเขต

จงัหวดั

(๒) เป็นกำรด ำเนินงำนที่ปรำกฏถงึกจิกรรมที่เป็นภำพรวมของ อปท.ในจงัหวดั 

ที่มุ่งต่อประโยชนข์องทอ้งถิ่นหรอืประชำชนเป็นสว่นรวมและไม่เขำ้ไปด ำเนินงำนที่ 

อปท.อืน่ในจงัหวดัสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้อง

(๓) เขำ้ไปด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรอืโครงกำรในลกัษณะที่มีควำมคำบเกี่ยว

ต่อเน่ืองหรอืมีผูท้ี่ไดร้บัประโยชน์ใน อปท.มำกกว่ำ ๑ แหง่ข้ึนไป

ฯลฯ

ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ อปท. เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและหนำ้ที่

ในกำรจดัระบบบรกิำรสำธำรณะของ อบจ. ลงวนัที่ ๑๓ สงิหำคม ๒๕๔๖



❖ พ.ร.บ. องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐  

แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๔๕ 

- เพิ่ม ๖/๑  ใหค้วำมช่วยเหลอื สง่เสรมิและสนับสนุนในกำร     

ดูแลกำรจรำจรและกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย

- เพิ่ม ๗ ตร ีจดักำร สง่เสรมิและสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ

รวมทัง้กำรจดักำรหรอืสนบัสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเลก็



❖ พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ 

(ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐

- เพิ่ม ๒/๑  รกัษำควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กำรดูแล

กำรจรำจร และสง่เสรมิ สนบัสนุน หน่วยงำนอืน่ในกำรปฏบิตัิ

หนำ้ที่ดงักล่ำว

- แกไ้ข (๖) จดักำร สง่เสรมิและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ

ศำสนำ และกำรฝึกอบรมใหแ้กป่ระชำชน รวมทัง้กำรจดักำรหรอื

สนบัสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเลก็



❖ พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ 

(ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๓

- เพิ่ม (๙) จดัระเบียบกำรจรำจรหรอืร่วมมือกบัหน่วยงำนอืน่

ในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่ดงักล่ำว



❖ พ.ร.บ. สภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ(ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๖๗

- เพิ่ม ๑/๑ รกัษำควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย กำรดูแล

กำรจรำจร และสง่เสริมสนับสนุนหน่วยงำนอืน่ในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่

ดงักล่ำว

- แกไ้ข (๕) จดักำร สง่เสรมิและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ

ศำสนำ วฒันธรรมและกำรฝึกอบรมใหแ้ก่ประชำชน รวมทัง้กำร

จดักำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่

เสนอแนะจำกกองทนุเพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ



อ ำนำจหนำ้ที่ตำมภำรกจิถำ่ยโอน

❖ พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒



อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำยอืน่
❖ พ.ร.บ.สำธำรณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕

❖ พ.ร.บ.โรคพษิสุนขับำ้ พ.ศ.๒๕๓๕

❖ พ.ร.บ.โรคตดิต่อ พ.ศ.๒๕๒๓

❖พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐

❖ พ.ร.บ.ผูสู้งอำยุ พ.ศ.๒๕๔๖

❖ พ.ร.บ.สงฆ์

❖ พ.ร.บ.กำรศึกษำ
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ระเบียบท่ีเช่ือมโยงกบังบประมาณ

❖ ระเบียบแผน ขอ้ 25 ใหใ้ชแ้ผนเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ

❖ ระเบียบงบประมาณ ขอ้ 22 ใหใ้ชแ้ผนเป็นแนวทางในการจดัท า

งบประมาณ 

❖ ระเบียบ มท.ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ

ของ อปท. พ.ศ. 2542 ขอ้ 6 ค่าใชจ่้ายปฏิบติัราชการในเร่ืองใดท่ี

กระทรวงมหาดไทยยงัไม่ไดก้ าหนดไว ้ใหใ้ชร้ะเบียบ ค าสัง่ หนงัสือ

สัง่การของ กระทรวงการคลงัโดยอนุโลม
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ระเบียบท่ีเช่ือมโยงกบังบประมาณ

❖ พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

มาตรา 97วรรค 3การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงจะตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หากมีความจ าเป็นตอ้ง

เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือ

ระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป

❖ ระเบียบงบประมาณ ขอ้ 31การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายการท่ีไดก่้อหน้ีผูกพนัไวแ้ล้ว หากมิไดเ้พ่ิม

วงเงินใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
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❖ ระเบียบเบิกจ่าย 

ขอ้ 39 การขอเบิกเงินตามงบประมาณปีใดใหเ้บิกจ่ายได้

เฉพาะปีงบประมาณนัน้ 

ขอ้ 56 ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายจ่ายประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในปีใด ให้

เบิกจากงบประมาณรายจ่ายในปีนัน้

ขอ้ 57 กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวก่้อนส้ินปีหากเบิกเงินไม่ทนั ให้

นายกฯ กนัเงินไวเ้บิกในปีถดัไป 

ขอ้ 59 หมวดค่าครภุณัฑท่ี์ดินส่ิงก่อสรา้ง ยงัมิไดก่้อหน้ี ใหก้นั

เงินต่อสภาทอ้งถ่ิน



หนงัสือกระทรวงมหาดไทย
• หนงัสือซกัซอ้มการจดัท างบประมาณ

• หนงัสือรายการใดอยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

• หนงัสือจ าแนกงบประมาณรายจา่ย 

• บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

• หลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้่ายประกอบงบประมาณ

• หนงัสือตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

• การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธง์บประมาณในเวปไซด์
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โครงการท่ีตอ้งน ามาบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
• ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีตอ้งน ามาบรรจุในแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินใหจ้ดัท าเฉพาะครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง
• โครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างนั้น

• เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

นส.กระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวนัท่ี 15พฤษภาคม 2562
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โครงการท่ีไม่ตอ้งน ามาบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

• หมวดเงินเดือนและคา่จา้งประจ า

• หมวดคา่จา้งชั่วคราว

• หมวดคา่สาธารณปูโภค

• หมวดรายจ่ายอื่น

• หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุยกเวน้ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ เฉพาะการจดักิจกรรมสาธารณะ

(หนงัสอื มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว. 14 ธ.ค. 2563)
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรแผนพฒันำทอ้งถิ่น

(หนงัสอื มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลว. 6 ก.ค. 2564)

. โครงกำรดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น

- กรณีเกดิสำธำรณภยั ตำม พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

พ.ศ. 2550

- กำรด ำเนินกำรป้องกนัเหตทุี่จะเกดิ ตำม พ.ร.บ.โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558

- เหตฉุุกเฉินที่ไม่สำมำรถป้องกนัได ้

- มีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน หำกไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขจะกอ่ใหเ้กิดควำม

เสยีหำยต่อรำชกำรหรอืประชำชน 



กรณีไม่ตอ้งแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

• เม่ือใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณแลว้

• เม่ือสภาทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบวิธีการงบประมาณแลว้

• ตอ่มาภายหลงัเกณฑร์าคากลาง หรอืบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
หรอืราคากลางโครงสรา้งพืน้ฐาน มีคณุลกัษณะ มาตรฐาน ราคาปรบั
เปลี่ยนไปหรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.จดัซือ้จดัจา้ง 

• ใหด้  าเนินการตามวิธีการงบประมาณ
นส.กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 6732 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562

นส.กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 3867 ลงวนัท่ี 6 กรกฏาคม 2564
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การเขียนค าช้ีแจงกรณีใชแ้ผนเป็นกรอบในการ
จดัท างบประมาณ

ถา้มีในแผน

ฐานอ านาจ

ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ถา้ไม่มีในแผน

ฐานอ านาจ

ไมป่รากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน
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การเขียนค าช้ีแจงโครงการหรือครุภณัฑ ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง
1. ต้องระบุ ชื่อโครงการหรือชนิดครุภัณฑ์ หรือท่ีดินสิ่งก่อสร้าง
2. ต้องระบุ เพื่อจ่ายเป็นค่า...................
3. ต้องระบุ รายการกิจกรรม หรือ คุณลักษณะ
4. อ้าง ฐานอ านาจที่น ามาตั้งงบประมาณ (กม.หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการ)
5. อ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256๖-25๗๐ (กรณีมีในแผนฯ)
6. อ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ 1๔ 

ธันวาคม 256๓ (กรณีไม่มีในแผน ที่ไม่ใช่งบลงทุน)
7. อ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 1๕ 

พฤษภาคม 256๒ (กรณีไม่มีในแผน ที่เป็นงบลงทุน)
๘.   อ้าง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 2552
ประกอบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กรณีตั้งงบประมาณไม่มีอยู่ในบัญชีหรือออกนอกบัญชีราคามาตรฐาน)
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ขัน้ตอนการจดัท างบประมาณ พ.ศ.2565

กรณีแบบ งป.1 งป.2 งป.3

1. เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ แจง้แบบใหส้ านกั/กอง ด าเนินการ
แบบ งป.1 สรุปค าของบประมาณตามแผนงาน
แบบ งป.2 ค าของบประมาณรายจ่ายของส านกั/กอง
แบบ งป.3 ค าของบประมาณรายจ่าย(กรณีโครงการ)
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2. ส านกั/กอง พิจารณาด าเนินการ
แบบ งป .1ใช้กรณีให้ส านัก /กอง สรุปยอดจ านวนเงินค าขอ
งบประมาณรายจ่าย แยกเป็นแผนงานและงาน

แบบ งป.2 ใชก้รณี
-ให้ส านัก/กองระบุค าของบประมาณรายจ่ายตามงบรายจ่ายโดย
แยกเป็นงานต่าง ๆภายใตแ้ต่ละแผนงาน
-ให้ระบุค าของบประมาณรายจ่ายตามงบรายจ่ายโดยแยกเป็นงาน
ต่าง ๆภายใตแ้ต่ละแผนงาน
-ค าของบประมาณรายจ่ายตามงบต่าง ๆให้ระบุถึงความสอดคลอ้ง
ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์จงัหวดั แผนพฒันาทอ้งถ่ิน(ถา้มี)
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แบบ งป.3ใชก้รณี
-ให้ส านัก/กอง จดัท าค าของบประมาณรายจ่าย ท่ีมีลกัษณะเขียน
เป็นโครงการ โดยท่ียงัไม่ตอ้งเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเห็นชอบหรือ
อนุมติั
-รายจ่ายท่ีมีลกัษณะเขียนเป็นโครงการให้ระบุถึงความสอดคลอ้ง
ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์จงัหวดั แผนพฒัาทอ้งถ่ิน(ถา้มี)
-งบลงทุนไม่ตอ้งจดัท าโครงการ แต่ให้ไปน าโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน มาเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา
-โครงการเสนอขอรับเงินอุดหนุน ไม่ต้องจัดท าโครงการตาม
แบบ งป.3 แต่ให้น าโครงการดงักล่าวไปด าเนินการตามแบบ งป.2 
และ งป.1
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3. หวัหนา้หน่วยงานส านกั/กอง เป็นผูล้งนามในแบบ งป.1 งป.2
งป.3 และอาจพิจารณาปรับเพ่ิมรายละเอียดแบบดงักล่าวตามความ
เหมาะสม แต่ตอ้งมีเน้ือหาตามแบบเป็นหลกั
4. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ น าแบบ งป .1 งป .2 งป .3มาพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแกไ้ขงบประมาณดา้นรายจ่ายประกอบ
ดา้นรายรับ เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
5.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน อนุมติัเงินงบประมาณยอดใดแลว้ ให้เจา้หนา้ท่ี
งบประมาณจดัท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
อีกคร้ังหน่ึง
6.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565
เสนอต่อสภาทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี15 สิงหาคม 2564
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว xxxx ลงวันที่ xx xxx 2565

• ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอ ก ากบัดแูลการปฏิบตัิ
เพ่ือใหก้ารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายของ อปท .เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

• กรณีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างงบประมาณไม่ทันตา ม
ก าหนดเวลาและมิไดข้อขยายเวลา ใหผู้ว้่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงเหตท่ีุเสนอ
ไมท่นัและบกพรอ่งใหด้  าเนินตามควรแก่กรณี
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แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/วxxxx ลงวันที่ xx xxx 2565

• ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แนะน าและซักซอ้มแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของ อปท .โดยควรก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการและติดตามผลการปฏิบตัิของ อปท.ซึง่อาจ
กระท าไดโ้ดยวิธีการประชมุชีแ้จงโดยใชป้ฏิทินงบประมาณเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการ และมอบหมายใหมี้เจา้หนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบตัิ
ของ อปท.เป็นการเฉพาะก่อนการจดัท างบประมาณ



แนวทางการจัดท างบประมาณปี 2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว xxxx ลงวันที่ xx xxx 2565

• ประมาณการรายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ

• รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้ของ
อปท.ก าหนด

• เงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งงบประมาณปี 2566 ให้ประมาณ     
การใกล้เคียงยอดวงเงินรวมที่ได้รับในปีงบประมาณ2565



รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2566 ที่น ามาตั้งงบประมาณ
1. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

2. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

3. สนับสนุนอาหารกลางวัน

4. การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า) 

5. การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

6. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

8. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน)



รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2566 ที่น ามาตั้งงบประมาณ
9. สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

10. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12. ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

13. ส าหรับสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

14. สนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน 

15. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2566 ที่น ามาตั้งงบประมาณ
16. เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้

17. สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

18. ส าหรับสวัสดิการครูชายแดนใต้

19. ส าหรับงานของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า

20. การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข



รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2566 ที่น ามาตั้งงบประมาณ
21. ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์
วรขัตติยราชนารี

22. ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัตติยราชนารี

23. เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ (ถ้ามี)



เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พ.ศ.2566

1. ส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2. ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (การศึกษาของบุตร)

3. ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

4. ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)

5. ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง



รายการท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณร้อยละ40 ตามมาตรา35

1.เงินอดุหนนุส าหรบัการจดัการศกึษาภาคบงัคบั(เงินเดือนครูและคา่จา้งประจ า)

2.เงินอดุหนนุส าหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็(เงินเดือนส าหรบัพนกังานครู
เงินวิทยะฐานะ เงินคา่ตอบแทนรายเดือน เงินประกนัสงัคม เงินเพิ่มคา่ครองชีพ
ส าหรบัพนกังานจา้งและคา่สวสัดิการส าหรบัหวัหนา้ศนูยแ์ละผูด้แูลเด็กในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต)้

3.คา่ตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

4.เงินอดุหนนุอ่ืนใดท่ีรฐัจดัสรรเป็นเงินเดือน คา่จา้ง เงินเพิ่มท่ีเก่ียวกบัเงินเดือนหรอื
เงินคา่จา้ง



หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เงินท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เบกิจ่ายโอนเขา้บญัชีสถานศกึษา

• อาหารกลางวนั

• เงินรายหวันกัเรยีน

• เงินพฒันาการจดัการศกึษา

• เงินอ่ืนท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหส้ถานศกึษาตามขอ้ 6 (1)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 ขอ้ 10



ขอ้ 6 เงินรายไดส้ถานศกึษาประกอบดว้ย

(1) เงินที่ไดจ้ากการท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตัง้งบประมาณให้
สถานศกึษา

(ก) เงินท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดร้บัจากการจดัสรรเงินอุดหนนุ
ทั่วไปและตัง้งบประมาณใหส้ถานศกึษา เป็นคา่อาหารกลางวนั
เงินรายหวันกัเรยีน และเงินพฒันาการจดัการศกึษา

(ข) เงินท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตัง้งบประมาณใหส้ถานศึกษา      
เป็นคา่อาหารกลางวนั เงินรายหวันกัเรยีน และเงินพฒันาการจดั
การศกึษา และเงินคา่ใชจ้่ายอื่นท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 ขอ้ 6



• เงินรายหวันกัเรียน หมายความถงึ เงินคา่ใชจ้่ายในการจดัการเรยีนการสอนและ
การบรหิารทั่วไปของสถานศกึษา ไดแ้ก่ ค่าสื่อและอปุกรณก์ารเรียนการสอน 
คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุท่ีไดร้บัการจดัสรรเป็นเงินอดุหนนุทั่วไปและ
หมายความรวมถึงเงินท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตัง้งบประมาณใหส้ถานศกึษา
เพ่ือเป็นคา่ใชจ้่ายตามรายการท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบนี้

• เงินพฒันาการจดัการศกึษา หมายความถึง เงินอดุหนนุดา้นการศกึษาที่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดร้บั ไดแ้ก่คา่ใชจ้่ายในการพฒันาหลกัสตูร กระบวนการ
เรยีนรู ้คา่ใชจ้่ายในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู ้
คา่ใชจ้่ายในการพฒันาระบบเครือข่าย การศกึษาสื่อสารเรียนรู ้คา่อปุกรณ์
การศกึษา  คา่กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน คา่เครื่องแบบนกัเรียน คา่หนงัสือเรียน คา่
ปัจจยัพืน้ฐานส าหรบันกัเรียนยากจน คา่ใชจ้่ายในการพฒันาบคุลากรทาง
การศกึษา คา่ใชจ้่ายในการบรหิารการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันา
ทอ้งถ่ินหรอืเงินอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประสงคท่ี์จะเบิกหกัผลกัสง่เขา้
บญัชีเงินฝากธนาคารของสถานศกึษาเป็นคา่พฒันาการจดัการศกึษา เป็นตน้

• หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 0816.2/ว 2786 ลว.8 พฤษภาคม 2562



การเสนองบประมาณต่อสภาทอ้งถ่ิน

เสนอต่อสภาทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม
กรณีเสนอไม่ทนัใหข้อขยายเวลาต่อ
ประธานสภา

มีเอกสารประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการ
ก่อสร้างอีกหน่ึงเล่มนอกเหนือจากขอ้บญัญติั/
เทศบญัญติั



เอกสารการจดัท างบประมาณ 2566

❑แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

❑บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

❑โครงการเสนอขอรบัเงินอุดหนุน

❑เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยโครงการก่อสรา้ง

❑เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยโครงการจดังาน     

การจดักิจกรรมสาธารณะ และการแข่งขนักีฬา

❑หนังสือสัง่การ

❑อ่ืนๆ
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รายไดท่ี้รฐั

จดัเก็บแลว้

จดัสรรหรือ

แบ่งให้

รายไดท้อ้งถ่ิน

จดัเก็บเอง

รายไดอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

4. รายไดอ่ื้น ๆ

เงินอุดหนุน 

จากรฐั และ 

การถ่ายโอน

ภารกิจ

โครงสรา้งรายไดท้อ้งถ่ิน

3.2.

1.



การประมาณการรายไดใ้กลเ้คียงปีท่ีผา่นมา

งบปี 66

รายไดจ้ดัเกบ็เอง ปี 64

รายไดเ้งินอุดหนุนทัว่ไป ปี 65



การเลือกใชแ้ผนงาน กบัการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน

• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
• แผนงานเคหะและชุมชน                   งานสวนสาธารณะ
• แผนงานเคหะและชุมชน                   งานบ าบดัน ้าเสีย
• แผนงานการเกษตร                            งานส่ิงแวดลอ้มและ      

ทรัพยากรธรรมชาติ
• แผนงานการพาณิชย ์                         งาน...(ท่ีเก่ียวขอ้ง).......ยกเวน้การ               

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม     
ปรับปรุง ร้ือถอน
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พระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560

มาตรา 4 ราคากลาง หมายถึงราคาเพ่ือใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรยีบเทียบราคาท่ีผูย่ื้น
ขอ้เสนอไดย่ื้นเสนอไวซ้ึง่สามารถจดัซือ้จดัจา้งไดจ้รงิตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1.ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด

2.ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มลูราคาอา้งอิงของพสัดท่ีุกรมบญัชีกลางจดัท า

3.ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรอืหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

4.ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

5.ราคาท่ีเคยซือ้หรอืจา้งครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

6.ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรอืแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานของรฐันัน้ๆ



“งานก่อสร้าง” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

• การซอ่มแซม ตอ่เติม ปรบัปรุง รือ้ถอน

(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั
ดว่นทีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ ว 259 ลงวนัที่ 4 มิถนุายน 2561)



• การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การด าเนินการ และหรือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอนัเป็นโครงสรา้งของสิ่งก่อสรา้งหรอื
สิ่งก่อสรา้งทัง้หมดหรือบางส่วน ใหค้งสภาพและหรือใชง้านได้
ตามปกติดงัเดิม

• การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระท า และหรือการ
ด าเ นินการอื่นใด อันเป็นโครงสร้างของสิ่ งก่อสร้างหรื อ
สิ่งก่อสรา้งทัง้หมดหรอืบางส่วน ซึ่งไดก้่อสรา้งไว้แลว้ใหมี้สภาพ
ที่ดีย่ิงขึน้ 



• การต่อเติม หมายถึง การดดัแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลด
หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น า้หนัก 
เนือ้ที่ของโครงสรา้งหรอืสว่นตา่ง ๆ ของสิ่งก่อสรา้งซึง่ไดก้่อสรา่ง
ไวแ้ลว้ใหผิ้ดไปจากเดิม แตมิ่ใช่เป็นกรณีของการซอ่มแซม

• การรือ้ถอน หมายถึง การรือ้หรือการด าเนินการอื่นใด เ พ่ือน า
ส่วนประกอบอนัเป็นโครงสรา้งของสิ่งก่อสรา้งหรือสิ่งก่อสรา้ง
ทัง้หมดหรอืบางสว่นออกไป



• หากการด าเนินการดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั 
หรอืไม่มีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั หรอืไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงานของรฐัสามารถด าเนินการจดัจา้งในลกัษณะอื่นที่มิใช่
งานก่อสรา้งได้

• หากการด าเนินการดงักลา่ว มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั หรอื
มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรือมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดจ้างในลักษณะงาน
ก่อสรา้ง



การตั้งงบประมาณจา้งออกแบบ

งบด าเนินงาน 

คา่ใชส้อย 

ประเภท รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวนัท่ี  28 พฤษภาคม 
2564



กฎกระทรวง
ก าหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือ 

ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562

ประเภท รายการ            ขนาดโครงการ           อตัรา(ไม่เกินร้อยละ)

งานถนน       ออกแบบ              ไม่เกิน100 3
ลา้นบาท
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พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 4 หน่วยงานของรฐั หมายความถงึ อปท.
มาตรา 16 ใหห้น่วยงานของรฐั น าแผนการคลงัระยะปาน
กลางท่ี ครม .ให้ความเห็นชอบแล้วมาใช้ประกอบการ
พิจารณาในการจดัท างบประมาณ

มาตรา 81 ใหค้ณะกรรมการจัดท าแผนการคลงัระยะปาน
กลางใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90วนั นบัแต่วนัท่ี พรบ.นีใ้ชบ้งัคบั 
(20 เมย.61)



พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 20 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้อง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์

(1)งบประมาณรายจ่ายลงทนุตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและตอ้งไม่
นอ้ยกว่าวงเงินสว่นท่ีขาดดลุของงบประมาณประจ าปีนัน้



พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 11 ใหค้ณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐั
มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้
(4)ก าหนดสดัสว่นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น สัดส่วนการก่อหนี้
ผกูพนังบประมาณรายจ่ายขา้มปีงบประมาณ



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ
เร่ือง ก าหนดสดัส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวนิยัการเงินการคลงั

ของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561

1.สดัส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตอ้งตัง้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สอง แต่ไม่เกินรอ้ยละสามจุดหา้ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

2.สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้าม
ปีงบประมาณตอ้งไมเ่กินรอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 



พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ.2561

มาตรา 65 การจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตอ้งท าอย่าง
โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยตอ้งพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ ความคุม้ค่า ความประหยดั 
และภาระทางการคลงัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต

มาตรา 66 การจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
พิจารณาฐานะการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชจ้่ายเงิน
งบประมาณ การจัดเก็บรายได ้ในปีงบประมาณนัน้ โดยใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ว่า
ดว้ยการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และพระราชบญัญตัินี ้



พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจเงินแผน่ดินพ.ศ.2561

มาตรา 97เจา้หนา้ที่ของรฐัผูใ้ดมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่
ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรฐัจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย...ให้
ผูว้า่การเสนอตอ่คณะกรรมการใหล้งโทษทางปกครองผูน้ัน้

มาตรา 98 โทษทางปกครอง มีดงัตอ่ไปนี้

1. ภาคทณัฑ์

2. ต าหนิโดยเปิดเผยตอ่สาธารณชน

3. ปรบัทางปกครอง(ลงโทษปรบัเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสอง
เดือน ของผูถ้กูลงโทษมิได)้



หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2561

ใหก้ าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้
(ค่า K) ไวใ้นประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญ
ชวนรวมถึงระบุไวใ้นสัญญาจา้งก่อสรา้งเพิ่มเติม ในแบบ
สญัญาจา้งก่อสรา้งท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัด
จา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐัก าหนด



เงินชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได(้ค่าK)
• แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา
• งานก่อสรา้ง
• งบลงทนุ คา่ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง

• ประเภท คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได(้คา่K)

เพื่อเป็นคา่ชดเชยกรณีเงินชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)

• ฐานอ านาจ หนงัสือกระทรวงการคลงั ดว่นท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว110ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2561

• ไม่อยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ 
ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวนัท่ี 15พฤษภาคม 2562
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1. เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 40
2. การจัดงานและแข่งขนักีฬา อบจ. 10 ท./อบต. 5
3. การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น อบจ.10 ทน. 2

ทม./ทต. 3 อบต. 5
4. โบนัส งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
5. ค่ารับรอง ร้อยละ 1 (ยกเลิกแล้ว)
6. ศึกษาดูงานร้อยละ 2 /2.5 /3 (นส.มท.ที่ มท 0808.2/3446 ลว.19 ตค.48)
7. กองทุนบ าเหน็จบ านาญ อบจ. ท.3 /อบต.2
8. เงินสมทบ สปสช.
9.ทุนการศึกษา 3 / 2.5/ 2

การตัง้งบประมาณรายจ่ายท่ีก าหนดรอ้ยละ

http://my.dek-d.com/zakiko/gallery/show_picture.php?id=101757464


ขอ้ 14 รำยจำ่ยตำมแผนงำน  

- รำยจำ่ยเพือ่กำรลงทนุ ไดแ้ก ่งบลงทนุ ซึ่งเป็นรำยจำ่ยที่จำ่ย

ในลกัษณะค่ำครุภณัฑ ์ค่ำที่ดินและสิง่กอ่สรำ้ง รวมถงึรำยจำ่ย

ที่ก ำหนดใหจ้ำ่ยจำกงบรำยจำ่ยอืน่ใดในลกัษณะรำยจำ่ยดงักลำ่ว



63

ลกัษณะงบประมาณ

100 < สมดลุ > 100

100 < เกินดลุ >     60

100 <ขาดดลุ >   150
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งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

• รายจ่ายงบกลาง

• รายจ่ายตามแผนงาน



การจําแนกหมวดและประเภทรายจ่ายสําหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

รายจ่ายงบกลาง หมายถึง

รายจ่ายท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภาระผกูพนัตอ้งจ่าย
เป็นรายจ่ายท่ีตั้งไวเ้พื่อจดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ เบิกจ่าย 
กรณีทีไ่ม่มกีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คาํส่ัง หรือหนังสือ
ส่ังการกระทรวงมหาดไทยกาํหนดเป็นการเฉพาะ
ให้สํานักปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพจิารณามอบให้หน่วยงานตามทีส่มควรเป็น
หน่วยงานผู้เบิกจ่าย



งบกลาง ไดแ้ก่ รายจ่ายดงัต่อไปน้ี
(1) ค่าช าระหน้ีเงินตน้
(2) ค่าช าระดอกเบ้ีย
(3) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
(4) เงินสมทบกองทุนทดแทน
(5) เงินสนบัสนุนงบประมาณ
รายจ่าย กิจการประปา
(6) เงินสนบัสนุนงบประมาณ
รายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล
(7) เงินสนบัสนุนสถานีขนส่ง/

กิจการท่าเรือ

(8) เงินสนบัสนุนโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุข ของ อปท.
(9) เงินสนบัสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการโครงการอ่ืนๆ
(10) เบ้ืยยงัชีพผูสู้งอายุ
(11) เบ้ียยงัชีพคนพิการ
(12) เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์
(13) ส ารองจ่าย
(14) รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั
(15) เงินช่วยพิเศษ



รายจ่ายตามข้อผูกพนั
(1) เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สปสช.)
(2) ค่าบ ารุงสมาคมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(3) เงินเพื่อการสงเคราะห์ผูป่้วยท่ียากไร้
(4) เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร
(6) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)
(7) เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ (ช.ค.บ.)
(8) เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ
(9) เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญพนกังาน 

(ช.ค.บ.)

(10) เงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถ่ายโอน
(11) เงินบ าเหน็จบ านาญพนกังานครู
(12) เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า
(13) เงินช่วยพิเศษผูรั้บบ านาญ
(14) เงินช่วยพิเศษผูรั้บบ านาญขา้ราชการถ่ายโอน
(15) เงินช่วยพิเศษผูรั้บบ านาญพนกังานครู
(16) เงินช่วยพิเศษผูรั้บบ านาญลูกจา้งประจ าถ่ายโอน
(17) เงินค่ารักษาพยาบาลผูรั้บบ านาญ
(18) เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจา้งประจ า

(กสจ.)
(19) ค่าจดัการพลงังาน
(20) ค่าบริหารระบบบ าบดัน ้ าเสีย
(21) ค่าภาษีท่ีตอ้งช าระตามกฎหมายก าหนด
(22) เงินเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด



งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. ผูกพันกับรัฐ EX เงินสมทบ สปสช.

2. กระทรวงมหาดไทยสั่ง EX

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

- สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (อบจ.)

3. นอกเหนือจากนั้นตั้งงบประมาณตามหมวดที่เกี่ยวข้อง 



ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร
• เงินคา่ปรบัจราจรท่ีไดร้บั เป็นรายได ้หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบัและใบอนญุาต 
ประเภทคา่ปรบัผูก้ระท าผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก

• เทศบาลและอบต. น าเงินค่าปรบัจราจรท่ีไดร้บั ไปใชใ้นการแกปั้ญหาจราจร  
ตัง้งบประมาณรายจ่ายในงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั

• เทศบาลและอบต. น าเงินรายได้ประเภทอ่ืนท่ีมิใช่เงินค่าปรับจราจรไป
ด าเนินการแกปั้ญหาจราจร ใหต้ัง้งบประมาณตามหมวดรายจ่าย

• อบจ .เทศบาล .อบต .จ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืน           
ด  าเนินการเก่ียวกบัการจราจรท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี ใหต้ัง้งบประมาณ
หมวดเงินอดุหนนุ

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลงวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562
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เงินสมทบ สปสช.(หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที)่

1. จัดสรรให้เทศบาล/อบต. 45 บาท/ประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน

2. อปท.สมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรร
➢ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 6 ล้าน
➢ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 6 ล้าน ถึง 20 ล้าน
➢ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้าน

ประกาศ สปสช.เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)

▪ อบจ/เทศบาล : รอ้ยละ 3 ของประมาณการรายได ้

▪ อบต : รอ้ยละ 2 ของประมาณการรายได ้

▪ ไมน่ ารายรับประเภทพนัธบตัร เงินกู ้เงินท่ีมีผูอ้ททิศห้ ้้รอ อเงิน    

อทด้นทนมารวมค านวณ

กฎกระทรวง การหกัเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมทบเขา้เป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2563 ลงวนัท่ี 
23 กนัยายน 2563
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ระเบยีบมท.ว่ำดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยในกำรสงเครำะห์

ผูป่้วยที่ยำกไรข้องอบจ. พ.ศ. ๒๕๖๐

“กำรสงเครำะห”์  กำรช่วยเหลอืผูป่้วยที่ยำกไรเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำง

“ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำง”  ค่ำพำหนะส ำหรบัเดินทำงของผูป่้วยที่ยำกไรเ้พือ่เขำ้รบักำร

รกัษำพยำบำล ณ โรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร

“ผูป่้วยที่ยำกไร”้ ผูป่้วยที่ยำกจน ซึ่งมีสทิธิไดร้บักำรสงเครำะหต์ำมหลกัเกณฑก์ำร

สงเครำะหข์อง พม.

หลกัเกณฑก์ำรช่วยเหลอื  

๑. ผูป่้วยที่ยำกไร ้ยื่นขอรบักำรสงเครำะหจ์ำก พม. ก่อน

๒. ไดร้บักำรสงเครำะหจ์ำก พม. ไม่เพยีงพอ หรอืไม่ไดร้บักำรสงเครำะห์

เน่ืองจำกจ ำกดัดว้ยงบประมำณ อบจ. ใหก้ำรสงเครำะหเ์พิม่เตมิไดต้ำมที่จำ่ยจรงิไม่เกนิ

คร ัง้ละ ๒,๐๐๐ บำทต่อคน และไม่เกนิ ๓ คร ัง้ต่อคนต่อปีงบประมำณ 

(เกนิ ๓ คร ัง้ ขอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั)
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รายจ่ายงบกลาง
เงินส ารองจ่าย

-ตัง้ใหเ้พียงพอต่อการเผชิญเหตุ

-ใชเ้พ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน หรือ กรณีการป้อง

กนัและยบัยัง้ก่อนเกิดสาธารณภยัหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ

ภยั หรือ กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนเป็นส่วนรวม

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0808.2/ ว  1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ความแตกต่างการใชง้บประมาณสาธารณภยั

งบประมาณ - งบกลาง ก่อนเกิดเหตุ

ขณะเกิดเหตุ

หลงัเกิดเหตุ

เงินสะสม– สาธารณภยัฉุกเฉิน–ขณะเกิดเหตุ



การตัง้งบประมาณกรณี สาธารณภยั

- งบกลาง  ส ารองจ่าย

- หมวดค่าใชส้อย

โครงการ.......



แหล่งเงินการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยั

• ใหน้ าเงินส ารองจ่ายไปใชเ้ป็นอนัดบัแรก

• หากเงินส ารองจ่ายมีไม่เพียงพอ สามารถโอนงบประมาณท่ีเหลือจ่าย
หรอืไม่มีความจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพิ่มได้

• งบประมาณมีไมเ่พียงพอท่ีจะด าเนินการสามารถใชจ้่ายจากเงินสะสม

หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ท่ี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 แกไ้ขถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561

การส่งเสริม
และพฒันา
คุณภาพชีวิต

การป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ

เกษตรกรผูมี้
รายไดน้อ้ย

สาธารณภยั



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน

1. ด้านสาธารณภัย 
แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง
งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน หรือ กรณีการ

ป้องกนัและยบัยัง้ก่อนเกิดสาธารณภยัหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยั 

หรือ กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน

เป็นส่วนรวม



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่     

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณกีารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน

3. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า               

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
แผนงาน การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า      

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย



แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัย

5.กรณีเยยีวยาหรือฟ้ืนฟูช่วยเหลือ ตามข้อ 17 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจ่ายเก่ียวกบัทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษา
และการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น กรณีทุนการศึกษาส าหรบันักศึกษาและ
นักเรียน



84

84

รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบดว้ย

งบบุคลากร

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

- หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 

- หมวดค่าสาธารณูปโภค



85

85

งบเงนิอุดหนุน

- หมวดเงนิอุดหนุน

งบลงทุน

- หมวดคา่ครุภณัฑ ์ท่ีดนิและส่ิงก่อสรา้ง

งบรายจ่ายอ่ืน

- หมวดรายจ่ายอ่ืน



ระเบียบค่าตอบแทน....(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557

• รายไดต้ามงบการเงินประจ าปี(งบแสดงผลการด าเนินงานท่ี
จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณท่ีแลว้มา ทั้งน้ี ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐาน     
ในการค านวณอตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน



2564 2565 2566

15 ส.ค.

รายได้จริงตามงบการเงิน

เงินอุดหนุนทุกประเภท/เงินกู/้เงินสะสม

XXX บัญชีท้ายระเบียบ XXX

หัก

 การค านวณค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง



 การค านวณค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง

2565 (เสนอไม่ทัน15 สค)      2566

รายได้จริงตามงบการเงิน
เงินอุดหนุนทุกประเภท/เงินกู/้เงินสะสม
XXX บัญชีท้ายระเบียบ XXX

หัก



การตั้งงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรทอ้งถ่ิน

1. ใหต้ั้งจ่ายใหค้รบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผน
อตัราก าลงั 3 ปี 

2. เม่ือรวมกบัเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนแลว้ จะตอ้งไม่
เกินวงเงินตามมาตรา 35 พรบ.บุคคล

3. ไม่นบัรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน



รายการท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณร้อยละ40 ตามมาตรา35
1.เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบงัคบั(เงินเดือนครูและค่าจา้ง
ประจ า)

2.เงินอุดหนุนส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็(เงินเดือนส าหรับพนกังานครู
เงินวิทยะฐานะ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประกนัสงัคม เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพส าหรับพนกังานจา้งและค่าสวสัดิการส าหรับหวัหนา้ศูนยแ์ละผูดู้แลเดก็
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต)้

3.ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

4.เงินอุดหนุนอ่ืนใดท่ีรัฐจดัสรรเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เงินเพิ่มท่ีเก่ียวกบั
เงินเดือนหรือเงินค่าจา้ง



การค านวณเงินเดือน

1. ดูยอดรวมงบประมาณด้านรายจ่าย

EX 100 X 40% = 40

2. การตั้งเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

จะต้องไม่เกินร้อยละ 40(EX ข้อ1)

(ไม่รวมฝ่ายการเมือง)

3. จ่ายจากรายได้เท่านั้น ห้ามจ่ายจากเงินอุดหนุน



ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
เร่ือง การก าหนดรายการค่าใชจ่้ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ
ค่าจา้งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558

1.เงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
2.เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงิน

เพิ่มอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบก าหนด ในลกัษณะ ดงัน้ี

2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว



2.4 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นพฒันา      
สังคมและสวสัดิการ (พ.ต.พ.)

2.5 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฎิบติังานดา้นการ                  
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

2.6 เงินค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใหห้น่วยงานบริการในสงักดั    
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2.7   เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.)
2.8 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นการหอ้ง

กนัภยัและดบัเพลิง    
2.9 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นกฎหมาย

ต าแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)  
2.10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานครู        

การศึกษา (พ.ค.พ.)



2.11 เงินวิทยฐานะ
2.12 เงินช่วยพิเศษเก่ียวกบัศพ    
2.13 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนในลกัษณะเดียวกนั

3. เงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพืน้ท่ีพิเศษ
(สปพ)

4. เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

5. เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร รนครวมถึงเงินทุนสนบัสนุน
การศึกษาแก่บุตรขา้ราการและลูกจา้งประจ าของกรุงเทพมหานครและ  
ขา้ราชครูกรุงเทพมหานคร

6. เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล



7. เงินตอบแทนผูป้ฏิบติังานดา้นความเจบ็ป่วยนอกเวลาราชการและ      
วนัหยดุราชการเฉพาะส าหรับขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
ลูกจา้งและพนกังานจา้ง(แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ฯลฯ)

8. เงินเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขส าหรับ    
แพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรท่ีไม่ปฏิบติัเวชปฏิบติัส่วนตวั

9. เงินค่าเช่าบา้น
10.เงินท าขวญัขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งและพนกังาน    

จา้งซ่ึงไดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะการปฏิบติัหนา้ท่ี
11.เงินเก่ียวกบัศพขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และ     

พนกังานจา้ง ซ่ึงถึงแก่ความตายในระหวา่งเดินทางไปราชการ
12. เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า



13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูรั้บบ านาญของขา้รชการ หรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมิใช่ต าแหน่งครู(ชคบ)รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผูรั้บบ านาญซ่ึง
ลาออกจากราชการก่อนเกษียนอายขุองกรุงเทพมหานคร(ชรบ)

14.เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม
15.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
16.เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
17.บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีและประชาชน ผู ้

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือช่วยราชการเน่ืองในการป้องกนัอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ

18. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั
ประจ าปีแก่ขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง

19. ทุนการศึกษา
20. เงินเกษียณอายกุ่อนก าหนด



ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
เร่ือง การก าหนดรายการค่าใชจ่้ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ
ค่าจา้งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561

21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน



การค านวณประมาณการโบนัส

1. ดูยอดรวมงบประมาณด้านรายจ่าย

EX 100 X 40% = 40

2. ดหูมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

EX 38

3. 40 – 38 = โบนัส



ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูร้บัผิดชอบการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั

• หวัหน้าหน่วยงานของรฐัอาจก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ

บริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมค่าตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น ประหยดั และเหมาะสม

• กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมกำร

(ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที่ 6 กนัยำยน 2561



หลกัเกณฑ์

กำรเบกิจำ่ยค่ำตอบแทนบคุคลหรอืกรรมกำร

(ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที่ 6 กนัยำยน 2561)



1. บคุคลหรอืคณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

(1) คณะกรรมกำรหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ำร่ำงขอบเขต ของงำน 

หรอืรำยละเอยีดคณุลกัษณะเฉพำะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจำ้ง รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑ์

กำรพจิำรณำคดัเลอืกขอ้เสนอ (ตำมขอ้ 21)

(2) คณะกรรมกำรหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบกำรจดัท ำแบบรูปรำยกำรงำน

ก่อสรำ้ง (ตำมขอ้ 21)

(3) คณะกรรมกำรพจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 55-58)

(4) คณะกรรมกำรพจิำรณำผลกำรสอบรำคำ (ขอ้ 68-71)

(5) คณะกรรมกำรซ้ือหรอืจำ้งโดยวธิคีดัเลอืก (ขอ้ 74-76)

(6) คณะกรรมกำรซ้ือหรอืจำ้งโดยวธิเีฉพำะเจำะจง (ขอ้ 78)

(7) คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดใุนงำนซ้ือหรอืงำนจำ้ง (ขอ้ 175)

(8) คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดใุนงำนซ้ือหรอืงำนจำ้งก่อสรำ้ง (ขอ้ 176-177)

(9) ผูค้วบคมุงำน (ขอ้ 178)



2. บคุคลหรอืคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งที่ปรกึษำ

(1) คณะกรรมกำรหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ำ รำ่ง

ขอบเขตของงำนจำ้งที่ปรกึษำ รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำคดัเลอืก

(ขอ้ 103)

(2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งที่ปรกึษำโดยวิธปีระกำศเชิญชวนทัว่ไป

(ขอ้ 113-115)

(3) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งที่ปรกึษำโดยวธิีคดัเลอืก (ขอ้ 119-1121)

(4) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งที่ปรกึษำโดยวธิีเฉพำะเจำะจง (ขอ้ 124)

(5) คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดใุนงำนจำ้งที่ปรกึษำ (ขอ้ 179)



3. บคุคลหรอืคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำนกอ่สรำ้ง

(1) คณะกรรมกำรหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ำร่ำงขอบเขตของงำน

จำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำนก่อสรำ้ง รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำคดัเลอืก

ขอ้เสนอแบบรูปรำยกำรงำนก่อสรำ้ง (ขอ้ 139)

(2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งออกแบบหรอืควบคุมงำนก่อสรำ้งโดยวธิีประกำศ

เชิญชวน (ขอ้ 146-147)

(3) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำนก่อสรำ้งโดยวธิีคดัเลอืก

(ขอ้ 149-150)

(4) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งออกแบบหรอืควบคุมงำนก่อสรำ้งโดยวธิี

เฉพำะเจำะจง (ขอ้ 152)

(5) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งออกแบบงำนก่อสรำ้งโดยวธิีประกวดแบบ (ขอ้ 155)

(6) คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนจำ้งออกแบบหรอืควบคุมงำนก่อสรำ้ง 

(ขอ้ 180)



4. คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้ง ที่ไดร้บัแต่งต ัง้ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบกำร

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรก ำหนดรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้ง (เบกิได ้

ตัง้แต่ 15 พ.ย. 2560) 

5. บคุคลหรอืคณะกรรมกำรผูไ้ดร้บักำรแต่งตัง้ตำม ขอ้ 1-4

ยกเวน้ ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง ใหไ้ดร้บัค่ำตอบแทน ดงัน้ี

(1) บคุคล ในอตัรำไม่เกนิคนละ 1,200 บำท ต่องำน

(2) คณะกรรมกำรในอตัรำ ประธำนกรรมกำรไม่เกนิ      

1,500 บำท กรรมกำรไม่เกนิคนละ 1,200 บำท ต่อคร ัง้ที่มำประชมุ 



6. คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนจำ้งกอ่สรำ้ง และผูค้วบคมุ

งำนก่อสรำ้ง ใหไ้ดร้บัค่ำตอบแทนกรณีออกตรวจงำนจำ้ง ณ สถำนที่

ที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำหรอืที่ตกลงใหท้ ำงำนจำ้ง ดงัน้ี

6.1 คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดุในงำนจำ้งกอ่สรำ้ง ในอตัรำ 

350 บำทต่อคนต่อวนั

6.2 ผูค้วบคมุงำนกอ่สรำ้ง

(1) หวัหนำ้ผูค้วบคมุงำนก่อสรำ้ง ในอตัรำไม่เกิน 350

บำทต่อวนัต่องำน

(2) ผูค้วบคมุงำนก่อสรำ้ง (ผูป้ฏบิตักิำร) ในอตัรำไม่เกนิ 

300 บำทต่อวนัต่องำน



7. กำรจำ่ยเงนิค่ำตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี

7.1 สว่นรำชกำร

(1) จำ่ยค่ำตอบแทนโดยโอนเงนิผ่ำนระบบ KTB Corporrate Online เพือ่

เขำ้บญัชีเงนิฝำกธนำคำรของบคุคลหรอืคณะกรรมกำร ดงักลำ่ว

- กรณีเป็นขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง พนกังำนรำชกำรในหน่วยงำน ใหโ้อนเงนิ

เขำ้บญัชีเงนิฝำกธนำคำรที่ใชส้ ำหรบัรบัเงนิเดือน ค่ำจำ้ง หรอืค่ำตอบแทนแลว้แต่

กรณี หรอืบญัชีเงนิฝำกธนำคำรอืน่

- กรณีเป็นบคุคลต่ำงสงักดัหรอืบคุคลภำยนอก ใหโ้อนเงนิเขำ้บญัชีเงนิ

ฝำกธนำคำรตำมที่ผูม้ีสทิธิรบัเงนิแจง้ควำมประสงคไ์ว ้

(2) ใหใ้ชร้ำยงำนสรุปผลกำรโอนเงนิ ทไีดจ้ำกระบบ KTB Corporrate 

Online เป็นหลกัฐำนกำรจำ่ยและเกบ็รกัษำไวใ้ห ้สตง. ตรวจ 

7.2 หน่วยงำนของรฐัอืน่ ใหถ้อืปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัที่หน่วยงำน

ของรฐันั้น ๆ ก ำหนด



8. หวัหนำ้หน่วยงำนของรฐัสำมำรถก ำหนดหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัอตัรำกำรจำ่ยค่ำตอบแทนเพือ่เป็นกำรควบคุมกำร

เบิกจำ่ยและกำรบรหิำรงบประมำณไดต้ำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม

9. กำรเบิกจำ่ยค่ำตอบแทนที่นอกเหนือหรอืแตกต่ำง

จำกที่ก ำหนดใหข้อท ำควำมตกลงกบักระทรวงกำรคลงั 



ค่าป่วยการ อปพร.
1) ค่าเบี้ย เลี้ ยงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2) จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560



หนงัสอื มท. ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวนัที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบกิจำ่ยเงนิค่ำจำ้งเหมำบรกิำร

ของ อปท.

ยกเลกิ

หนงัสอื มท.ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวนัที่ ๙ ธนัวำคม ๒๕๕๙    

เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรเบกิจำ่ยเงนิค่ำจำ้งเหมำบรกิำรของ อปท.
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หนงัสอื มท.ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลงวนัที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

➢ ดลุพนิิจของผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น

ในกำรพจิำรณำใหเ้บกิจำ่ย

➢ จ ำเป็น จะจำ้งนิติบคุคล 

หรอืบคุคลธรรมดำได้

➢ ตัง้จำ่ยในหมวดค่ำตอบแทน

ใชส้อยและวสัด ุประเภท

รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบรกิำร

➢ ถอืปฏบิตัิตำมกฎหมำยพสัดภุำครฐั

➢ ท ำขอ้ตกลงกำรจำ้ง/สญัญำกำรจำ้ง

➢ ลกัษณะกำรซ้ือบรกิำรเป็นรำยช้ิน 

➢ มุ่งถงึเนน้ผลส ำเรจ็ของงำน 

และระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นส ำคญั 

ตำมขอ้ตกลงจำ้งหรอืสญัญำจำ้ง

เท่ำนั้น
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จำ้งเหมำบรกิำรบรกิำรเพือ่เสรมิกำรปฏบิตังิำนตำมหนำ้ที่ปกติ

➢ ไม่มีต ำแหน่ง

พนกังำนสว่น

ทอ้งถิ่น ลูกจำ้ง/

พนกังำนจำ้ง

ปฏบิตัิงำน

มีต ำแหน่งพนกังำน

สว่นทอ้งถิ่น ลูกจำ้ง/

พนกังำนจำ้ง แต่

- ไม่สำมำรถปฏบิตังิำนได ้

เสรจ็ตำมเวลำที่ก ำหนด

เน่ืองจำกปรมิำณงำนมำก

- ต ำแหน่งว่ำงลงหรอื

ถกูยบุเลกิต ำแหน่ง

➢ เฉพำะโครงกำรหรอื

งำนเฉพำะคร ัง้ครำวที่มี

ควำมจ ำเป็น

- ไม่เป็นสญัญำจำ้งเตม็

ปีงบประมำณในลกัษณะ

ต่อเน่ือง หากเกนิ ๑ 

ปีงบประมาณ ใหด้ าเนิน

กระบวนการจดัหาใหม่



ระเบียบ มท ว่าดว้ยการเบิกจา่ยวสัดเุครื่องแตง่กายของ จนท.               

พ.ศ. 2560

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น

➢ เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวสัดุ

➢ เบิกจ่ายไม่ได้ คือ เคร่ืองแบบข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาตกิและชุดประจ าท้องถิ่น

➢หากมคีวามจ าเป็นนอกเหนือจากจากหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ให้ขอท าความตกลงกบั ผวจ. เป็นกรณ ีๆ ไป



วสัดเุครื่องแต่งกำยที่มอบใหเ้จำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น (ขอ้ ๖)

วสัดเุครื่องแต่งกำยที่ อปท. มอบใหเ้จำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น

เพื่อสวมใสใ่นขณะปฏบิตังิำนตำมหนำ้ที่ โดยจะมอบ

วสัดเุครื่องแต่งกำยใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่นแต่ละคน

รบัผิดชอบดูแลในเครื่องแต่งกำยนั้น ๆ ท ัง้น้ี ให ้

เบิกจำ่ยไดค้นละไม่เกนิ ๒ ชดุต่อปี (ขอ้ ๖) 

เครื่องแต่งกำยชดุฝึก/ชดุปฏบิตักิำร อปพร. 

ประกอบดว้ย เสื้อ กำงเกง หมวก เข็มขดั 

รองเทำ้ รวมทัง้บตัรประจ ำตวั อปพร. วฒุบิตัร 

อปพร. และเข็มเครื่องหมำย อปพร.

เครื่องแต่งกำยชดุปฏบิตังิำนของบคุลำกร/

เครื่องแบบตำมมำตรฐำนกำรแพทยฉุ์กเฉิน

ขอ้ ๗ กำรจดัหำเครื่องแต่งกำยตำมระเบยีบน้ี

ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรอืระเบียบว่ำดว้ยกำรพสัดุ

ที่ อปท. ถอืปฏบิตัิ

ขอ้ ๘ กำรเบกิจำ่ยค่ำวสัดเุครื่องแต่งกำยของ

เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น ใหเ้บิกจำ่ยจำกงบด ำเนินงำน

หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ใหค้ ำนึงถงึควำม

เหมำะสมตลอดจนฐำนะกำรคลงัของ อปท. นั้น ๆ ดว้ย



วสัดเุครื่องแต่งกำยที่ไม่สำมำรถเบกิจำ่ยได ้คือ 

วสัดเุครื่องแต่งกำยที่ไม่สำมำรถเบกิจำ่ยได ้(ขอ้ ๙)

เครื่องแบบขำ้รำชกำร/

พนกังำนสว่นทอ้งถิ่น

ชดุฟอรม์ 

ชดุฟำติก

เสื้อผำ้ที่ใชใ้นกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ที่ทหำร

ชุดประจ ำทอ้งถิ่น 

ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๙ (แยง้ไม่ได)้ หำก อปท. มีควำมจ ำเป็นตอ้งจดัหำวสัดเุครื่องแต่งกำย

ที่ใชใ้นกำรปฏบิตังิำนนอกเหนือ จำกหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นระเบยีบน้ี ใหข้อท ำควำมตก

ลงกบั ผวจ. เป็นกรณี ๆ ไป



1. พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543

2. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
และก าหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรค
ส าคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการด ารงชีพ พ.ศ. 2544

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการ
ขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะหเ์นื่องจากการช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543

ระเบียบ มท.ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของ อปท. พ.ศ. 2542

4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544
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เงนิที่จำ่ยใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่นที่ปฏิบตังิำนตำมหนำ้ที่ปกต ิ

ลกัษณะงำนสว่นใหญ่ตอ้งปฏบิตังิำนในที่ต ัง้ส ำนกังำน 

และไดป้ฏบิตังิำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในที่ต ัง้ส ำนกังำน 

ลกัษณะงำนสว่นใหญ่ตอ้งปฏบิตังิำนนอกที่ต ัง้ส ำนกังำน

และไดป้ฏบิตังิำนนั้นนอกเวลำรำชกำรนอกที่ต ัง้ส ำนกังำน 

ลกัษณะงำนปกตติอ้งปฏบิตังิำนเป็นผลดัหรอืกะ 

และไดป้ฏบิตังิำนนั้นนอกผลดัหรอืกะของตน 

หรอื

หรอื

ระเบียบ มท. ว่ำดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทน

กำรปฏบิตังิำนนอกเวลำของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใหแ้ก่
หน่วยบริการสาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562

เงิน
คา่ตอบแทน

จนท.ปฏิบตัิงาน
ใหแ้ก่หน่วยรกิาร
สาธารณสขุ

นอกหน่วย
บรกิาร

สาธารณสขุ

ต่างหน่วย
บรกิาร

สาธารณสขุ

ปฏิบตัิงานในเวลา
ราชการหรอืนอก
เวลาราชการ        

ในหน่วยบรกิารฯ
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หมวดค่าใชส้อย
-------------------------------

• รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
• รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ
• รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

• ค่าบ ารุงและซ่อมแซม



การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• หมวดคา่ใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่
ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น และหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง

• ตัง้งบประมาณเป็นรายโครงการ

• จัดท าเป็นร่างโครงการเพ่ือประกอบการพิจาณาของสภาและ          
ผูก้  ากบัดแูล

• เม่ืองบประมาณมีผลใชบ้งัคบัก่อนด าเนินโครงการหมวดค่าใชส้อย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่ เขา้ลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ใหเ้สนอนายกอนมุตัิโครงการ
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โครงสร้างการเขียนค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• หมวดค่าใช้สอย 
• ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น
• ชื่อโครงการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
• เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ เงินรางวัล ...... ?เงิน ?? ถัวจ่าย

• ฐานอ านาจ

• แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 256๖-25๗๐ หน้า.๖๙ ล าดับที่ ๑๕
• อื่นๆ
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โครงสร้างการเขียนค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• หมวดครุภัณฑ์ 
• ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
• ชื่อโครงการ โทรทัศน์ แอลอีดี ?สเปค?

• เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี จ านวน  1 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียดของจอภาพ
- ขนาดจอภาพ ๔๐ นิ้ว 

• ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

• แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256๖-25๗๐ หน้า............ล าดับที.่............

• อื่นๆ 121



โครงสร้างการเขียนค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
• ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
• ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนนบ้าน

แม้นศรี (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล ๓)  
• เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนน

บ้านแม้นศรี (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล ๓) หนา ๐.๐๔ เมตร กว้าง ๗.๐๐ 
เมตร – ๙.๐๐  เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๙๓ ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลแม้นศรี ที่ ๓/๖๐

• ฐานอ านาจพรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๒)
• แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256๖-25๗๐ หน้า ๓๙ ล าดับที่ ๙
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123มาตรการป้องปรามกรณีใชง้บประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ซ้ือส่ิงของแจกราษฎร

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลว. 11 ต.ค. 50

ไม่สามารถระบุข้อความหรือรูปภาพหรือระบุชือ่หรือ
สัญลักษณอ์ืน่ใดของผู้ช่วยเหลอื 

การประชาสัมพันธภ์าพกจิกรรมต่างๆ จะต้องเป็น
กรณีทีอ่งคป์ระกอบของภาพบ่งบอกถงึกจิกรรมน้ันๆ 



หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพจิารณาตั้ง

งบประมาณในลกัษณะค่าใช้สอย 
วสัดุ และสาธารณูปโภค

(นส.มท.0808.2/ว 2909 ลว.27เมษายน 2565)



1. จา้งท าความสะอาด ไม่เกนิ 13 บาท/ตรม./

เดอืน หรอืไม่เกนิ 12,600/คน/เดอืน

(8 ชม./วนั 6วนั/สปัดาห)์

2.จา้ง รปภ. อตัราไมเ่กนิ 20,900/คน/เดอืน

(12ชม./วนั ไม่มวีนัหยุด)

หลกัเกณฑ์และอตัราค่าใช้จ่าย



1. ถา่ยขัน้ต า่ 5,000 แผ่น/เดอืน/2,200 บาท

(แผ่นที่ 5,001 แผ่นละ 0.33 บาท)

2.ถา่ยขัน้ต า่ 7,000 แผ่น/เดอืน/2,700 บาท

(แผ่นที่ 7,001 แผ่นละ 0.31 บาท)

3.ถา่ยขัน้ต า่ 10,000 แผ่น/เดอืน/3,300 บาท

(แผ่นที่ 10,001 แผ่นละ 0.30 บาท)

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร



1. 1-1,000 ตรม.= ฉีดพ่น 2.42 อดัน ้ายา 2.38

และมากกว่า 1 วธิ ี3.35 บ.ตรม./เดอืน

2. 1,001-5,000 ตรม.= ฉีดพ่น 1.91 อดัน ้ายา 

1.87 และมากกว่า 1 วธิ ี2.23 บ./ตรม./เดอืน

3. 5,001 ตรม.ขึน้ไป = ฉีดพ่น 0.46 อดัน ้ายา 

0.46 และมากกว่า 1 วธิ ี0.57 บ./ตรม./เดอืน

จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก



ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

1. ซ่อมปกติ ระหว่าง4-6 ปี หรือระยะใช้งาน 60,000-
120,000 กม. หรือที่ซ่อมกลางแล้ว มอีายุหลงั การซ่อม
ไม่เกนิ 6 ปีหรือไม่เกนิ 120,000 กม.
2. ซ่อมกลาง  ใชค้รบ 6 ปี หรือระยะใชง้าน ครบ 120,000
กม. หรือท่ีซ่อมกลางแลว้ มีอายหุลงัการซ่อมครบ 6 ปี
หรือครบ 120,000 กม.



คา่ซอ่มปกต ิ  ค่าซอ่มกลาง

1. รถยนตน์ั่งธรรมดา 11,900         69,900

2. รถยนตข์นาด 10-12 ทีน่ั่ง      11,700         80,700

3. รถยนตบ์รรทุก                       15,200         82,200

ขนาดไม่เกนิ 1 ตนั

4. รถยนตบ์รรทุก                       16,700         97,800 

ขนาดไม่เกนิ 1 ตนั ขบัเคลือ่นสีล่อ้

5. รถจกัรยานยนต ์ 3,100         11,700

หมายเหตุ เป็นตวัอย่างวงเงินเครือ่งยนตเ์บนซนิ

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ



คา่ซอ่มปกต ิ  ค่าซอ่มกลาง

1. รถยนตน์ั่งธรรมดา 11,100         67,200

2. รถยนตข์นาด 10-12 ทีน่ั่ง      11,700         81,300

3. รถยนตบ์รรทุก                       12,800         72,700

ขนาดไม่เกนิ 1 ตนั

4. รถยนตบ์รรทุก                       15,300         96,000 

ขนาดไม่เกนิ 1 ตนั ขบัเคลือ่นสีล่อ้

หมายเหตุ เป็นตวัอย่างวงเงินเครือ่งยนตด์เีซล

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ





ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำประกนัภยัทรพัยส์นิของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2562



ทรพัยส์นิ

รถรำชกำร ครุภณัฑ ์ สิง่ก่อสรำ้ง

➢ รถสว่นกลำง

➢ รถประจ ำต ำแหน่ง 

➢ รถรบัรอง

ไดม้ำจำกกำร ซ้ือ 

รบับรจิำค หรอืควำมช่วยเหลอื 

และข้ึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑ์

ของ อปท.เพื่อใชใ้นกำรปฏบิตัิ

รำชกำร

➢ ครุภณัฑก์่อสรำ้ง

➢ ครุภณัฑว์ิทยำศำสตร์

หรือกำรแพทย์

➢ ครุภณัฑโ์รงงำน

➢ เป็นอำคำร หรอื

➢ สิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอืน่ซึ่ง

สรำ้งข้ึนบนพื้นดินและยึด

ตดิเป็นอนัเดียวกบัพื้นดิน

นั้น 

➢ ยกเวน้อำคำร สนง.หรอื

อำคำรที่ท ำกำร รวมถงึ

อำคำรประกอบอืน่ที่ใช้

ประโยชน์ต่อเน่ืองและ

บำ้นพกัขำ้รำชกำร

ขอ้ ๑๑ ให ้อปท. ตัง้งบประมำณ

รำยจำ่ยส ำหรบักำรจดัท ำประกนัภยั

ทรพัยส์นิไวใ้นหมวดค่ำตอบแทน 

ใชส้อยและวสัด ุประเภทรำยจำ่ย

เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบรกิำร



ค่ารบัรองและพิธีการ

➢ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548

➢ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของรายได้

จริง  ในปีท่ีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้เงินสะสม เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้

➢เ ล้ียงรับรองในการประ ชุมสภาท้อง ถ่ิน  ห รือคณะกรรมการ ห รือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนงัสือ

สัง่การของกระทรวงมหาดไทย เท่าท่ีจ่ายจริงอยู่ในดลุยพินิจผูบ้ริหาร

❖ยกเลิกโดย นส.มท.ท่ี มท.0808.2/0766 ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 โดย

อาศยัอ านาจตามระเบียบมท.ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562



การเขียนโครงการ
• หา้ม ใส่ครุภณัฑใ์นโครงการ
• หา้ม ใส่เงินอุดหนุนในโครงการ
• โครงการ หมายถึง งานยอ่ยท่ีประกอบดว้ยกิจกรรม
หลายกิจกรรม

• โครงการตอ้งสมัพนัธ์กนั
• ค่าใชจ่้ายในโครงการเป็นการวดัถึงตน้ทุน
• โครงการยอ่ยซอ้นโครงการใหญ่
• งบประมาณควรตรงกบักิจกรรม



หลกัเกณฑพิ์จารณาอยา่งไรคืองานประเพณี
1. ต้องเป็นกิจกรรมหรืองานที่ท าสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
2. เป็นการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์สาธารณะ
3. วัตถุประสงค์ต้องเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ

การมีส่วนร่วม และความสามัคคีในหมู่ชน
4. ต้องไม่เป็นการสนับสนุนความเชื่อส่วนบุคคล
5. สัดส่วนของกลุ่มคนมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด อ าเภอ เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล
การพิจารณาว่าเรื่องใดเป็นประเพณีหรือไม ่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ 

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากรณี
ดังกล่าวเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
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“การจัดงาน”   หมายความว่า  การจัดงานตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. และหมายความรวมถึงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการ 
งานประเพณี ที่ อปท. จัดเอง หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น หรือจัด
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น



“การจัดกิจกรรมสาธารณะ” หมายความว่า  การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ทั่วไปที่ อปท. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข
และอนามัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ทั้งในกรณี อปท. จัดเอง หรือจัดร่วมกับ อปท. อื่น หรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น



“การส่งเสริมกีฬา” หมายความว่า  การด าเนินการเพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา การจัดให้มีและพัฒนาสถานที่ 
อุปกรณ์ในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา การพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
การกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา และการพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น

“กีฬา” หมายความว่า  กีฬาตามที่ คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด
ชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกฬีาได้ รวมถึงกีฬาไทยและกฬีา
พื้นบ้าน (ชนิดกีฬาตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 มีจ านวน 89 ชนิด)



การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท.  ให้ตั้ง
จ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับทางตรงและทางอ้อม สถานะการเงินการคลัง (งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น)

- อปท. สามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ดังนี้

1. อบจ./ทน. ไม่เกินร้อยละ
2. ทม./ทต./อบต. ไม่เกินร้อยละ

- กรณี อปท. มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณฯ เกินอัตราให้ขออนุมัติ ผวจ. ต้องไม่เกินหนึ่งเท่า              
- กรณี อปท. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

กีฬาระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ไม่ต้องน าเงินอุดหนุนที่ไดร้ับการจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายมาค านวณรวมในอัตราส่วน



1. การจัดงานในวันส าคัญของชาติ ได้แก่
1.1 วันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
1.2 วันส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช
1.3 วันอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่

แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย
(นส. ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว 28 ก.ย. 61)



2. การจัดงานประเพณี ได้แก่
2.1 งานประเพณีชาติ เช่น งานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์
2.2 งานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ของ  อปท. ต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์

การจัดงานตามหลักเกณฑ์
- เป็นกิจกรรมหรืองานที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
- มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วม

และความสามัคคีในหมู่ชน
- เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความเชื่อของสังคมโดยรวม และไม่มีลักษณะเป็นความ

เชื่อส่วนบุคคล
- เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม
- มีสัดส่วนของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีในพื้นที่ในระดับจังหวัด 

อ าเภอ เทศบาล และ อบต. พอสมควร
(นส. ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว 28 ก.ย. 61)



การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและงานเทศกาล และประเพณีในท้องถิ่น การจัดงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับการจัดงาน

อปท. อาจจัดกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นในพื้นที่ 
อปท. ภายใต้อ านาจหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
3. กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
4. กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ 
5. กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย



ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท

เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องมีตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮออล์ ส าหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน
3. ค่ามหรสพ เช่น ลิเก ดนตรี หมอล า ภาพยนต์ ฯลฯ
4. ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็น

ในการแสดง กรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดง ให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน
5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา
6. ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ค่าพลุจัดแสดงพลุนานาชาติ ค่าจ้างวงดนตรีงาน

เทศกาลดนตนรี ว่าวนานาชาติ
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน เช่น ค่าชักลากเรือ ค่าบ ารุงทีมเรือ
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตาม 3 4 และ 5 รวมกันแล้วให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของประมาณการ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ



ค่าตอบแทน จนท. ช่วยปฏิบัติงาน 
1. จนท. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน ให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน
2. อปพร. ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. 
3. จนท.ช่วยปฏิบัติงานที่มิใช่บุคคลตาม 1 และ 2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/วัน 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
1. ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 

เครื่องเสียง เต้นท์ เวที
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หรืออื่น ๆ กรณีที่ขอความร่วมมือ

จากส่วนราชการหรือ อปท. อื่น หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400 บาทต่อวัน ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ
ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการ หรือ อปท. อื่น หรือหน่วยงานอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัตหิน้าที่

4. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
5. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่
6. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัทพ์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน



กรณีมีการประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน และจัดกิจกรรมสาธารณะ
1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

1.1 จนท.ท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ความรบัผิดชอบในการจัด
งาน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400 บาท/วัน

1.2 บุคคลที่มิได้เป็น จนท.ท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตดัสิน ให้เบิกจ่ายได้เกินคนละ 
800 บาท/วัน

2. ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน

2.1 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น
2.2 ค่าโล่พระราชทาน หรือถ้วยรางวัลพระราชทานให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

5,000 บาท/ชิ้น
3. เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก 2 ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันให้เบิกจ่าย

ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
4. กรณี อปท. จัดกิจกรรมสาธารณะ โดยมีประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว หากมีการประกวดเพื่อมอบ

รางวัล ให้สามารถจัดเป็นโล ่หรือประกาศเกียรติคุณ หรือเงินหรือของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชนะการประกวดได้
ตามความจ าเป็น เหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น



กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด

การส่งเสริมกีฬาของ อปท. ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
2. การเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา
3. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนาเพื่อยกระดับการกีฬา
4. การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และการส่งเสริม

เศรษฐกิจของท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและอนุรกัษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น
6. การจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือการกุศล การแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับเมืองในประเทศเพ่ือน

บ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน



อปท. อาจจัดให้มีการแข่งขันกีฬา หรือเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดการ
แข่งขันกีฬาร่วมกับ อปท. อื่น หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬาก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เป็นการ
จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15
ข. ค่าอุปกรณ์แข่งขัน หรือค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและ

ประหยัด
ค. ค่าตอบแทน จนท. ประจ าสนาม เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 200 บาท/วัน
ง. ค่าตอบแทน จนท. ที่จัดการแข่งขันกีฬา เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400/วัน
จ. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสนิ 

- กรณีเป็น จนท. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตดัสนิ และไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการ
แข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 400 บาท/วัน 

- กรณีบุคคลที่มิได้เป็น จนท. ท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสนิ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 800 บาท/วัน



2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัล
ก. ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่าย

ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด
ข. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้มีได้ไม่เกินสามรางวัล และเบิกจ่าย

ได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น ในกรณีเป็นโล่พระราชทานหรือถ้วยรางวัลพระราชทาน ที่มอบให้
ผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเป็นการประกวดเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น

ค. เงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัลนอกเหนือจาก ข เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้
เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการ
แข่งขันก าหนดจ านวนเงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัล ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดการแข่งขัน
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษราทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โฆษณา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ



4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา การจัดริ้วขบวน ค่า
จัดท าป้ายชื่อ หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬาส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้จัดการแข่งขัน และประธานในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัด
กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และประหยัด

กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาสังกัด อปท. กีฬาส าหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนภายในเขต อปท. ตนเอง 
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้

1. ค่าชุดกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ 300 บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน



อปท. อาจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโดยมีนักกีฬาจาก อปท. อื่นเข้าแข่งขัน
ร่วมกับนักกีฬาในเขต อปท. ของตนเองได้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20
และข้อ 21

อปท. อาจร่วมกับ อปท. อื่น หน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬา เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา โดยมีนักกีฬาในเขต อปท. ของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันได้  โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายได้ตามรายการในข้อ 20 ทั้งนี้ ให้ท าข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละหน่วยงานจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายการใด และในการค านวณสัดส่วนเงิน เหรียญรางวัล หรือของรางวัล
ตามข้อ 20 (2) (ค) และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานตามข้อ 20 (3) ให้คิด
จากร้อยละของประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการทั้งหมด



อปท. โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจัดการแข่งขัน
กีฬาเพื่อการยกระดับการกีฬาในท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิน่ตนเองได้ โดยจะจดัเองหรือจดั
ร่วมกับ อปท.อื่น หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬาก็ได้ และให้เบิกค่าใช้จ่ายตาม
รายการในข้อ 20 ทั้งนี้ กรณีจัดร่วมกับ อปท. อื่น หน่วยงานของรัฐหรือสมาคม
กีฬาให้น าความในข้อ 23 มาใช้บังคับ



กรณี อปท. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาไทยหรือกีฬาพ้ืนบ้านใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานประเพณีหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีของท้องถิ่น 
โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียน เยาวชน หรือประชาชนภายใน อปท. 
ตนเอง ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการแช่งขันได้ตาม
รายการในข้อ 20 และข้อ 21

อปท. อาจจัดการแข่งขันกีฬาตามวรรคหนึ่ง โดยมีนักกีฬาจากนอกเขต 
อปท. เข้าแข่งขันร่วมกับนักกีฬาในเขต อปท. ของตนเองได้ โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาตามรายการในข้อ 20
ส าหรับค่าใช้จ่ายของนักกีฬาของ อปท. 
ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ 26 ส่วนข้อ 26 (6) ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะชุดนักกีฬา 



อปท. ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 หรือการ
แข่งขันกีฬาที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา หรือสมาคมกีฬาเป็น
ผู้จัดการแข่งขันหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นเปน็ผู้จัดการแข่งขันหรือร่วมจัดการ
แข่งขัน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ตามรายการ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนแต่ละคนทีเ่ป็นเจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่นให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิของแต่ละคนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

2. ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ อปท. แต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝกึสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 800 
บาท/วัน

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่ อปท. เห็นว่า มีความจ าเป็นต้องฝึกซ้อมก่อนการ
เข้าแข่งขันในแต่ละครั้งจะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง/
วัน ไม่เกิน 7 วัน ดังนี้



ก. กรณี อปท. จัดอาหารและเครื่องดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้
เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน

ข. กรณี อปท. ไม่จัดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

(1) นักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินคนละ 150 บาท/วัน
(2) ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน แต่ละประเภทกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 คน คนละไม่เกิน 400 บาท/วัน

กรณี อปท. เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตาม ก ให้งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม ข
4. กรณีมีความจ าเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีน้ีให้เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในระเบียบ มท. ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม 3

5. ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด
6. ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ

จ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั้งน้ี ส าหรับค่าชุดกีฬาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุดละ 300 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้จัดการแข่งขันเรียกเก็บ ค่าขนย้ายอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเช่าพาหนะเดินทางจาก อปท. ไปสถานที่
แข่งขัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นเหมาะสม และประหยัด



กรณีหน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาที่ผ่าน อปท. หลายแห่ง 
เมื่อได้รับแจ้งหรือมอบหมายให้ อปท. เป็นจุดพักผ่าน สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกินห้าสิบบาทต่อคนต่อวัน 
ส าหรับค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด

กรณีที่ อปท. ผู้จัดมีรายได้จากการจัดงานหรือมีผู้อุทิศทรัพย์สินให้เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ อปท. ผู้จัดการแข่งขันกีฬาเก็บค่าสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
หรือมีรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬา หรือมีผู้อุทิศทรัพย์สินให้เพื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หากมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของ อปท.

กรณี อปท. ส่งบุคคลเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในการจัดงาน หรือส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาและได้รับเงินรางวัล ให้ อปท. แบ่งเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประกวด
หรือแข่งขัน หรือนักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม แล้วแต่กรณี



ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยรำยจำ่ยเกี่ยวกบัทนุกำรศึกษำส ำหรบันักศึกษำ 

และกำรใหค้วำมช่วยเหลอืนกัเรยีน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561



อปท. ตัง้งบประมำณรำยจำ่ย ส ำหรบัเป็นทนุกำรศึกษำและกำรใหค้วำมช่วยเหลอืไว ้

ในหมวดค่ำใชส้อย ประเภทรำยจำ่ยที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรที่ไม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑต์ ัง้งบประมำณรำยจำ่ย ทนุกำรศึกษำและควำมช่วยเหลอื

รำยไดจ้ริง
อตัรำสว่นของรำยไดจ้ริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

โดยไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐัจดัสรรให ้

ไม่เกนิ ๕๐ ลำ้นบำท ไม่เกนิรอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกนิ ๑ ลำ้นบำท

เกนิ ๕๐ ลำ้นบำท 

แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ลำ้นบำท 
ไม่เกนิรอ้ยละ ๒.๕  แต่ ไม่เกนิ ๓ ลำ้นบำท 

เกนิ ๒๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป ไม่เกนิรอ้ยละ ๒ แต่ไม่เกนิ ๕ ลำ้นบำท



“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่เขำ้รบักำรศึกษำในระดบัที่สูงกว่ำมธัยมศึกษำตอนปลำยหรอืเทยีบเท่ำ

“นักเรยีน” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่เขำ้รบักำรศึกษำในโรงเรยีนระดบัอนุบำล ประถมศึกษำ และมธัยมศึกษำ

“ผูย้ำกจน” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่อยู่ในครอบครวัที่มีฐำนะยำกจน มีรำยไดไ้ม่เพยีงพอต่อกำรเลี้ยงชีพ 

มีชีวิตอยู่อย่ำงยำกล ำบำก และขำดแคลนปจัจยัพื้นฐำน 

“ผูด้อ้ยโอกำส” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่ประสบปญัหำควำมเดือดรอ้นไม่สำมำรถด ำรงชีวิต ไดเ้ท่ำเทยีมกบั

ผูอ้ืน่ 

คุณสมบตัขิอง นกัเรยีนยำกจน หรอืดอ้ยโอกำส

นกัศึกษำมีสทิธไิดร้บัทนุกำรศึกษำ นกัเรยีนที่มีสทิธไิดร้บัควำมช่วยเหลอื

(๑) เป็นผูท้ี่มีภมูิล ำเนำอยู่ในพื้นที่ของ อปท. 

ระยะเวลำตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ ๑ ปี 

(๒) เป็นนกัศึกษำ ซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรือ 

ผูด้อ้ยโอกำส 

(๑) เป็นผูท้ี่มีภมูิล ำเนำอยู่ในพื้นที่ของ อปท. 

ระยะเวลำตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ ๑ ปี 

(๒) เป็นนกัเรียน ซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรอื

ผูด้อ้ยโอกำส 

ขอ้ ๖ นักศึกษำที่มีสทิธิไดร้บัทนุกำรศึกษำ และนกัเรียนที่มีสทิธิไดร้บัควำมช่วยเหลอือย่ำงนอ้ย

ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัน้ี 



❖ อปท. สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืค่ำใชจ้ำ่ยที่จ ำเป็นในกำรศึกษำของนักเรยีนซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรอื

ผูด้อ้ยโอกำส ดงัน้ี 

กำรช่วยเหลอืนกัเรยีน ซึ่งเป็นผูย้ำกจน หรอืผูด้อ้ยโอกำส (ขอ้ ๑๑ - ๑๒)

ระดบัของนกัเรยีน เบิกค่ำใชจ้ำ่ย

(๑) ระดบัเด็กเลก็ ระดบัเด็กอนุบำล 

และระดบัประถมศึกษำ 

ไม่เกนิภำคกำรศึกษำละ ๑,๐๐๐บำท/คน แต่

ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท/คน 

(๒) ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ไม่เกนิภำคกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท/คน แต่

ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๔,๐๐๐ บำท/คน 

(๓) ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย

หรอืเทยีบเท่ำ 

ไม่เกนิภำคกำรศึกษำละ ๓,๐๐๐ บำท/คน แต่

ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๖,๐๐๐ บำท/คน 

❖ ใหผู้ม้ีหนำ้ที่ปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืนักเรยีน ด ำเนินกำรได ้ดงัน้ี

๑. ยมืเงนิเพื่อจำ่ยใหแ้กน่กัเรยีนที่มีสทิธิไดร้บัควำมช่วยเหลอื และ

๒. ใหน้กัเรยีนหรอืผูป้กครองลงลำยมือช่ือในใบส ำคญัรบัเงนิเพื่อเป็นหลกัฐำน สง่ใชเ้งนิยมื 



❖ กำรใหท้นุกำรศึกษำแก่นกัศึกษำซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรอืผูด้อ้ยโอกำส ใหเ้บกิจำ่ย

เพือ่เป็นค่ำใชจ้ำ่ยส ำหรบัค่ำเลำ่เรยีน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำบ ำรุง 

ค่ำหน่วยกติ และค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ที่จ ำเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรศึกษำ ตำมอตัรำ

ที่สถำบนักำรศึกษำก ำหนด แต่ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๓๓,๐๐๐ บำท/คน (ขอ้ ๑๐) 

กำรใหท้นุกำรศึกษำแกน่กัศึกษำ

❖ กำรเบกิจำ่ยทนุกำรศึกษำใหแ้ก่นกัศึกษำ (ขอ้ ๑๒)

๑) เจำ้หนำ้ที่ยมืเงนิเพือ่จำ่ยใหแ้ก่นกัศึกษำที่มีสทิธไิดร้บัทนุกำรศึกษำ และ

๒) ใหน้ ำใบส ำคญัรบัเงนิมำเป็นหลกัฐำนสง่ใชเ้งนิยมื รวมทัง้

๓) ใหต้ดิตำมใบเสรจ็รบัเงนิของสถำบนักำรศึกษำจำกผูม้ีสทิธิไดร้บัทนุกำรศึกษำ

มำประกอบฎกีำเบกิจำ่ยเงนิดว้ย



ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัสวสัดิภำพสตัวข์ององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2562

รำชกจิจำนุเบกษำ เลม่ 136 ตอนพเิศษ 28 ง วนัที่ 31 ม.ค. 2562 มี

ผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 1 กมุภำพนัธ ์2562 เป็นตน้ไป 



ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรกกัสตัวแ์ละกำรจดัสวสัดิภำพสตัว ์(ขอ้ ๖)

๔

รำยกำร ค่ำใชจ้ำ่ย

(๑) ค่ำกอ่สรำ้งสถำนสงเครำะห ์  

ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรกอ่สรำ้ง

ที่ สถ.ก ำหนด

เบกิจำ่ยไดเ้ท่ำที่จำ่ยจรงิ 

(๒) ค่ำอำหำร 

สนุัข ตวัละ 13 บำท แมว 5 บำท

เบกิจำ่ยเท่ำที่จำ่ยจรงิ 

แต่ไม่เกนิอตัรำที่ สถ.ก ำหนด

(๓) ค่ำท ำหมนั 

(๔) ค่ำเวชกรรม ไดแ้ก่ ยำ วคัซีน เป็นตน้ 

(๕) ค่ำตรวจวินิจฉยั 

เบกิจำ่ยไดเ้ท่ำที่จำ่ยจรงิ 

แต่ไม่เกนิอตัรำที่กรมปศสุตัวก์ ำหนด

(๖) ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ที่จ ำเป็นหรอืเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรจดัสวสัดิภำพสตัว ์เช่น ค่ำอปุกรณ์บงัคบัสตัว ์

เบกิจำ่ยไดเ้ท่ำที่จ ำเป็น และประหยดั

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรกกัสตัวแ์ละกำรจดัสวสัดิภำพสตัว ์เทศบำล และ อบต. สำมำรถเบิกจำ่ยได ้

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี



การตัง้งบประมาณค่าซ่อมแซม

1. หมวดค่าใชส้อย

2. หมวดค่าครุภณัฑ์

3. หมวด..ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง
4. หมวดวสัดุ



1.การซ่อมแซมไม่มี 5,000

2.การซ้ือไม่มีวงเงิน 5,000

3.การซ่อมแซมไม่ใช่

การปรบัปรุง/การก่อสรา้ง



4. การซ่อมมี 2 ลกัษณะ
4.1 การ ซ่อมโดยอยู่ ใน

สภาพเดิม

4.2 ก า ร ซ่ อ ม โ ด ย ก า ร

เปล่ียน



5. การซ่อมทุกอย่างหมวดค่าใชส้อย

ยกเวน้

-การซ่อมโครงสรา้งครุภณัฑ์

ขนาดใหญ่ 



6.การซ่อมแซมในหมวดวสัดุ 

มีลกัษณะซ้ือมาซ่อม ซ้ือมา

เปล่ียนเอง

(การซ่อมแซมในหมวดค่าใชส้อย

มีลกัษณะส่งรา้นซ่อม)



ปรบัปรงุ : แก้ไขให้เรียบรอ้ยย่ิงขึน้

ซ่อมแซม : แก้ไขปรบัปรงุเพ่ิมเติม
ของท่ีช ำรดุให้กลบัคืน
สู่สภำพเดิม

ก่อสรำ้ง : ก่อและสรำ้งโดยใช้อิฐ
และปนูเป็นส่วนใหญ่



การตัง้งบประมาณหมวดครุภณัฑ์

ออกนอกบญัชี

1 . ให้อยู่ในวงเงินที่ก  าหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

2. ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1 ได้

หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์หรือมีอยู่

ในบญัชีราคามาตรฐาน แตต่อ้งการรุน่



หรื อ คุ ณสมบัติ ห รื อ ลั กษณะ พิ เ ศษ

นอกเหนือบัญชี ใหต้ั้งงบประมาณตาม

ราคาในจังหวัดหรือทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือ

จดัหาอยา่งประหยดั และช้ีแจงเหตผุลให้

ชดัเจนในค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ

หนงัสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2552



3. การจดัหารถยนตส์่วนกลาง

 ข น า ด แ ล ะ ร า ค า ใ ช้ บั ญ ชี

มาตรฐานครุภณัฑส์  านกังบประมาณ

ขนาดและราคานอกเหนือจาก

บัญ ชี ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์ ส  า นั ก

งบประมาณ ใหถื้อปฎิบตัติามขอ้ 2



4. การจดัหารถประจ าต  าแหน่ง

 ขนาด เครื่ อ ง ยนต์ ไ ม่ เ กิ น 

2,400 ซีซี

 ราคาและคุณลกัษณะอื่นๆ ให้

เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ของส านกังบประมาณ



5.ระงับการจัดซ้ือรถรับรอง

ตามมติ คณะรฐัมนตรี ลงวันที่ 8

ก.พ. 43

หนงัสือ ที่ มท 0808.2/0047 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2551



จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบบัใหม่)

• เร่ิมใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564)



ค่าวสัดุ  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ         

โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง 
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้ น รวมถึงรายจ่าย 
ดงัต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพื่อประกอบข้ึนใหม่ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัดุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 2 หม่ืนบาท
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาส่ิงของท่ีใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกติ
4. รายจ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั 
ค่าติดตั้ง เป็นตน้



ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดย
สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติอายกุารใชง้านยนืนาน ไม่ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น เม่ือช ารุดเสียหาย
แลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมรวมถึงรายจ่าย ดงัต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์
2. รายจ่ายเพ่ือ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือ          
ต่อชุด เกินกวา่ 2 หม่ืนบาท
3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง
4. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี                     
ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง เป็นตน้



5. การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภณัฑ์ให้อยู่ในวงเงินท่ีก าหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
หน่วยงานของรัฐหากไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไวใ้นบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ หรือเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน แต่ไม่สามารถตั้ ง
งบประมาณตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์หรือตอ้งการคุณสมบติันอกเหนือ
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑใ์หต้ั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภณัฑต์ามราคาในจงัหวดัหรือทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
หรือราคาท่ีเคยจดัหาอย่างประหยดัโดยตอ้งช้ีแจงเหตุผลให้ชดัเจนในค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
และเม่ืองบประมาณอนุมติัแลว้ ก็ใหด้ าเนินการจดัหาตามรายการท่ีปรากฏในงบประมาณตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

6. การจัดหารถส่วนกลาง ให้จัดหาโดยให้มีขนาดและหรือราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีความจ าเป็นตอ้ง
จดัหารถส่วนกลาง ท่ีมีขนาดและราคานอกเหนือไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามหนงัสือท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด

7. การจดัหารถประจ าต าแหน่ง ใหจ้ดัหาไดโ้ดยใหมี้ขนาดเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี ส่วนราคา
และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านกังบประมาณ



ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินและหรือ
ส่ิงก่อสร้างรวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีติดตรึงกบัท่ีดินและหรือส่ิงกอ่ สร้าง ดงัต่อไปน้ี
1. รายจ่ายเพ่ือจดัหาท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง
2. รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงท าใหท่ี้ดิน ส่ิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มข้ึน
3. รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นการ
ติดตั้งคร้ังแรกในอาคาร ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมกนัหรือภายหลงัการก่อสร้าง
อาคารรวมถึงการติดตั้งคร้ังแรกในสถานท่ีราชการ
4. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัท่ีดินและหรือส่ิงกอ่ สร้าง เช่น ค่าเวนคืนท่ีดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นตน้



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓



การตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนแกไ้ขถึง(ฉบบัท่ี2)

• อบจ.
• เทศบาล 
• อบต.

• อปท.และอปท. อื่น

• ส่วนราชการ

• รัฐวิสาหกิจ(การไฟฟ้า การประปา 
องคก์ารจดัการน ้าเสีย)       

• องคก์รการกศุล จดัตั้งตามกฎหมาย 

• องคก์รศาสนา จดัตั้งตามกฎหมาย 
• องค์กรประชาชน (จดัตั้งตามกฎหมาย + 

ด าเนินงานมาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี+เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ)



หลักเกณฑ์อุดหนุน
• อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
• ประชาชนในเขตไดรั้บประโยชน์
• ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 

ส่ิงก่อสร้าง มีงบประมาณสมทบ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

• สมทบกรณีอ่ืนๆตามสถานะ
ทางการคลงั

• อยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
• ตั้งงบประมาณ

อปท.

หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน

เสนอโครงการ ยกเวน้ ขอ้ 6

อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
มีเงินร่วมสมทบ ยกเวน้ ขอ้ 6 ขอ้ 7

นบัร้อยละ ยกเวน้ ขอ้ 6 ขอ้ 7



ขอ้หา้ม

หา้มด าเนินการหรือก่อหน้ีผกูพนัก่อนรับเงินอุดหนุน เวน้
แต่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเงินท่ีไดรั้บในลกัษณะให ้
อปท.ด าเนินการตามกฎหมายแผนฯ

หา้มจ่ายจากเงินสะสม
ทุนส ารองเงินสะสม 
เงินกู ้

หา้มอุดหนุนครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง
เวน้แต่จะอุดหนุนใหอ้ปท.

หา้มมอบหมายหน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการแทน

การอุดหนุนเงินใหห้น่วยงานอ่ืน



วงเงินในการตั้งงบประมาณ

อปท.

อบจ.ร้อยละ 
10

อบต.

ร้อยละ 5

เทศบาลเมือง,
ต าบล ร้อยละ 

3

เทศบาลนคร

ร้อยละ 2

ผวจ.

อบจ.

เทศบาล

อบต.

ขอก่อนตั้งงบประมาณ

ส่วนเกินไม่เกินหน่ึงเท่าวงเงินร้อยละ

ระบุเหตุผลความจ าเป็น

เกินร้อยละ

รายไดจ้ริงปีงบประมาณท่ีผา่นมา

ไม่รวมเงินอุดหนุน



งบประมาณ
มีผลบงัคบัใช้

แจง้หา้มด าเนินการหรือก่อหน้ีผกูพนัก่อน
รับเงินอุดหนุน เวน้แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือเงินท่ีไดรั้บในลกัษณะให ้อปท.
ด าเนินการตามกฎหมายแผนฯ

ก่อนเบิกจ่ายเงินใหท้ าบนัทึกขอ้ตกลงตาม
แบบท่ีก าหนด

ตรวจสอบสถานะการเงิน การคลงั

ติดตามและประเมินผล

การด าเนินการเม่ือขอ้บญัญติังบประมาณมีผลบงัคบัใช้



แบบประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ย

รำยละเอยีดประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยแนบทำ้ย

โครงกำร ...............................

หมำยเหตุ ผูข้อรบัเงนิอดุหนุนจะตอ้งแสดงรำยละเอยีดประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ย

เพือ่ให ้อปท.พจิำรณำว่ำอยู่ในอ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำยหรือไม่

รำยกำรค่ำใชจ้ำ่ย จ ำนวนเงนิ (บำท)
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เป็นเงนิทนุหมนุเวียน 

หำ้มอดุหนุนจดัหำครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่เวน้แต่ให ้อปท.

หำ้มจำ่ยจำกเงนิสะสม ทนุส ำรองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้

ขอ้หำ้ม
ในกำรอดุหนุนเงนิ

กำรจดัเลี้ยงอำหำร เป็นกำรจดักจิกรรมที่มีลกัษณะเป็นกำรจดัเลี้ยงอำหำรอย่ำง

ใ ด อ ย่ ำ ง ห น่ึ ง เ ป็ น ก ำ ร เ ฉ พ ำ ะ  เ ช่ น  โ ร ง ท ำ น  เ ท ศ ก ำ ล กิ น เ จ 

งำนปีใหม่ เป็นตน้ หรือมีลกัษณะเดียวกนั เวน้แต่ กำรจดัอำหำรที่ก ำหนดเป็น

ส่ ว นห น่ึ ง ไ ว ้ใน โค ร งก ำ รที่ มี ล ักษณะกิ จ ก ร รม เกี่ ย ว ก ับ ก ำ ร ฝึ กอบรม 

กำรจดังำน และกำรแข่งขนักฬีำ

กำรจดักจิกรรมนันทนำกำร หมำยถงึ กจิกรรมที่ท ำตำมสมคัรใจในยำมว่ำง

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เพือ่ใหเ้กดิควำมสนุกสนำนเพลดิเพลนิและผ่อนคลำยควำม  

ตึงเครยีดเป็นกำรเฉพำะหรอืมีค่ำใชจ้ำ่ยกจิกรรมนันทนำกำรมำกกว่ำกิจกรรมหลกั

ปกติ เช่น กำรจดังำนสงัสรรค ์โขน ละคร ลเิก ภำพยนตร ์กำรจดัดนตร ีเป็นตน้

หำ้มมอบหมำยหน่วยงำนอืน่ด ำเนินกำรแทน

หา้มด าเนินการหรือก่อหน้ีผกูพนัก่อนรับเงินอุดหนุน เวน้แต่ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือเงินท่ีไดรั้บในลกัษณะให ้อปท.ด าเนินการตาม
กฎหมายแผนฯ
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สภา

งบประมาณ

เห็นชอบ

ม.67 ทวิ จา่ยเงิน

อนุมตัิ

ผวจ.

เทศบาล

เงินอุดหนุน

งบลงทุน



หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ 

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๗๙๑ ลงวนัที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 

เรื่อง กำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยหมวดเงนิอดุหนุน

ของ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น



ประกำศมหำเถรสมำคม 

เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุนวดัที่ไดร้บัจำก อปท. (๒๒ ก.พ.๖๐)

ก่อนด ำเนินกำรตอ้งปิดประกำศ

ประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนทรำบ

มีรำยกำรในโครงกำร ดงัน้ี

๑.กจิกรรมหรอืโครงกำร

ที่จะด ำเนินกำร

๒. วงเงนิที่จะด ำเนินกำร 

(ทัง้โครงกำร) แยกเป็น 

- เงนิที่ไดร้บักำรสนับสนุน

- เงนิที่ไดร้บัจำกบริจำค ๓. ระยะเวลำด ำเนินกำร

๔. สถำนที่ด ำเนินกำร

๕. ผูร้บัผิดชอบโครงกำร
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รายได้จริงปีที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนจากรัฐ

จ านวนเงิน x ร้อยละ(อปท) = วงเงินที่ตั้งงบประมาณ                

หัก

การค านวณเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562



ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้ตามความ
จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ 
หรือภาษามือ

(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร
(3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมูล
ในกรณีที่ผู้แปล หรือจัดเก็บ หรือผู้ส ารวจข้อมูล เป็นเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติงานตามหน้าที่ มิให้ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน



ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสร็จ ส่งเสร็จ หรือเกี่ยวเนื่อง

กับการรับเสร็จ ส่งเสร็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงค์
(2) ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
(4) ค่าพานพุ่มดองไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย

ดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือ
ใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ

ค่าใช้สอย



(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้อ
อ า ห า ร  ค่ า เ ช่ า ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ  ที่ จ า เ ป็ น  เ ป็ น ต้ น

(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณี
การตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย



(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุด เสียหายจากการใช้งานปกติ

(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณี
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมา
ประเทศไทย ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนรวม

(9) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้
ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์



(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้
กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด 
หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ท า
ให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ

(12) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิ  
รับเงิน

(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น



(14) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(15) ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หนู หรือ
สัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการก าจัด
เ ชื้ อ โ ร ค ห รื อ เ ชื้ อ ร า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน 
ของสถานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาหาร นม อาหาร
เสริม ส าหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



(17) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม

(18) ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย

(19) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วย
ร ถ ร า ช ก า ร  ซึ่ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ม า โ ด ย วิ ธี
การซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น



(20) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ 
และวิทยุ

(21) ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยกเว้นค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ

(22) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการ กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว

(23) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อ

เอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจ าที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล



ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย

(1) ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่างๆ

(2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ 
และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่างๆ

(4) ค่าทิป

(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(7 )  ค่ า ใช้ สอยที่ ไม่ ให้ เบิ กจ่ ายนอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้  ให้ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด



ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การเช่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามอัตรา ดังนี้

(1) การเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุต่าง ๆ ให้
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน หรือในกรณี
ที่มีเหตุผลความจ าเป็นต้องเช่าในอัตราเกินตารางเมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้
เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกินห้าหม่ืนบาทต่อเดือน

(2) การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราห้าหมื่น
บาทต่อเดือน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (1) หรือ (2) เกินอัตราที่
ก าหนดไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูง
กว่าอัตราตามท้องตลาด และต้องบันทึกเหตุผลที่ต้องเบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย



ค่าสาธารณูปโภค
-------------------

ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ

(1) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบ้านพักราชการ                 
ที่ไม่มีผู้พักอาศัยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

(2) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร 
เป็นต้น

(4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง



ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยวธิีกำรงบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2563



“งบประมำณรำยจำ่ย” หมำยควำมว่ำ 

▪ งบประมำณที่สภำทอ้งถิ่นใหค้วำมเหน็ชอบ และผูว้่ำรำชกำร

จงัหวดัหรอืนำยอ ำเภออนุมตั ิ

▪ งบประมำณรำยจำ่ยเพิม่เตมิ

▪ กำรโอน 

▪ กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ

"เงนินอกงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ เงนิท ัง้ปวงที่อยู่ใน

ควำมรบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น นอกจำกเงนิที่ปรำกฏ

ตำมงบประมำณรำยจำ่ย



ขอ้ 6 งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมำณใหม่ 

▪ ใหใ้ชง้บประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณที่ลว่งแลว้ไปพลำง

กอ่น

▪ ใหน้ ำเงนิงบประมำณรำยจำ่ยเพิม่เตมิและที่ไดม้ีกำรโอนเพิม่หรอื

โอนลด รวมเขำ้ไปดว้ยโดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุจะพงึถือจำ่ยได้

▪ ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะรำยจำ่ยงบกลำง งบบคุลำกร งบด ำเนินงำน 

และงบอดุหนุนที่จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนที่ไดร้บัจำกรฐับำล



ขอ้11 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอำจจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ย

เฉพำะกำรไดโ้ดย ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำทอ้งถิ่นและ

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ชอบหรอืนำยอ ำเภออนุมตัิ



ขอ้12 ในกรณีที่มีเหตผุลควำมจ ำเป็น 

▪ อำจสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไปไปตัง้จ่ำยใน

งบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร 

▪ หรือสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรไปตัง้

จำ่ยในงบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไปได ้



ขอ้ 14 รำยจำ่ยตำมแผนงำน จ ำแนกเป็น 2 ลกัษณะ 

1. รำยจำ่ยประจ ำ ประกอบดว้ย

(ก) งบบคุลำกร

(ข) งบด ำเนินงำน 

(ค) งบเงนิอดุหนุน 

(ง) งบรำยจำ่ยอืน่

2. รำยจำ่ยเพือ่กำรลงทนุ ไดแ้ก ่งบลงทนุ ซึ่งเป็นรำยจำ่ยที่จำ่ย

ในลกัษณะค่ำครุภณัฑ ์ค่ำที่ดินและสิง่กอ่สรำ้ง รวมถงึรำยจำ่ย

ที่ก ำหนดใหจ้ำ่ยจำกงบรำยจำ่ยอืน่ใดในลกัษณะรำยจำ่ยดงักลำ่ว



ขอ้ 15 งบประมำณรำยจำ่ยซ่ึงต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทัว่ไป

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย

อ ำนำจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น หรอืเงนิประเภทอืน่

ที่ตอ้งน ำมำตัง้งบประมำณรำยจำ่ย ใหจ้ ำแนกลกัษณะรำยจำ่ย

ตำมขอ้ 14 (ไม่ตอ้งระบวุ่ำจำ่ยจำกแหลง่เงนิใด)



ขอ้16 กำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยเพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหก้ระท ำตำม

▪ กฎหมำย 

▪ ระเบยีบ 

▪ ขอ้บงัคบั 

▪ ค ำส ัง่ 

▪ หนงัสอืส ัง่กำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนด



ขอ้ 19 ใหม้ีเงนิส ำรองจำ่ยในงบกลำง

▪ กรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภยัเกดิข้ึน 

▪ กรณีกำรป้องกนัและยบัย ัง้กอ่นกำรเกดิสำธำรณภยั

หรอืคำดว่ำจะเกดิสำธำรณภยั

▪ กรณีฉุกเฉินเพือ่บรรเทำปญัหำควำมเดือดรอ้นของ

ประชำชนเป็นสว่นรวม

▪ กำรอนุมตัิใหใ้ชเ้งนิส ำรองจำ่ยใหเ้ป็นอ ำนำจผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น



ขอ้ 21 กำรตรำงบประมำณรำยจำ่ยเพิม่เตมิจะกระท ำไดต่้อเม่ือ  

▪ งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้ไม่พอแกก่ำร  

ใชจ้ำ่ย 

▪ มีควำมจ ำเป็นตอ้งตัง้รำยจำ่ยข้ึนใหม่  

ทัง้น้ีตอ้งแสดงใหป้รำกฏในงบประมำณรำยจำ่ยดงักลำ่วดว้ยว่ำจะ

จำ่ยจำก

➢ เงนิรำยไดท้ี่มิไดต้ ัง้รบัไวใ้นประมำณกำรรำยรบั หรอื

➢ เงนิรำยไดท้ี่เกนิยอดรวมทัง้สิ้นของประมำณกำรรำยรบั

ประจ ำปี



ขอ้ 24 ในกรณีที่ ผูบ้ริหำรทอ้งถิ่นไม่สำมำรถน ำร่ำงงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีเสนอต่อสภำทอ้งถิ่นไดท้นัภำยในวนัที่ 15 สงิหำคม

▪ ใหผู้บ้ริหำรทอ้งถิ่นรำยงำนใหส้ภำทอ้งถิ่นทรำบ โดยอำจก ำหนด

ระยะเวลำที่คำดหมำยว่ำจะเสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ใหส้ภำทอ้งถิ่นเพือ่ใหค้วำมเหน็ชอบดว้ยกไ็ด ้

▪ ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิ่นรำยงำนใหผู้ก้ ำกบัดูแลทรำบดว้ย ทัง้น้ี เพือ่ให ้

ร่ำงงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีสำมำรถใชบ้งัคบัไดท้นัทีในวนั

เริ่มตน้ปีงบประมำณ



ขอ้ 26 กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจำ่ยต่ำงๆ ใหเ้ป็น

อ ำนำจอนุมตัิของผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น

ขอ้ 27 กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจำ่ยในงบลงทนุ

โดยกำรโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท ำใหล้กัษณะ ปรมิำณ 

คุณภำพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จำ่ยเป็นรำยกำรใหม่

ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัิของสภำทอ้งถิ่น



ขอ้ 28 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจงประมำณกำรรำยรบั

หรอืงบประมำณรำยจำ่ย ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำร

ทอ้งถิ่น

ขอ้ 29 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำ่ย

ในงบลงทนุ ที่ท ำใหล้กัษณะ ปรมิำณ คณุภำพเปลีย่น หรอื

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้ง ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองสภำ

ทอ้งถิ่น



ขอ้ 30 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ

รำยกำรที่ไดก้นัเงนิหรอืขยำยเวลำกำรเบิกจำ่ยเงนิไวแ้ลว้  

จะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุมตัจิำกผูมี้อ ำนำจใหก้นัเงนิ 

หรอืขยำยเวลำกำรเบิกจำ่ยเงนิ



ระเบียบรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯขอ้ 59

• กรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการท่ีท า
ใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน หรอื เปลี่ยนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่ อสภา
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง มี
วตัถปุระสงคเ์ดิมตามที่ไดร้บัอนมุตัิใหก้นัเงินไว้
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ขอ้ 31 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ

รำยกำรที่ไดก้่อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้ หำกมิไดเ้พิ่มวงเงิน 

ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัิของผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น



ขอ้ 35 กำรใชจ้่ำยเงนิอดุหนุนเฉพำะกิจ เงนิกู ้เงนิสะสม หรือเงนิ

อดุหนุนจำกกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงำนอืน่ใดที่มีลกัษณะให ้

อปท.ด ำเนินกำรตำมที่ระบไุวเ้ป็นกำรเฉพำะโดยไม่มีเงือ่นไขให ้อปท. 

พิ จ ำ ร ณ ำ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ้ โ ด ย ไ ม่ ต ้ อ ง ต ร ำ

เป็นงบประมำณรำยจำ่ยตำมระเบยีบน้ี 

เงินที่ไดร้บัในลกัษณะค่ำชดใชค้วำมเสียหำย หรือสิ้นเปลือง

แห่งทรพัยส์นิ และจ ำเป็นจะตอ้งจ่ำยเพื่อบูรณะทรพัยส์นิ หรือจดัให ้

ไดท้รพัยส์ินคืนมำ ให ้อปท . พิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบที่

เกี่ยวขอ้งโดยไม่ตอ้งตรำเป็นงบประมำณรำยจำ่ยตำมระเบยีบน้ี



ขอ้ 37 อปท. อำจก่อหน้ีผูกพนังบประมำณรำยจ่ำยมำกกว่ำหน่ึงปีงบประมำณได้

โดยควำมเหน็ชอบของสภำทอ้งถิ่นภำยใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี

(1) เป็นโครงกำรที่ไม่อำจแยกงบประมำณตัง้จำ่ยเพือ่ด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณได้

(2) มีรำยไดไ้ม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณเดียว หรือมีควำมจ ำ เป็น

ตอ้งกอ่หน้ีผูกพนังบประมำณรำยจำ่ยมำกกว่ำหน่ึงปีงบประมำณ

(3) จดัท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยตำมขัน้ตอนของกฎหมำย โดยจะตอ้งระบใุนงบประมำณ

รำยจำ่ยปีปจัจุบนั และงบประมำณรำยจำ่ยปีถดัไป ที่จะกอ่หน้ีผูกพนัใหช้ดัเจน

(4) ใหก้่อหน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกินสำมปีงบประมำณ เวน้แต่ กฎหมำย มติคณะรฐัมนตร ี

ระเบยีบ ประกำศของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอืน่



กำรกนัเงนิรำยจำ่ยประจ ำ (ขอ้ 59/1) 

• รำยจำ่ยเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง บ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่ม   

เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ เงนิช่วยเหลอืและเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั 

รวมทัง้ค่ำตอบแทนที่เรยีกช่ืออยำ่งอืน่ ที่มีระเบยีบ กฎหมำย ก ำหนดให ้

จำ่ยในลกัษณะเดียวกนั 

• หำกเบกิเงนิไม่ทนัสิ้นปีและมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชจ้ำ่ยเงนินั้นต่อไปอกี        

ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิ่นอนุมตัิใหก้นัเงนิไดไ้ม่เกนิ 6 เดือน

• เม่ือสิ้นสดุระยะเวลำกำรกนัเงนิหำกยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสรจ็ ใหข้อขยำย

เวลำกำรเบกิจำ่ยเงนิต่อสภำทอ้งถิ่นไดอ้กีไม่เกนิ 6 เดือน



ทนุส ำรองเงนิสะสม (ขอ้ 87) 

• ทกุวนัสิ้นปีงบประมำณ เม่ือ อปท.ไดปิ้ดบญัชีรำยรบัรำยจำ่ยแลว้ใหก้นั

ยอดเงนิสะสมประจ ำปีไวร้อ้ยละสบิหำ้ของทกุปี เพื่อเป็นทนุส ำรองเงนิสะสม

• อปท. อำจใชจ้ำ่ยเงนิทนุส ำรองเงนิสะสมได ้กรณีดงัต่อไปน้ี

(1) กรณีที่ยอดเงนิสะสมคงเหลอืไม่ถงึรอ้ยละ 15 ของเงนิสะสม ณ วนัที่

1 ตลุำคม ของปีงบประมำณนั้น ใหข้อควำมเหน็ชอบจำกสภำทอ้งถิ่น และ  

ขออนุมตัิผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั

(2) กรณีที่ปีใด อปท. มียอดเงนิทนุส ำรองเงนิสะสมเกนิรอ้ยละ 15 ของ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีนั้น หำกมีควำมจ ำเป็น อปท. อำจน ำเงนิทนุ

ส ำรองเงนิสะสมเฉพำะในสว่นที่เกนิไปใชจ้ำ่ยไดภ้ำยใตเ้งือ่นไขขอ้ 89 (1) 

โดยไดร้บัอนุมตัจิำกสภำทอ้งถิ่น
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กจิกำรใดที่งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีอนุญำตใหจ้ำ่ยไดแ้ลว้ แต่ระยะสำมเดือนแรก

ของปีงบประมำณมีรำยไดไ้ม่เพยีงพอ  อำจน ำเงนิสะสมทดรองจำ่ยไปพลำงก่อนได้

กำรใชเ้งนิสะสม ขอ้ 88

กรณีไดร้บัแจง้จดัสรรเงนิอดุหนุนที่รฐับำลระบวุตัถปุระสงค ์ยกเวน้งบลงทนุ แต่ยงั

มิไดร้บัเงนิ หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งนิก่อนอำจยมืเงนิสะสมทดรองจำ่ยไปพลำงก่อนได ้

เม่ือไดร้บังบประมำณดงักลำ่วแลว้ใหบ้นัทกึบญัชีสง่ใชเ้งนิสะสมที่ยมื

กรณีมีกจิกำรพำณิชยห์ำกมีควำมจ ำเป็น กจิกำรพำณิชยอ์ำจขอยมืเงนิสะสมของ 

อปท. ทดรองจำ่ยเพือ่บรหิำรกจิกำรก่อนได้ โดยขอควำมจำกสภำทอ้งถิ่น และใหส้ง่ใชเ้งนิ

ยมืเงนิสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมำณ



กำรใชจ้ำ่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89)

อปท. อำจใชจ้ำ่ยเงนิสะสมได ้โดยไดร้บัอนุมตัิจำกสภำทอ้งถิ่น ภำยใต ้

เงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี

(1) ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะกจิกำรซ่ึงอยู่ในอ ำนำจหนำ้ที่ของ อปท. ซ่ึง

เกี่ยวกบั

- ดำ้นกำรบรกิำรชมุชนและสงัคม หรอื

- กจิกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยไดข้อง อปท. หรอื

- กจิกำรที่จดัท ำเพื่อบ ำบดัควำมเดือดรอ้นของประชำชน

ทัง้น้ี ตอ้งเป็นไปตำมแผนพฒันำของ อปท. หรอืตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด

(ต่อ)



กำรใชจ้ำ่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89)

(2) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิกำรของ อปท. แต่ละประเภท

ตำมระเบียบแลว้

(3) ใหก้นัเงนิสะสมส ำรองจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นบคุลำกรไม่นอ้ยกว่ำ

3 เดือน และกนัไวอ้กีรอ้ยละ 10 ของงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีนั้น    

เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรงำนและกรณี ที่มีสำธำรณภยัเกดิข้ึน

(4) เม่ือไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้ำ่ยเงนิสะสมแลว้  อปท. ตอ้งด ำเนินกำรกอ่

หน้ีผูกพนัใหเ้สรจ็สิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 1 ปีถดัไป หำกไม่ด ำเนินกำร

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใหก้ำรใชจ้ำ่ยเงนิสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป



กำรจำ่ยขำดเงนิสะสม (ขอ้ 90)

กรณีที่งบประมำณรำยจำ่ยประกำศใชบ้งัคบัแลว้ มีงบประมำณไม่เพยีง

พอที่จะจำ่ย หรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมำณเพือ่กำรนั้นไว ้ให ้อปท.  จำ่ยขำดเงนิสะสม

ได ้โดยไดร้บัอนุมตัิจำกผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น ในกรณีดงัต่อไปน้ี

(1) รบัโอน เลื่อนระดบั เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังำนสว่นทอ้งถิ่น

(2) เบกิเงนิใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิ่น ผูช่้วยผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น สมำชิกสภำทอ้งถิ่น 

เลขำนุกำรผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น เลขำนุกำรสภำทอ้งถิ่น ที่ปรกึษำผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น 

พนักงำนสว่นทอ้งถิ่น ซึ่งมีสทิธิไดร้บัเงนิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัต ัง้ อปท. นั้น 

ตลอดจนลูกจำ้งซ่ึงมีสทิธิไดร้บัเงนิอืน่ตำมกฎหมำย ระเบยีบ ค ำส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่

กำรกระทรวงมหำดไทย ในระหว่ำงปีงบประมำณ

(3) ค่ำใชจ้ำ่ยตำม (1) และหรอื (2) ใหถ้อืเป็นรำยจำ่ยในปีงบประมำณนั้น



กำรจำ่ยขำดเงนิสะสม (ขอ้ 91)

กรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภยัเกดิข้ึน ผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น

อนุมตัิใหจ้ำ่ยขำดเงนิสะสมไดต้ำมควำมจ ำเป็นใน

ขณะนั้น


