
     งบประมาณคลงัทอ้งถนิ 

ธรีเณศ  แสงแป้น

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชํานาญการ



เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

     มาตรา 65 ในการปฏิบตัิหน้าทีตามพระราชบญัญตัินี ใหส้มาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตําบล

และพนักงานสว่นตาํบลเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

     มาตรา 48 เอกวีสติ ในการปฏิบตัิหน้าที ใหน้ายกเทศมนตร ี 

รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเ ป็นเจ ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา



ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัิแห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรือประโยชน์อนืใดสาํหรบั

ตนเองหรือผูอ้นืโดยมิชอบ เพือกระทําการหรือไม่กระทําการ

อย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนนัจะชอบ หรือมิชอบดว้ยหน้าที 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถึงยีสบิปี หรือจาํคุกตลอดชีวิต 

และปรบัตงัแต่สองพนับาทถงึสหีมนืบาท หรอืประหารชีวิต



ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 147  ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มีหน้าที ทํา จดัการ 

หรือ รกัษาทรพัยส์นิ เบียดบงัทรพัยน์ันเป็นของตน หรือเป็น

ของผูอ้ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผู้อ้นืเอาทรพัยน์ัน

เสยี ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถงึยสีบิปี หรอืจาํคุกตลอด

ชีวติ และปรบัตงัแต่สองพนับาทถงึสหีมนืบาท



ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 267  ผูใ้ดปลอมแปลงเอกสารสทิธิหรือเอกสาร

ราชการ ตอ้งระวางโทษจําคุกตงัแต่หกเดือนถึงหา้ปี และ

ปรบัตงัแต่หนึงพนับาทถงึหนึงหมนืบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั



หลกัการปฏบิตัิราชการ

“ไม่มกีฎหมาย ไม่มอีาํนาจ” 

ฝ่ายปกครองจะกระทาํการใดๆ ไดก้ต็่อเมือมี
กฎหมายมอบอาํนาจใหใ้นการกระทาํการนนั



กระทรวงทรัพยากรฯ แจงวา อบต.หลายแหงพรอมสนับสนุนกรมอุทยาน

แหงชาติ ตามโครงการจัดที่ทํากินใหกับชุมชน ตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (2561 –2580) จึงขอใหกรมสงเสริมฯพิจารณากําหนดแนวทางตอไป

1. อบต.ไมมีอํานาจหนาที่ในการสํารวจรงัวัดแปลงที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดิน

ทํากินใหชุมชน

2. เม่ือไมมีอํานาจหนาที่ อบต.ไมสามารถสนับสนุบงบประมาณใหกรมอุทยานได 

ตาม รบ.มท.วาดวยเงินอุดหนุน ฯ

3. กระทรวงทรัพยากรฯ ควรเสนอตอ คก.กระจายอํานาจฯ เพื่อถายโอน

ภารกิจตอไป



หนวยตรวจ เขาตรวจและให อบจ. ทบทวนการเบิกจายโครงการแขงขัน

วอลเลยบอล นานาชาติ วาไมเปนตามอํานาจหนาที่ของ อบจ.
1. อบจ.ยืนยันวาไดดาํเนินการตามอํานาจหนาที่ ตาม พรบ.อบจ. 2540 ฯ ม. 45(9) และ

กฎกระทรวง ฯ (12) พรบ.กําหนดแผน ฯ ม. 17 (18) 

2. ผวจ.พิจารณายกเวน รบ.มท. การรับเงิน ฯ พ.ศ. 2547 ฯ ซ่ึงหนวยตรวจพิจารณาวา เปนเหตุ

ใหไมเปนไปตาม ขอ 67 จึงใหปลัดกระทรวงฯ พิจารณาใชดุลยพินิจของ ผวจ.วาชอบ ?

คณะกรรมการกฤษฏีกา ใหความเห็น เรื่องเสร็จ 1513/2561 สรุปวา 

อบจ.มีหนาที่จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา ยอมหมายรวมถึง

การจัดการแขงขนักีฬาเพ่ือใชสถานที่สําหรับกีฬานั้นดวย และปจจุบัน

การแขงขันกีฬามิไดจํากัดเฉพาะในเขตพ้ืนที่เทาน้ัน แตยังรวมถึงการจัด

แขงขันนักกีฬาจากตางประเทศดวย อบจ.จึงมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการได



ตนเรื่อง •  สรุปประเด็นวา เกิดอะไร ที่ไหน เม่ือไหร อยางไร หรือความเหน็หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

ขอกฎหมาย

•  พรบ.กําหนดขั้นตอนและแผนกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542
•  อํานาจหนาที่ตาม พรบ.จัดตั้ง (อบจ./เทศบาล/อบต.)
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ที่กําหนดอํานาจในการดําเนินการ หรอืระเบียบกระทรวงอ่ืนที่

เก่ียวของ )
•  หนังสือส่ังการ/หลักเกณฑการปฏิบัต/ิแนวทางวิธีการดําเนินการ
•  ฯลฯ

ขอพิจารณา

• วางหลักของกฎหมาย ระเบยีบ หนังสือส่ังการ (เพ่ือเปนฐานอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินการ)

• เสนอแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณา

ขอเสนอ
•  (จากการสรปุทั้งหมดนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อเปนกรอบในการใชดุลยพินิจสั่ง

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ





ความสอดคล้องของแผนพัฒนาต่างๆ



(1) การจดัเตรียม

งบประมาณ

(2) การพจิารณา

งบประมาณ

(3) การอนุมัติ

งบประมาณ

(4) การบริหาร

งบประมาณ

(5) การติดตามผลการ

ดําเนินงาน



(1) ปรับปรุง 

ทบทวนแผนฯ 

(2) จัดทํารับ - จ่าย โดย 

จนท.งปม./ผอ./หน.

(3) วเิคราะห์ รับ-จ่าย จาก ส่วน

ราชการ เพือเสนอนายกฯ 
(4) เสนอนายกฯ เพือ

พจิารณาร่าง งปม.

(5) นายกฯ เสนอร่าง

ต่อประธานสภา ฯ

ก.พ. – เม.ย.

เม.ย. – พ.ค.

พ.ค. – ม.ิย.

ภายใน

 15 ส.ค.

ม.ิย. – ก.ค.







ตล
อด

ปี
งบ

ป
ระ

ม
าณ

  จัดเกบ็รายได้ จดัทําสถติ ิรายงานตามไตรมาส                                      

  ควบคุม งปม.ทัง งปม.รายจ่ายและเงินนอก งปม.

  การโอนและแก้ไขแปลง งปม.

การก่อหนีผูกพนั งปม.

การจดัทํา งปม.เพมิเติม



ทุก 3 เดือน
• รายงานผลการดาํเนินงานรับจ่ายเงินรายไตรมาส

สินปีงบประมาณ

• จัดทําผลการปฏิบัตกิารใช้จ่ายงบประมาณ สถิตริายรับ 

– จ่าย 



วงจรงบประมาณ อปท.

แผนพัฒนาท้องถนิ

โครงการ/กิจกรรม
ปิดบัญชีและจัดทาํรายงานการเงนิ

ประจาํ

เงนิอุดหนุน

เฉพาะกิจ

ระบบเบกิจ่าย

งบประมาณ

85%

15%



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน ฯ 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ขอ 103 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.

- แต สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตผุลที่จะลางขอทักทวง 

- ให อปท. ชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบหา

วันนับจากวันที่ไดรับคํายืนยันจาก สตง.

- และใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการวินิจฉยัภายในสามสิบวันนับจากวันที่

ไดรับรายงานจาก อปท.

    วรรคสอง ในกรณีที่ อปท.จะตองปฏิบัตติามคําวินิจฉยัของผูวาราชการจังหวัด

ใหปฏิบัติใหเสร็จส้ินภายในส่ีสิบหาวันนับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉยั 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ย วิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

พ.ศ. 2563



คาํนิยาม

“งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรอืงานสาํหรบัประมาณ

การดา้นรายรบัและรบัจา่ยแสดงในรูปตวัเลข จาํนวนเงนิการตงังบประมาณ 

คือการแสดงแผนดําเนินงานออกเป็นตวัเลขจํานวนเงินงบประมาณ

“แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละดา้นทอีงคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินมีหน้าทีตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

แต่ละรูปแบบ

         “งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทีกาํหนด

ไวใ้นแต่ละแผนงาน



คาํนิยาม

“งบประมาณรายจา่ย” หมายความว่า งบประมาณทสีภาทอ้งถนิ

ใหค้วามเหน็ชอบ และผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอาํเภออนุมตั ิทงันี 

รวมทงังบประมาณรายจา่ยเพมิเติมและการโอนการแกไ้ขเปลยีนแปลง

คาํชีแจงงบประมาณดว้ย

"เงนินอกงบประมาณ” หมายความว่า เงนิทงัปวงทอียู่ใน

ความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ นอกจากเงนิทปีรากฏ

ตามงบประมาณรายจา่ย



รูปแบบและเอกสาร ขอ้ 5

บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ รายละเอยีดของหมวดรายได ้

และงบรายจ่าย ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถนิ ใหเ้ป็นไปตามทีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน

กาํหนด (หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิทเีกยีวขอ้ง มีดงันี)

        ท ีมท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564



งบประมาณรายจา่ยประจาํปีออกใชไ้ม่ทนั (ขอ้ 6)

- ในกรณีทงีบประมาณรายจา่ยประจาํปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณใหม่ 

ใหใ้ชง้บประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณทลีว่งแลว้ไปพลางก่อน

- การเบกิจา่ยเงนิโดยอาศยังบประมาณรายจา่ยประจาํปีทลีว่งมาแลว้

นนั ใหนํ้าเงนิงบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิและทไีดม้ีการโอนเพมิหรอื

โอนลดรวมเขา้ไปดว้ย  โดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุจะพงึถอืจา่ยได ้ 

- ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะรายจ่ายในงบกลาง งบบคุลากร งบดาํเนินงาน 

และงบอดุหนุนทจีา่ยจากเงนิอดุหนุนทไีดร้บัจากรฐับาล เช่น ค่าอาหาร

กลางวนั



กรณ ีอปท. การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไปพลาง

กอน ตอมาทางอําเภอผูวาการจงัหวัด ประกาศใชงบประมาณรายจาย

ประจําป (62) แตเน่ืองจากการเบกิจาย งบประมาณรายจายประจําป 

61 ไปพลางกอน ไมมีอยูในงบประมาณรายจายป 62 

ตอบ การเบิกจายโดยอาศัยวงเงินงบประมาณรายจายประจําป 2561ไปพลางกอน 

ตองมีรายการดังกลาวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 ดวย 

หากมิไดต้ังจายไวก็ใหดําเนินการโอนงบประมาณไปต้ังจายรายการดังกลาว

โดยถือปฏิบตัิปฏิบัติตามขอ 26 หรือ 27 



ขอยกเวน้การปฏบิตัิตามระเบียบ (ขอ้ 7)

- ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการ ตามระเบียบนี  

และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญัหา  ยกเวน้ การปฏิบตัิการ

ตามระเบียบทีกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัเิพอืดําเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี

- ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอาํนาจเรอืงใดเรือง

หนึงตามวรรคแรกใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัได ้
(คาํสงั มท ท ี12/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 ปมท. มอบอาํนาจให ้ผวจ. ปฏบิตัิราชการแทน)



ขอยกเวน้การปฏบิตัิตามระเบียบ (ขอ้ 7)

ขอ 4 ระเบียบ วธิีการงบประมาณ ฯ ตามคําส่ังกระทรวงมหาดไทย 

ที่  12/2564 ลงวันที่  11 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอํานาจ

ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่  2) รายละเอียด

การมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให อปท. ยกเวนการ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 

อปท. พ.ศ. 2563



หนวยตรวจสอบไดตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัด ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการรบัเงิน การเบิกจายเงนิฯ พ.ศ. 2547 ฯ

หลกัเกณฑในการใชดลุยพินิจของผูวาราชการ ฯ ดังนี้

1. เรื่องที่ขอยกเวนฯ ตองอยูในอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

2. ในการพิจารณายกเวนฯ ไมสามารถยกเวนฯเรื่องที่ไมมีกําหนดไวในกฎหมาย ให อปท. 

สามารถดําเนนิการได

3. อปท. ขอยกเวนตองเปนเรื่องจําเปน หากไมดําเนินการอาจเกิดความเสียหายตอราชการและ

ประชาชน พรอมเสนอเหตุผล

4. ควรพิจารณายกเวนฯกรณีเปนการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบฯ แตมี

ขอจํากัดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯได



อาํนาจหนา้ทเีจา้หนา้ทงีบประมาณ (ขอ้ 8)

- ใหเ้จา้หนา้ทีงบประมาณมีอาํนาจหนา้ทจีดัทํางบประมาณกบั

ปฏิบตัิการอนืตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนีและใหม้ีอาํนาจหนา้ที

เกยีวกบังานงบประมาณ  ดงัต่อไปนีดว้ย

(1)  เรยีกใหห้น่วยงานต่าง ๆ  เสนอประมาณการรายรบัและรายจา่ย

(2)  วิเคราะหง์บประมาณและการจา่ยเงนิของหน่วยงานต่างๆ

(3)  สงัการ ควบคมุ กาํกบั ดูแล เจา้หนา้ทีจดัทําเอกสาร

งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจา่ยประจาํปี



1.
เรียกให้หน่วยงาน
เสนอประมาณการ

รายรับ-จ่าย

ขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายฯ

อาํนาจหน้าทขีองเจ้าหน้าทีงบประมาณ

ขอ้ 8 ใหเ้จา้หนา้ทีงบประมาณมีอํานาจหนา้ทีจดัทาํงบประมาณ 
ดงัต่อไปนี

2.
วเิคราะห์งบประมาณ 

รายรับ-จ่าย

3.
สัง ควบคุม จนท.จัดทํา
เอกสารร่างงบประมาณ

ฯ



โครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

โดยการจางเหมาเอกชนหนวยงานใดเปนผูเบิกระหวางกองชางหรอืกองคลัง

ตามระเบียบ มท. วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ของ อปท. พ.ศ. 2550 ขอ 9 กําหนดใหแตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ี 

ดังนี้ (1) และ (4) การจัดทําแผนที่แมบทและแผนท่ีภาษี 

ใหแตงต้ังเจาหนาที่กองชาง และตามหนังสือ ดวนมาก

 ว 1657 กําหนดภารดังกิจการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน อยูในงานบริหารงานคลัง ดังน้ัน ทุกหนวยงาน

สามารถต้ังไดทุกแผนงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย



งบประมาณรายจา่ยประจาํปี (ขอ้ 9)

- เงินรายจ่ายประจําปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหจ้ดัทํา

เป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี และ

- ใหม้ีประมาณการรายรบัประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ดว้ย



งบฯรายจา่ยทวัไปและงบฯรายจา่ยเฉพาะการ (ขอ้ 10,11, และ 12)

- งบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

อาจจําแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายทวัไป และ งบประมาณรายจ่าย

บทเฉพาะการ 

- องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอาจจดัทํางบประมาณรายจ่าย

บทเฉพาะการไดโ้ดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสภาทอ้งถนิ

- ในกรณีทีมีเหตุผลความจําเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณ

รายจ่ายทวัไปไปตงัจ่ายในงบประมาณรายจ่ายบทเฉพาะการ หรือ

สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตงัจ่ายในงบประมาณรายจา่ย

ทวัไปได ้













จาํแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 13 )

-งบประมาณรายจา่ยทวัไปของ อปท. ประกอบดว้ยงบกลาง

และรายจา่ยตามแผนงาน

ขอ้ 13
งบประมาณรายจา่ยทวัไป
    ประกอบดว้ย

  • รายจา่ยงบกลาง
• รายจา่ยตามแผนงาน

ขอ้ 13
งบประมาณรายจา่ยทวัไป
    ประกอบดว้ย

  • รายจา่ยงบกลาง
• รายจา่ยตามแผนงาน



การจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดา้นบริการชุมชนและสงัคมดา้นบริการชุมชนและสงัคม
6 แผนงาน 21 งาน

แผนงานการศึกษา

(4 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัการศึกษา

งานระดบัมธัยม
ศึกษา

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดบั

แผนงานสาธารณสุข

(4 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน

งานโรงพยาบาล

งานศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห(2 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดิการและ
สงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน(5 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

งานไฟฟ้าและประปา

งานกําจดัขยะมูลฝอย
และปฏิกลู

งานบําบดันําเสีย

แผนงานสรางความ

เขมแข็งฯ(2 งาน)

งานบริหารทวัไป ฯ

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง

แผนงานศาสนา วฒัน

ธรรม ฯ (4 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัศาสนาฯ

งานศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิน

งานกีฬาและ
นนัทการ

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเทียว



ระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง อปท. ระเบียบฯ เบิกจา่ย ฯ(ขอ้ 105)

    ให ้อปท. จดัทาํบญัชีโดยระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง อปท. 
Electronic Local Administrative Accounting System : e-laas
ซึงอย่างนอ้ยประกอบดว้ยระบบการทาํงาน 4 ระบบ ดงันี

ระบบงบประมาณ ระบบรายรบั ระบบรายจ่าย ระบบบญัชี



รายจา่ยตามแผนงาน จาํแนกเป็น (ขอ้ 14 )

1. รายจา่ยประจาํ ประกอบดว้ย

    (ก) งบบคุลากร ไดแ้ก่ รายจา่ยทจีา่ยในลกัษณะเงนิเดือน ค่าจา้งประจาํ 

และค่าจา้งชวัคราว 

    (ข) งบดาํเนินงาน ไดแ้ก่ รายจา่ยทจีา่ยในลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใชส้อย 

ค่าวสัด ุและค่าสาธารณูปโภค

    (ค) งบเงนิอดุหนุน หมายถงึ เงนิทอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตงั

งบประมาณอดุหนุน 

    (ง) งบรายจา่ยอนื หมายถงึ รายจา่ยทไีม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใด

งบรายจา่ยหนึง หรือรายจา่ยทกีาํหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยนี



รายจา่ยตามแผนงาน จาํแนกเป็น (ขอ้ 14 )

2. รายจ่ายเพือการลงทุน ไดแ้ก่ งบลงทุน ซึงเป็นรายจ่ายทีจ่ายใน

ลกัษณะค่าครุภณัฑ ์ค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง รวมถึงรายจ่ายทีกําหนด

ใหจ้า่ยจากงบรายจา่ยอนืใดในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว

   รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง งบรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอก

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามทีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน

กาํหนด



จาํแนกลกัษณะและระบปุระเภทของเงนิ (ขอ้ 15)

- งบประมาณรายจ่ายซึงตงัจ่ายจากเงินอุดหนุนทวัไป

ตามกฎหมายว่าดว้ยการกําหนดแผนและขนัตอนการกระจาย

อํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน หรือเงินประเภทอืน

ทีตอ้งนํามาตงังบประมาณรายจ่าย ใหจ้ําแนกลกัษณะรายจ่าย

ตามขอ้ 14



การตงังบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 16)

- การตงังบประมาณรายจ่ายเพอืเป็นค่าใชจ้่ายขององคก์ร

ปกครองส่วนท ้องถินให ้กระทําตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั คาํสงั หรอืหนังสอืสงัการกระทรวงมหาดไทยกาํหนด

D

D











เงนิสาํรองจา่ย (ขอ้ 17)

  ประมาณการรายรบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ประกอบดว้ย 

หมวดรายไดซึ้งจาํแนกเป็น

(1) หมวดภาษีอากร

(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

(3) หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

(4) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย์

(5) หมวดเงนิอดุหนุน

(6) หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็



เงนิสาํรองจา่ย (ขอ้ 19)

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะกําหนดใหม้ีเงินสํารองจ่าย

ในงบกลาง เพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภยัเกิดขึน หรือกรณี

การป้องกนัและยบัยงัก่อนการเกิดสาธารณภยั หรือคาดว่าจะเกิด

สาธารณภยัหรือกรณีฉุกเฉินเพอืบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้น

ของประชาชนเป็นสว่นรวม

- สําหรบัการอนุมตัิใหใ้ชเ้งินสํารองจ่ายใหเ้ป็นอํานาจผูบ้ริหาร

ทอ้งถนิ (หนังสอื ด่วนทสีดุ ท ีมท 0808.2/ว 1179 ลว 15 เม.ย. 63)



กรณี การตั้งงบประมาณของ อปท. ดานงบกลาง จะตอง

ปฏิบตัิตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

หรือไม 

ตอบ – อปท. ไมตองทํา ม.20(1) ตาม พรม. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

กําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายงบกลางรายการ เงินสํารองจาย ใหตั้ง

ไมนอยกวารอยละสอง (2%) แตไมเกินรอยละ 3.5 ของงบประมาณรายจาย

ประจําป

- และงบลงทุนรอยละ 20% ที่ไมตองนําเกณฑการตั้งงบประมาณของ อปท.



งบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิ (ขอ้ 21 )

- การตรางบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิจะกระทาํไดต่้อเมือ  

  (๑) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี ทไีดร้บัอนุมตัแิลว้ไม่พอแก่การ  

ใชจ้่าย หรือ  

  (๒) มีความจาํเป็นตอ้งตงัรายจ่ายขึนใหม่  

- แสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจา่ยดงักลา่วดว้ยว่าจะจา่ยจาก

  (๑) เงนิรายไดท้มีิไดต้งัรบัไวใ้นประมาณการรายรบั หรอื

  (๒) เงนิรายไดท้เีกนิยอดรวมทงัสนิของประมาณการรายรบัประจาํปี



การจดัทาํงบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 22 )

- ใหใ้ช ้แผนพฒันาขององค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

เป็นแนวทางในการจดัทาํงบประมาณ 

- ใหห้วัหน้าหน่วยงานจดัทําประมาณการรายรบัและ

ประมาณการรายจา่ย 

- ใหห้วัหน้าหน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงินและ

สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพอืใชป้ระกอบการคํานวณ

ขอตงังบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ทงีบประมาณ







การเสนองบประมาณ (ขอ้ 23 )

- ใหเ้จา้หนา้ทงีบประมาณทาํการพจิารณาตรวจสอบ วิเคราะห ์และ

แกไ้ขงบประมาณในชนัตน้แลว้เสนอต่อผูบ้รหิารทอ้งถนิ

- เมอืผูบ้รหิารทอ้งถนิไดพ้จิารณาอนุมตัใิหต้งัเงนิงบประมาณยอด

ใดเป็นงบประมาณประจาํปีแลว้

- ใหเ้จา้หนา้ทีงบประมาณรวบรวมและจดัทาํเป็นร่างงบประมาณ

รายจา่ยเสนอต่อคณะผูบ้รหิารทอ้งถนิอกีครงัหนึง

- ผูบ้รหิารทอ้งถนิ นําเสนอต่อสภาทอ้งถนิ ภายในวนัท ี15 สงิหาคม



การขยายเวลาเสนองบประมาณ (ขอ้ 24) 

- ในกรณีทีคณะผูบ้ริหารทอ้งถนิพิจารณาแลว้เหน็ว่าไม่สามารถทีจะนําร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาทอ้งถินไดท้นัภายในวนัที 15 

สงิหาคม  

- ใหผู้บ้ริหารทอ้งถนิรายงานใหส้ภาทอ้งถนิทราบ โดยอาจกาํหนดระยะเวลา

ทคีาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจา่ยประจาํปีใหส้ภาทอ้งถนิเพอืให ้

ความเหน็ชอบดว้ยกไ็ด ้

- แลว้ใหผู้บ้ริหารทอ้งถินรายงานใหผู้ก้ํากบัดูแลทราบดว้ย ทงันี เพือให ้

ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถใช้บงัคบัไดท้นัทีในวนัเริมตน้

ปีงบประมาณ



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอยีด

1. รายจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น 

และ เ งิ นค าจ า งของข า ร าชกา รหรื อ

พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางที่นํามา

จากเงินรายได ไมรวมเงินอุดหนุนและ

เงนิกูหรือเงินอื่นใด

- มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

ไมสูงกวารอยละ 40 ของเงินงบประมาณ

รายจายประจําปของ อปท. 

- รายการประโยชนตอบแทนอื่นที่นํามา

คํ า น ว ณ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนองถิ่น และที่เพิ่มเติม



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

2. รายจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

ของ อปท.

ขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

อดุหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559

ต้ังงบประมาณให เ งินอุดหนุนหนวยงานอ่ืนได

ไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณ

ที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให

- อบจ.ไมเกินรอยละ 10

- ทน.ไมเกินรอยละ 2 

- ทม.หรือ ทต.ไมเกินรอยละ 3 

- อบต.ไมเกินรอยละ 5

- กรณีต้ังเกินอัตราที่กําหนดใหขอตอ ผวจ. กอนการ

ต้ังงบประมาณรายจายประจําป โดยสวนที่เกิน

จะตองไมเกินหนึ่งเทาของอัตราสวนขางตน 



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

3. รายจายงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย

ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬา ของ อปท.

ขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 

อปท. พ.ศ. 2559

- การต้ังงบประมาณและเบิกจายไมเกินอัตราสวน

ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา

ไมรวมเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให ดังนี้

(1) อบจ. ไมเกินรอยละ 10

(2) เทศบาลและ อบต. ไมเกินรอยละ 5

- กรณีต้ังเกินอัตราที่ กําหนดใหขอตอ ผวจ. โดย

สวนเกินจะตองไมเกินหนึ่งเทาของอัตราสวนขางตน 



ซักซอมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาท่ีของ อปท.

1. งานวันสําคัญของชาติ

2. งานประเพณี งานประเพณีชาติ เชนวันลอยกระทง

วันสงกรานต  ฯ เปนตน งานประเพณี เฉพาะทองถ่ิน

(ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯระดับจังหวัดและ

ผูวาฯตองประกาศเปนงานเพณีทองถ่ิน)

3. งานอื่น ๆ เชน เชิญชวนใหประชาชนรวมบําเพ็ญ

ประโยชนตามอํานาจหนาที่ วันเทศบาล เปนตน



รําวงยอนยุคงานประเพณีสงกรานต ถือเปนกิจกรรมสงเสริมใหประชาชน

เห็นความสําคัญและบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และ วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (ถือเปนมหรสพตามประเพณ)ี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 ขอ 4 และ ขอ 7(6) กําหนดวา 

คามหรสพ การแสดง และคาโฆษณาประชาสัมพันธงาน ฯ 

ใหเบิกไดไมเกินรอยละ 20 ของประมาณการคาใชจาย

ตามโครงการ



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

4. รายจ าย เกี่ ยว กับส ง เ งิ นสมทบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน ของ อปท.

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  พ . ศ .  2 563 อ อ ก ต า ม ค ว า ม

ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก ไขเพิ่ม เติม 

กํ า ห นด ให  ข า ร า ช ก า ร ส ว น ท อ ง ถ่ิ น หั ก เ งิ น

จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย

ประจําปเพื่อสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราตามที่

กาํหนด

(1) อบจ. และอบต.สงเงินสมทบในอัตรารอยละ 2

(2) เทศบาล สงเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

5. รายจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

รางวัลประจําป สําหรับขาราชการ 

ลูกจาง และพนักงานจาง 

ประกาศคณะกรรมการกลาง อบจ./เทศบาล/อบต. 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการ กําหนดเงินประโยชนตอบแทน

อื่น เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําป สําหรับขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน

จาง ฯ พ.ศ. 2558
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตองมีงบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนา 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของงบประมาณรายจาย

ประจําปที่ขอรบัการประเมิน ท้ังนี้ รายจายเพ่ือการ

พัฒนา หมายถึง รายจายเพื่อการลงทุน 

ประกอบดวย คาครุภัณฑ คาที่ดินและส่ิงกอสราง



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

6. รายจายเก่ียวกับทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาและการใหความชวยเหลือ

นักเรียนของ อปท. 

ขอ 5 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

รายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและ

การใหความชวยเหลือนักเรียนของ อปท. พ.ศ. 2561

 - การต้ังงบประมาณไมเกินอัตราสวนของรายได

จริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุน

ที่รัฐจดัสรรให ดังนี้

(1) รายไดจริงไมเกิน 50 ลานบาท ตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินรอยละ 3 แตไมเกิน 1 ลานบาท

(2) รายไดจรงิเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

ตั้งงบประมาณไดไมเกินรอยละ 2.5 แตไมเกิน 3 ลานบาท

(3) รายไดจริงเกิน 200 ลานบาท ตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินรอยละ 2 แตไมเกิน 5 ลานบาท 



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

7. ร ายจ าย เ ก่ี ยว กับกา ร เ ดินทา ง

ร า ช ก า ร ไ ป ต า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ทั้ ง ใ น แ ล ะ

ตางประเทศ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ท่ี สุด ที่  มท 

0808.2/ว 3446 ลว. 19 ตุลาคม 2548 กําหนดให

ก า ร ต้ั ง งบประมาณเพื่ อ เ ดินทางร าชการ ไป

ต า งประ เทศและการศึกษา ดู งาน ท้ัง ในและ

ตางประเทศ โดยนําฐานรายไดทุกประเภทและ

รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป มาคาํนวณ ดังนี้

(1) รายไดจริงไมเกิน 50 ลานบาท ตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินรอยละ 3

(2) รายไดจริงเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน

300 ลานบาท ตั้งงบประมาณไดไมเกินรอยละ 2.5

(3) รายไดจริงเกิน 300 ลานบาท ตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินรอยละ 2 



สรุปขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

กรณีมีการกําหนดอัตรารอยละ
ที่ รายการ รายละเอียด

8. การต้ังงบประมาณสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหอปท.ฯ พ.ศ. 2561 

ขอ 8 สมทบเขากองทุน ฯ ในอัตรารอยละของเงินที่

ไดรับการจดัสรรจากกองทุน สปสช. ดังนี้

(1) สมทบไมนอยกวา 30% กรณีรายได อปท.

ไมรวมเงินอุดหนนุ ต่ํากวา 6 ลานบาท

(2) สมทบไมนอยกวา 40% กรณีรายได อปท.

ไมรวมเงินอุดหนนุ ตั้งแต 6 – 20 ลานบาท

(3) สมทบไมนอยกวา 50% กรณีรายได อปท.

ไมรวมเงินอุดหนนุ สูงกวา 20 ลานบาท



การปรบัลดงบประมาณรายจา่ย (ของสภาทอ้งถนิ)



การปรบัลดงบประมาณรายจา่ย (ของสภาทอ้งถนิ)



การปรบัลดงบประมาณรายจา่ย (ของสภาทอ้งถนิ)



การปรบัลดงบประมาณรายจา่ย (ของสภาทอ้งถนิ)



เทศบาล ต้ังโครงการกอสราง ถนน คสล. จํานวน 1,000,000 บาท 

ดําเนินการหาผูรับจาง และกอหน้ีผูกพันวงเงิน 850,000 บาท 

ตอมาตองการโอนงบประมาณไปเพ่ิมในหมวดเงินอุดหนุน  จํานวน 

150,000 บาท อํานาจในการโอนงบประมาณเปนของใคร

ถือปฏิบัติตาม ขอ 26 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ฯ

และมาตรา 67 ทวิ แหงพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ฯ



กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา หากผูวาราชการ

จังหวัดจะเห็นสมควรมอบอํานาจในการอนุมัติจายเงิน

อุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ประกอบมาตรา 67 แหง พรบ.

เทศบาล พ.ศ. 2496 ฯ ใหแกนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน

สําหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบลที่ตั้งอยูในอําเภอ 



การโอนงบประมาณ

หลกั การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยต่างๆ ใหเ้ป็น

อาํนาจอนุมตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถนิ (ขอ้ 26)

ขอ้ยกเวน้ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ 

โดยการโอนเพมิ โอนลด ททีาํใหล้กัษณะ ปรมิาณ 

คุณภาพเปลยีน หรือโอนไปตงัจา่ยเป็นรายการใหม่   

ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัิของสภาทอ้งถนิ (ขอ้ 27) 



เอกสารการโอนงบประมาณ และการโอนในระบบ E-laas



การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง

หลกั การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจงประมาณการรายรบั

หรืองบประมาณรายจา่ย ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัิของคณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถนิ (ขอ้ 28)

ขอ้ยกเวน้ การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจงงบประมาณ

รายจา่ยในหมวดค่าครุภณัฑ ์ทดีินและสงิกอ่สรา้งททีําให ้

ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลยีน หรอืเปลยีนแปลงสถานที

กอ่สรา้ง ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถนิ (ขอ้ 29)



การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง

•ขอ 28 ระเบียบวิธีการงบประมาณฯ หนังสือ ที่ มท 0808.2/201  ลว 29 พฤษภาคม 2563 

•ประเด็น อบต. ขอเปล่ียนแปลงคําขี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2563 หมวดภาษีอากร 

ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ แกไขเปน หมวดภาษีอากร 

ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ในระบบ E – Laas สมารถกระทําไดหรือไม

•ตอบ กรณีนี้ไมใชการแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายรับ แตเปนการเพ่ิมและตัด

ประเภทรายรับดังกลาว ที่ยังมีความจําเปนจะตองต้ังไว จึงไมสามารถดําเนินการได 

แตหากมีรายไดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางเขามา ถือวาเปนกรณีมีรายไดมีไดต้ังรับ

ไวในประมาณการรายรับ หากมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณ อบต.

กส็ามารถทํางบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเตมิได โดยปฏบิัติตามขอ 21 



         แกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง(ขอ้ 30)

- การแกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจงงบประมาณรายการ

ทไีดก้นัเงนิหรือขยายเวลาการเบกิจา่ยไวแ้ลว้  

- จะกระทาํไดต้่อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากผูมี้อาํนาจใหเ้บิก

ตดัปีได ้หรือขยายเวลาเบิกตดัปี



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน ฯ 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ขอ 5๙ วรรคสอง กําหนดวา

- เมื่อส้ินระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หาก อปท. ยงัมิไดดําเนินการกอ

หน้ีผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น

- หรือกรณีมคีวามจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขอ

อนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน

แลวแตกรณี

- และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดมิตามที่ไดรบัอนุมัติ ใหกันเงนิไว 



เอกสารการแกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ และในระบบ E-laas



การโอน แกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง(ขอ้ 30)

ขอ 30 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 7631 ลงวันที่ 15 เมษายน 2562 เร่ือง 

กรณีโอนงบประมาณเพิ่มโครงการที่เบิกตัดปไว

ประเด็น อปท. มีการกันเงิน (ยังไมกอหนี้ผักพัน )โครงการขยายเขตประปา จํานวน 

414,625 บาท ในป 2556 แตพอจะมาดําเนินการในป 2557 ปรากฏวา 

ปริมาณงานและงบประมาณที่ตองดําเนินการเพิ่ม เปน 501,661 บาท อปท.

จึงโอนงบประมาณมาเพิ่มอีก 87,036 บาท อปท.มีแนวทางปฏิบัติอยางไร

คําตอบ ตามขอ 27 และ 31 รบ.มท.วิธีการงบประมาณ ฯ กําหนดอาํนาจในการ

โอนงบประมาณไว อปท. จะตองโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวดที่ดินและ

ส่ิงกอสราง รายการ เพ่ือสมทบโครงการดังกลาว 



         แกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง(ขอ้ 31)

- การแกไ้ขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายการ

ทไีดก้่อหนีผูกพนัไวแ้ลว้

- หากมิไดเ้พิมวงเงิน ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัิของ

ผูบ้รหิารทอ้งถนิ



พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 97  วรรคสาม บัญญตัิวา

       การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึงหรือ

วรรคสองจะตองปฏิบั ติตามกฎหมายว าดวยวิธี การ

งบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ หากมีความ

จําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลา

สงมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป





ขอ 87 เงินทุนสํารองเงินสะสม อนุมัติโดยสภา/ผูวาราชการจังหวดั ฯ 

ขอ 89 ใชจายเงินสะสม อนุมัติโดยสภา เขา 3 เงื่อนไข

ขอ 89/1 ภารกิจเรงดวน นโยบายรัฐบาล ฯ ปลัดกระทรวงอาจยกเวนฯ

ขอ 90 จายขาดเงินสะสม เงินเดือน สิทธิทางกฎหมายฯ อาํนาจผูบริหารฯ

ขอ 91 กรณีฉกุเฉินสาธารณภยั ฯ อํานาจผูบริหารฯ จายขาดเงินสะสม



รายงานการโอน แกไ้ขเปลยีนแปลงคาํชีแจง(ขอ้ 32 )

- ภายใตข้อ้ 38 การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย หรอืการแกไ้ข

เปลยีนแปลงคาํชีแจงประมาณการรายรบัและงบประมาณรายจา่ย 

- เมอืไดร้บัอนุมตัิจากผูม้อีาํนาจแลว้ 

- ใหป้ระกาศโดยเปิดเผย เพอืใหป้ระชาชนทราบ 

- แลว้แจง้การประกาศใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเพอืทราบภายใน

สบิหา้วนั สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหแ้จง้แกน่ายอาํเภอ



การควบคุมงบประมาณ (ขอ้ 33 )

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิและเจา้หนา้ทงีบประมาณ

- รบัผิดชอบร่วมกนัในการควบคมุงบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณ เพอืปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสงัหรือหนงัสอืสงัการกระทรวงมหาดไทย  

- โดยมหีวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลอื ...



การจา่ยเงนิ หรือก่อหนีผูกพนั (ขอ้ 34 )

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิจะจา่ยเงนิหรือกอ่หนีผูกพนัได ้

ตามขอ้ความทกีาํหนดไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

หรืองบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิ 

- ทงันี  ตอ้งมีกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสงัหรอืหนงัสอื

สงัการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ้า่ย และมีเงนิรายได ้

เพยีงพอทจีะเบิกจา่ยได ้



กรณี เทศบาลจัดโครงการ ประเพณีแขงเรือ

วันออกพรรษา 15 – 16 ต.ค. 62 รบัการอุดหนุนจาก อปท. 

ในพ้ืนที่  แตตนปงบประมาณ งบประมาณไมเพียงพอ

เนื่องจากรายไดไมเขา คําถาม เทศบาลสามารถทดลอง

จายเงินสะสม เงินทุนสาํรองสะสมไดหรือไม 

ตอบ ทาํได คือปฏิบัติตาม ขอ 88 

รบ.มท. เบิกจาย ฯ

ท ีมท 17604 ลว 26 ก.ย. 62 / จ. น่าน (เงนิอุดหนุน) 



      ขอ 88 วรรคแรก
- กิจการใดที่มีงบประมาณรายจายประจําปอนุญาตใหจายไดแลว 

- แตระยะสามเดือนแรก ของปงบประมาณ

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดไมเพียงพอ

- ที่จะดาํเนินการตามงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- อาจนําเงินสะสมทดรองจายไปพลางกอน



การจา่ยเงนิทรีะบไุวเ้ป็นการเฉพาะ (ขอ้ 35)

- การใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง 

กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีลักษณะให อปท.ดําเนินการตามท่ีระบุไวเปนการเฉพาะโดย

ไมมีเง่ือนไข ให อปท. พิจารณาดําเนินการตามท่ีระบุไวโดยไมตองตราเปนงบประมาณ

รายจายตามระเบียบน้ี 

- เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน และจําเปน

จะตองจายเพ่ือบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา ให อปท. พิจารณา

ดาํเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของโดยไมตองตราเปนงบประมาณรายจายตามระเบียบนี้

• เงินรายรับที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อํานวยบริการเปน

สาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห ให อปท. ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

หรอืหนังสือส่ังการเพื่อการนี้





การก่อหนีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 37)

   อปท. อาจก่อหนีผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึงปีงบประมาณได้

โดยความเหน็ชอบของสภาทอ้งถนิภายใตเ้งอืนไข ดงัต่อไปนี

   (1) เป็นโครงการทไีม่อาจแยกงบประมาณตงัจ่ายเพอืดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้

   (2) มีรายไดไ้ม่เพียงพอทีจะดําเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจําเป็น

ตอ้งก่อหนีผูกพนังบประมาณรายจา่ยมากกว่าหนึงปีงบประมาณ

   (3) จดัทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขนัตอนของกฎหมาย โดยจะตอ้งระบุในงบประมาณ 

รายจ่ายปีปจัจุบนั และงบประมาณรายจา่ยปีถดัไป ทีจะกอ่หนีผูกพนัใหช้ดัเจน

   (4) ใหก่้อหนีผูกพนัไดไ้ม่เกินสามปีงบประมาณ เวน้แต่ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ี

ระเบยีบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอนื



การก่อหนีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 37)

ขอ 3๗ ระเบียบ วิธีการงบประมาณ ฯ หนังสือ ที่ มท 0808.2/7295 

ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 

ประเด็น กรณีเทศบาล จะดําเนินการเชาระบบกลองโทรทัศวงจรปด 

เปนระยะเวลา 5 ป มแีนวทางปฏิบัติอยางไร

คําตอบ ไมเปนไปตาม ขอ 38 รบ.มท.วิธีการงบประมาณ ฯ(2541) ดังนั้น 

เทศบาลตองรายงานเหตุผลความจําเปนขอเสนอตอผูวาราชการจังหวัด

การต้ังงบประมาณ ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ 



การจดัสง่สาํเนางบประมาณ (ขอ้ 38)

     - ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ จดัสง่สาํเนางบประมาณ

รายจา่ยประจาํปีและงบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิทไีดร้บัอนุมตัใิห ้

ประกาศใชแ้ลว้ไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดั 

     - องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหส้ง่นายอาํเภอ

     - ภายในระยะเวลาไม่เกินสบิหา้วนันับแต่วนัสนิสุดการประกาศ

โดยเปิดเผยเพอืใหป้ระชาชนทราบ ณ สาํนกังานองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ และใหเ้ผยแพร่ในเว็บไซดข์อง อปท. ดว้ย



การรายงานเมอืสนิสดุปีงบประมาณ (ขอ้ 39)

- ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประกาศรายงานการรบั

จา่ยเงนิประจาํปีงบประมาณทสีนิสุดทงังบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ สนง.อปท. เพือใหป้ระชาชน

ทราบภายในกาํหนด 30 วนั 

- สําเนารายงานการรบัจ่าย ใหผู้ว่้าราชการเพือทราบและ

เก็บขอ้มูลระดบัจงัหวดัภายในระยะเวลา 15 วนัหลงจัากนนัแลว้ให ้

จงัหวดัรายงานกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิทราบ



แบบประกาศรายงานการรบัจา่ยเงนิประจาํปีงบประมาณ



รูปแบบ&การจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
( มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564)



ยกเลิก
1. หนังสือ สถ. ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556

2. หนังสือ สถ. ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลว  6 ส.ค. 2556

3. หนังสือ สถ. ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว  9 ม.ิย. 2558

4. หนังสือ สถ. ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย. 2558

5. หนังสือ สถ. ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธ.ค. 2561

6. หนังสือ สถ. ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลว 15 เม.ย. 2563



การจําแนกแผนงานและรวมกลุ่มงานประจํา

แผนงานบริหารทวัไป
(5 งาน)

แผนงานการศึกษา 
(4 งาน)

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (2 งาน)

แผนงานงบกลาง
(1 งาน)

แผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน (4 งาน)

แผนงานสาธารณสุข
(4 งาน)

แผนงานการเกษตร
(2 งาน)

แผนงานการพาณิชย ์
(6 งาน)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
(2 งาน)

แผนงานเคหะชุมชน
 (5 งาน)

แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชุมชน (2 งาน)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ (4 งาน)

ดา้นบริหารทวัไป
2 แผนงาน 9 งาน

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม
6 แผนงาน 21 งาน

ดา้นเศรษฐกิจ
3 แผนงาน 10 งาน

ดา้นเศรษฐกิจ
3 แผนงาน 10 งาน ดา้นการดําเนินงานอืน



กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ



การจาํแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

ดา้นบริหารทวัไป
2 แผนงาน 9 งาน

แผนงานบริหารทวัไป
(5 งาน)

งานบริหารทวัไป

งานบริหารงานคลงั

งานแผนสถิติและวิชาการ

งานควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ

แผนงานรกัษาความสงบภายใน
(4 งาน)

งานบริหารทวัไปเกียวรกัษา
ความสงบภายใน

งานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

งานเทศกิจ งานจราจร



การจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม
6 แผนงาน 21 งาน

แผนงานการศึกษา

(4 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัการศึกษา

งานระดบัมธัยม
ศึกษา

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กาํหนด
ระดบั

แผนงานสาธารณสุข

(4 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน

งานโรงพยาบาล

งานศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห(2 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดิการและ
สงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและ

ชุมชน(5 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

งานไฟฟ้าและประปา

งานกาํจดัขยะมลูฝอย
และปฏิกลู

งานบําบดันําเสีย

แผนงานสรางความ

เขมแข็งฯ(2 งาน)

งานบริหารทวัไป ฯ

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความเขม้แข็ง

แผนงานศาสนา วัฒน

ธรรม ฯ (4 งาน)

งานบริหารทวัไป
เกียวกบัศาสนาฯ

งานศาสนา วฒันธรรม
ทอ้งถิน

งานกีฬาและ
นนัทการ

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเทียว



การจาํแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

ดา้นเศรษฐกิจ
3 แผนงาน 10 งาน

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (2 งาน)

งานบริหารทวัไปอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสรา้ง

แผนงานการพาณิชย์
(6 งาน)

งานกิจการสถานธนานุบาล

งานตลาดสด

งานกิจการประปา งานกิจการสถานีขนส่ง/
กิจการท่าเรือ

แผนงานการเกษตร
 (2 งาน)

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสิงแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาติ

งานโรงฆ่าสตัว์

งานกิจการพาณิชยอื์น ๆ



การจาํแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

ด้านการดาํเนินงาน

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง



การจําแนกหมวดและประเภทรายรับสําหรับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี

หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับและใบอนุญาต

เงินอดุหนุนทั่วไป

รายไดของ อปท.

ภาษีจัดสรร รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดจากทุน

หมวดรายไดจากสาธาร-

ณปูโภคและการพาณิชย

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร อดุหนุนทั่วไป



การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจา่ยประจาํปี

รายไดจ้ดัเก็บเอง
1.รายไดจ้ดัเก็บเอง

1.1 หมวดภาษีอากร คือ รายไดป้ระเภทภาษีอากรซึงองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมีอาํนาจจดัเกบ็ 

หรือรฐับาลจดัเกบ็แลว้โอนทงัหมดหรอืแบ่งใหแ้ต่บางสว่นตามทมีกีฎหมายกาํหนดไว ้

(1) ภาษีโรงเรือนและทดิีน

(2) ภาษีบาํรุงทอ้งที

(6) อากรรงันกอแีอน่

(5) อาการฆ่าสตัว ์

(4) ภาษีป้าย

(3) ภาษีทีดินและสงิปลูกสรา้ง (9) ภาษีอนื ๆ

(8) ภาษีบาํรุง อบจ. จากการคา้

นํามนั/กา๊ซ

(7) ภาษีบาํรุง อบจ. จากการคา้ยาสูบ



การจําแนกหมวดและประเภทรายรับสําหรับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีรายไดจ้ดัเก็บเอง

      1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต คือ รายไดป้ระเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรบั 

และใบอนุญาต ซึงองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมีอาํนาจจดัเก็บหรอืรฐับาลจดัเกบ็แลว้โอนทงัหมด

หรือแบ่งใหแ้ต่บางสว่นตามทมีีกฎหมายกาํหนด

หมวดค่าธรรมเนียม หมวดค่าปรบั หมวดค่าใบอนุญาต

มี 39 รายการ มี 13 รายการ มี 10 รายการ



การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจา่ยประจาํปี

รายไดจ้ดัเก็บเอง

     1.3 หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ คือ รายไดอ้นัเกิดจากผลประโยชน์ในทรพัยส์นิไม่ว่าจะเป็น

ดอกเบียหรือเงินปนัผลและจากการใหเ้ช่าหรือใหบ้ริการ หรือค่าตอบแทนในทรพัยส์ิน หรือ

สถานที หรือทีดิน สงิก่อสรา้งอนัเป็นทรพัยส์ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรืออยู่ในความ

ดูแลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

(1) ค่าเช่าทีดิน (2) ค่าเช่าหรือบรกิาร (3) ดอกเบีย

(4) เงนิปนัผลหรอืเงนิรางวลัต่าง ๆ
(5) ค่าตอบแทนตามทกีฎหมาย

กาํหนด
(6) รายไดจ้ากทรพัยส์นิอนื ๆ



การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจา่ยประจาํปี

รายไดจ้ดัเก็บเอง

     1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย ์คือ รายไดอ้นัเกดิจากการสาธารณูปโภค

และหรอืกิจการพาณิชยใ์ด ๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

(1) เงนิสนับสนุนจากกิจการประปา

(2) เงนิสนับสนุนจากกิจการสถาน

ธนานุบาล

(6) รายไดจ้ากประปา

(5) รายไดห้รอืเงนิสะสมจากการโอนกจิการ

สาธารณูปโภคหรอืกจิการพาณิชย์

(4) เงนิสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์

อนื ๆ

(3) เงนิสนับสนุนจากกิจการสถานี

ขนสง่หรอืกิจการท่าเรอื

(9) รายไดจ้ากสถานีขนสง่หรอืกิจการ

ท่าเรือ

(8) รายไดจ้ากโรงฆา่สตัว ์

(7) รายไดจ้ากตลาดสด

(10) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ

กจิการพาณิชยห์รอืกิจการอนื ๆ 



การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจา่ยประจาํปี

รายไดจ้ดัเก็บเอง

     1.5 หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ คือ รายไดอ้นื ๆ ทไีม่เขา้ลกัษณะรายไดห้มวดหนึงหมวดใดดงักลา่ว

ขา้งตน้ หรอืมีระเบยีบ คาํสงั กาํหนดใหอ้ยู่ในหมวดนี

(1) ค่าขายเวชภณัฑ ์

(2) ค่าจาํหน่ายเศษของ 

(6) ค่าขายแบบพมิพแ์ละคาํรอ้ง

(5) ค่าเขียนแบบแปลน

(4) ค่าขายเอกสารการจดัซือจดัจา้ง 

(3) เงนิทมีีผูอ้ทุิศให ้

(9) เงนิชดเชยปฏิบติัการฉุกเฉิน 

(8) ค่าสมคัรสมาชิกหอ้งสมดุ

(7) ค่ารบัรองสาํเนาและถ่ายเอกสาร

(10) รายไดเ้บ็ดเตลด็อนื ๆ



การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

รายไดจ้ดัเก็บเอง

      1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน คือ รายไดท้ีเกิดจากการขายทรพัยส์ินขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ ซึงสามารถจาํหน่ายไดต้ามทรีะเบียบกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้

หมวด ประเภท รายละเอยีด

หมวดรายไดจ้ากทนุ (1) ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 

(2) รายไดจ้ากทนุอนื ๆ



     2. ภาษีจดัสรร หมายถงึ รายไดท้รีฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ประกอบดว้ย

การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจา่ยประจาํปี

ภาษีจดัสรร

หมวด ประเภท ประเภท 

หมวดภาษีจดัสรร (1) ภาษีรถยนต์

(2) ภาษีมูลค่าเพมิตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ

(3) ภาษีมูลค่าเพมิตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอ้ยละ 5

(4) ภาษีมูลค่าเพมิตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้

(5) ภาษีธุรกจิเฉพาะ

(6) ภาษีสรรพสามิต

(7) ภาษีการพนัน

(8) อากรประมง

(9) อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง

(10) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้

(11) ค่าภาคหลวงแร่

(12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม

(13) เงนิทีเกบ็ตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ

(14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและ

       นิติกรรมตามประมวลกฎหมายทดิีน

(15) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ย

       ทรพัยอ์งิสทิธิ กฎหมายกรมทีดิน

(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใชนํ้าบาดาล

(17) ภาษีจดัสรรอนื ๆ



การจาํแนกหมวดและประเภทรายรบัสาํหรบังบประมาณรายจา่ยประจาํปี

เงนิอดุหนุนทวัไป

หมวด ประเภท รายละเอยีด

หมวดเงนิอดุหนุน

 

เงนิอดุหนุนทวัไป -  เ งิ น อุ ด ห นุ น สํ า ห ร ับ

ดําเนินการตามอาํนาจหน้าที

  และภารกจิถา่ยโอน ฯลฯ

3. หมวดเงนิอดุหนุน หมายถงึ รายไดท้รีฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ ประกอบดว้ย



การจําแนกหมวดและประเภทรายจ่ายสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบเงินอุดหนุน

รายจายของ อปท.

งบกลาง รายจายตามแผนงาน

งบบุคลากร

งบดาํเนินงาน งบรายจายอ่ืน

งบลงทุน



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําปี

รายจ่ายงบกลาง
                    หมายถึง 

       รายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระผูกพันตองจายและเปนรายจาย

ที่ต้ังไวเพื่อจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ เบิกจาย กรณีที่ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง หรือหนังสอืสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนการเฉพาะ 

       ใหสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ินพิจารณามอบ

ใหหนวยงานตามที่สมควรเปนหนวยงานผูเบิกจาย



งบกลาง ไดแ้ก่ รายจา่ยดงัต่อไปนี

(1) ค่าชําระหนีเงนิตน้

(2) ค่าชําระดอกเบยี

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

(4) เงนิสมทบกองทนุทดแทน

(5) เงนิสนบัสนุนงบประมาณรายจา่ย

    กิจการประปา

(6) เงนิสนบัสนุนงบประมาณรายจา่ย

    กิจการสถานธนานุบาล

(7) เงนิสนับสนุนสถานีขนส่ง

    /กิจการท่าเรือ

(8) เงนิสนับสนุนโรงพยาบาลและ

    หน่วยบรกิารสาธารณสุขของ อปท.
(9) เงนิสนับสนุนงบประมาณรายจา่ย

    กจิการการโครงการอนื ๆ 

(10) เบยียงัชีพผูสู้งอายุ

(11) เบยียงัชีพคนพกิาร

(12) เบยียงัชีพผูป่้วยเอดส ์

(13) สาํรองจา่ย

(14) รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

(15) เงนิช่วยพเิศษ



หลกัวิธกีารงบประมาณ อปท. ควรตงัอย่างไร !!!!!!!

!.................................................................................

!.................................................................................

!.................................................................................



กรณ ีการตั้งงบประมาณของ อปท. ดานงบกลาง จะตองปฏิบัติตาม 

พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หรือไม 

ตอบ – อปท. ไมตองทํา ม.20(1) ตาม พรม. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนด

สั ด ส ว น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ง บ ก ล า ง ร า ย ก า ร  เ งิ น สํ า ร อ ง จ า ย  ใ ห ต้ั ง

ไมนอยกวารอยละสอง (2%) แตไมเกินรอยละ 3.5 ของงบประมาณรายจายประจําป

- และงบลงทุนรอยละ 20% ที่ไมตองนําเกณฑการตั้งงบประมาณของ อปท.



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลือประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลือประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ



                   รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
(1) เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ (สปสช.)

(2) ค่าบาํรุงสมาคมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

(3) เงนิเพอืการสงเคราะหผู์ป่้วยทียากไร ้

(4) เงนิสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน

(5) ค่าใชจ้า่ยในการจดัการจราจร

(6) เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบาํนาญ

    ขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ (ก.บ.ท.)

(7) เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บับาํนาญ (ช.ค.บ.) 

(8) เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บับาํนาญ

     ขา้ราชการถา่ยโอน(ช.ค.บ.) 

(9) เงนิช่วยค่าครองชีพผูร้บับาํนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) 

(10) เงนิบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการถ่ายโอน

(11) เงนิบาํเหน็จบํานาญพนักงานครู

(12) เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 

(13) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญ

(14) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญขา้ราชการถา่ยโอน

(15) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนักงานครู

(16) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญลกูจา้งประจาํถา่ยโอน

(17) เงนิค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับาํนาญ

(18) เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพลกูจา้งประจาํ(กสจ.) 

(19) ค่าจดัการพลงังาน

(20) ค่าบรหิารระบบบาํบดันําเสยี

(21) ค่าภาษีทตีอ้งชําระตามกฎหมายกาํหนด

(22) เงนิเกษียณอายุราชการกอ่นกาํหนด







การจําแนกหมวดและประเภทรายจ่ายสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

รายจ่ายตามแผนงาน

งบบุคลากร

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจํา และค่าจ้างชัวคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจํา และค่าจ้างชัวคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจํา และค่าจ้างชัวคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจํา และค่าจ้างชัวคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก

(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

(3) เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทปีรึกษาฯ

(5) เงินเดือนเลขานุการ/ทปีรึกษานายก อบจ.

(6) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิน

(7) เงินค่าตอบแทนอืน

(1) เงินเดือนพนักงาน

(2) เงินเพมิต่างๆ ของพนักงาน

(3) เงินประจําตําแหน่ง

(4) เงินวิทยฐานะ

(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ฯลฯ

                        หมายถงึ รายจายซ่ึงกําหนดรายละเอียดหมวดรายจายไวในงาน

หรือโครงการตามแผนงานสําหรับหนวยงานใดโดยเฉพาะ ไดแก รายจายดังตอไปน้ี



 รบ.มท.วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพ่ิมเติม 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบ้ียประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร

สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

 พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม 



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอยค่าตอบแทน ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค

                        หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา   

ไดแก รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายในลักษณะรายจายดงักลาว ประกอบดวย

งบดําเนินงาน



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

คาตอบแทน

คาตอบแทนคาตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการ

ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการ

อนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. ได้แก่

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืน

2.ค่าตอบแทน คก.จัดซือจดัจ้าง

3.ค่าป่วยการอปพร.

4.ค่าป่วยการ อบถ.

5.ค่าตอบแทน คก.สอบข้อเทจ็จริงฯ

6.ค่าตอบแทน จนท.เลือกตงัท้องถนิ

ฯลฯ

ค่าเบียประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าเช่าบ้าน

ฯลฯฯลฯ

หมายถึง เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหแกองคกรปกครอง

            สวนทองถิ่น





การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

คาใชสอยคาใชสอย                           หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค 

ส่ือสารและโทรคมนาคม) รายจายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายที่เก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม

หมายเหตุ

1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปนการจางเหมา

ซ่ึงมทีั้งคาส่ิงของและคาแรงงาน ใหเบกิจายในลักษณะคาใชสอย 



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ เองใหปฏิบัติ ดังนี้

    (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบกิจายเปนคาจางเหมาบริการในคาใชสอย

    (2) คาส่ิงของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินใหเบิกจายในคาวสัดุ

   (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเปนการชั่วคราว ในลักษณะ

มิใชจางเหมาแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

3. คาจางเหมาบริการ เปนการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงมิใชเปนการ

ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ ส่ิงกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน 

คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทาํหมัน เปนตน

4. หรือรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

คาใชสอยคาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ไดแก 

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน 

คาจางท่ีปรึกษา คาจางออกแบบ, 

คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี

คาจางทนายความ คาจางผูเช่ียวชาญบัญชี 

คาจางปรับปรุงโดเมน website 

คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมนัสัตว เปนตน

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

ไดแก รายจายในการประชุมราชการ เปนตน

                           ฯลฯ

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ไดแก

- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 

- คาลงทะเบียน

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 

- คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนฯ

- คาชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชมุชน

                           ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพ่ือ

ซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ)



ค่าจา้งเหมาบรกิารเพอืใหผู้ร้บัจา้งทาํการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมใิช่เป็นการประกอบ 
ดดัแปลง ต่อเตมิครุภณัฑห์รอื สงิก่อสรา้งอย่างใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผู ้
รบัจา้ง เช่น 
        - ค่าจา้งเหมาสูบนํา          - ค่าจา้งแบกหามสมัภาระ 
        - ค่าออกของ                - ค่าบริการกาํจดัปลวก 
        - ค่าจา้งงานสาํรวจออกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง 
        - ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ
(หนังสอื ท ีมท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 หลกัเกณฑก์ารจา้งเอกชน ฯ และหนังสอื ท ีมท 
0808.2/ว 1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรอืง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจาํปีทเีบิกจา่ยในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค)



หนังสอื ท ีมท 0808.2/ ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563
หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการจา้งเอกชน

และการเบิกจา่ยเงนิค่าจา้งเหมารกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
อาศยัอาํนาจ 

ขอ้ 4 และ ขอ้ 56 รบ. มท. ว่าดว้ยการรบัเงนิการเบิกจา่ยเงนิ ฯ พ.ศ. 2547
ขอ้ 8 และ ขอ้ 11(2) รบ.มท.ว่าดว้ยการเบิกจา่ยในการบรหิารงาน พ.ศ. 2562 

ยกเลกิ 
หนังสอื ท ีมท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธนัวาคม 2559 



1. หลกัเกณฑก์ารจา้งเอกชนดําเนินงาน
   1.1 อปท. มีความจาํเป็น (นะจะ๊) จา้งเอกชนดาํเนินงานโครงการ หรอืเพอืเสรมิสรา้งการปฏบิตังิานตาม
หนา้ทปีกติ ซึงไม่มีตาํแหน่งพนักงานทอ้งถนิ หรอืมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทไีดท้นั เนืองจากปรมิาณงาน
มาก หรอื ว่าง/ยบุเลกิตาํแหน่ง อาจจา้งเอกชนทเีป็นนิติบุคคลหรอืบคุคลธรรมดาได้
    1.2 ลกัษณะงาน ควรเป็นงานซือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็นรายชิน (จา้เหมารกัษาความปลอดภยั ถอืปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิรกัษาความปลอดภยัดว้ย)

1.3 หา้มจา้งเกยีวกบังานความลบัทางราชการ/การเผยแพร่ขอ้มูลทจีะเกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ/งาน
ทบีงัคบัใชก้ฎมายทมีีผลกระทบต่อประชาชน
   1.4 ตอ้งมีความรูค้วามสามารถ/มุ่งความสาํเรจ็ของงาน (นะจะ๊)/อปท.ไม่มีอาํนาจควบคุมบงัคบับญัชา
นอกเหนือจากสญัญาจา้ง/เอกชนไม่สามารถมาปฏบิตัิงานไดอ้าจมอบใหผู้อ้นืมาทาํแทนได/้อปท.อาจกาํหนด

ค่าปรบัได ้



2. การดําเนินการและการเบิกจา่ยเงนิ
   2.1 สญัญาจา้งตอ้งสมัพนัธก์บัเนืองาน ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานจรงิ (นะจะ๊)และตอ้งไม่เกนิ
รอบปีงบประมาณ เมือเรมิปีงบประมาณตอ้งดาํเนินการจดัหาใหม่
   2.2 ภายหลงัสญัญาจา้งสนิสุดลง อปท.จะตอ้งดาํเนินการการจดัหาใหม่ หากไดผู้ร้บัจา้งรายเดิม 
กส็ามารถดําเนินการตามสญัญากบัผูร้บัจา้งรายดงักลา่วต่อไปได ้
(หนังสอื กรมบญัชีกลาง ด่วนทสุีด ว 346 ลงวนัท ี8 กนัยายน 2560 )

2.3 อตัราค่าจา้งไม่จาํเป็นตอ้งจา่ยตามวฒุกิารศึกษา แต่ใหพ้จิารณาตอ้งความรูค้วามสามารถ/
การจา่ยค่าจา้งจะจา่ยไดก้ต็อ่เมือไดม้กีารตรวจรบัพสัดงุานจา้งแลว้
   2.4 ตงัไวใ้นหมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุประเภทรายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงบรกิาร 
(คํานึงถงึความคุม้ค่า ประโยชน์ และฐานะการคลงั นะจะ๊)
                                              ฯลฯ



3. วธิีการจดัหา ถอืปฏบิตัิตาม พรบ.การจซืัอจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั กฎกระทรวง 
ประกาศ หรอืระเบียบฯ และ หนังสอืสงัการของกรมบญัชีกลาง
4. ผูร้บัจา้งไม่มีสถานะเป็นพนักจา้งตามกฎหมายว่าดว้ย รบ.บริหารงานบคุคลฯ
5. ใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายควบคมุการจา้งเอกชนดาํเนินงานเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ดีงักลา่วในขอ้ 1 หากมีการปฏบิตัทิไีม่ถูกตอ้งและราชการไดร้บัความเสยีหายให ้
ดําเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ทโีดยเรว็ ( นะจะ๊)
                                             











การซอมบํารุงยานพาหนะ
(๑) การซอมปกติ
    (๑.๑) ยานพาหนะใหมที่มอีายุการใชงานระหวาง ๔-๖ ป หรือระยะทาง 
๖๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ กม.
    (๑.๒) ยานพาหนะเดิมที่มีการซอมกลางเรียบรอยแลว และมีอายุการใชงาน
หลังจากการซอมกลาง ไมเกิน ๖ ป หรือใชงานไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ กม.
(๒) การซอมกลาง
    (๒.๑) ยานพาหนะใหมที่มอีายุการใชงานครบ ๖ ป หรือระยะทางครบ 
๑๒๐,๐๐๐ กม.
    (๒.๒) ยานพาหนะเดิมที่หลังจากการซอมกลางแลว และมีอายุการใชงาน
หลังจากการซอมกลาง ครบ ๖ ป หรือระยะทาง ๑๒๐,๐๐๐ กม.



                หมายถงึ รายจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึสงิของทีมีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติอายกุารใชง้านไม่ยืนนาน สนิเปลอืง หมดไป หรือเปลยีนสภาพไปในระยะเวลา
อนัสนั รวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปนี

1. รายจา่ยเพอืประกอบขนัใหม่ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวสัดุ
2. รายจา่ยเพอืจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรที์มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชุดไม่เกนิ 2 หมืนบาท
3. รายจา่ยเพอืจดัหาสงิของทีใชใ้นการซ่อมแซมบํารุงรกัษาทรพัยส์นิใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ
4. รายจา่ยทีตอ้งชําระพรอ้มกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตงั เป็นตน้ 

คาวัสดุ



   สิ่งของที่จดัเปนวัสดุ ใหแบงการพิจารณาเปน 3 ประเภท ดังน้ี
1. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ

ใชงานไมยืนนาน หรอืเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา

2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลอืง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม

3. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบ
หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคนืสภาพดังเดิมที่มีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง



การจําแนกหมวดและประเภทรายจ่ายสําหรับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีค่าวสัดุ

วสัดุสินเปลือง วสัดุคงทน วสัดุประกอบอะไหล่

1.วสัดุสํานักงาน

2.วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

3.วสัดุงานบ้านงานครัว

5.วสัดุยานพาหนะฯ

4.วสัดุก่อสร้าง

6. วสัดุเชือเพลงิฯ

7. วสัดุวทิยาศาสตร์ฯ

8. วสัดุการเกษตร

10. วสัดุเครืองแต่งกาย

9. วสัดุโฆษณาฯ

11. วสัดุกีฬา

12. วสัดุคอมพวิเตอร์

13. วสัดุการศึกษา

15. วสัดุสนาม

14. วสัดุเครืองดับเพลิง

16. วสัดุสํารวจ

17. วสัดุดนตรี

18.วสัดุจราจร

19.วสัดุอืน



วสัดุสํานักงาน





วสัดุเครืองแต่งกาย



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

คาสาธารณูปโภค

คานํ้าประปา คาไฟฟา  คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต ฯ

                        หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม 

รวมถงึคาใชจายที่ตองชําระพรอมกนั เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการดังนี้

คาสาธารณูปโภค



ผูดํารงตําแหนง ผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน 

หรือผูดาํรงตําแหนงระดับ 10 หรือตําแหนงที่เทียบเทา

ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงไดไมเกินอัตราคนละ 3,000 บาท/เดือน

ผูดํารงตําแหนง ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน 

หรือผูดาํรงตําแหนงระดับ 9 หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงไดไมเกินอัตราคนละ 2,000 บาท/เดือน

ผูดํารงตําแหนง เลขานุการฯ เลขานุการประธานสภา ฯ ที่ปรึกษาฯ

หรือผูดาํรงตําแหนงระดับ 8 หรือตําแหนงที่เทียบเทาลงมา

ลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง

ไดไมเกินอัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน



การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

งบลงทุน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรง

                 หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายที่จาย

ในลักษณะคาครุภัณฑ คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจาก

งบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ประกอบดวย



   ค่าครุภณัฑ ์หมายถงึ รายจา่ยเพอืใหไ้ดม้าซึงสงิของทีมีลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอืตามปกติ
อายุการใชง้านยืนนาน ไม่สนิเปลอืง หมดไป หรอืเปลยีนสภาพไปในระยะเวลาอนัสนั เมือชํารุดเสยีหาย
แลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมรวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปนี

1. รายจา่ยเพอืประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงครุภณัฑ ์
2. รายจา่ยเพอืจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรที์มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชุด เกนิกว่า 2 หมืนบาท
3. รายจา่ยเพอืซ่อมแซมบํารุงรกัษาโครงสรา้งครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครอืงจกัรกล 

เป็นตน้ ซึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบาํรุงปกติหรอืค่าซ่อมกลาง
4. รายจา่ยทีตอ้งชําระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตงั เป็นตน้



5. การตงังบประมาณรายจา่ยค่าครุภณัฑใ์หอ้ยู่ในวงเงนิทีกําหนดในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑห์น่วยงานของรฐั 

หากไม่สามารถดําเนินการได ้เนืองจากเป็นครุภณัฑท์ีไม่มีกําหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์หรือเป็นครุภณัฑที์มี

กําหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน แต่ไม่สามารถตงังบประมาณตามวงเงนิทีกําหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์หรือ

ตอ้งการคุณสมบติันอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑใ์หต้งังบประมาณรายจา่ยค่าครุภณัฑต์ามราคาในจงัหวดัหรือทอ้งถนิ

นนั ๆ หรือราคาทีเคยจดัหาอย่างประหยดัโดยตอ้งชีแจงเหตุผลใหช้ดัเจนในคําชีแจงประกอบงบประมาณ และเมืองบประมาณ

อนุมตัิแลว้ ก็ใหด้ําเนินการจดัหาตามรายการทีปรากฏในงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั

6. การจดัหารถส่วนกลาง ใหจ้ดัหาโดยใหมี้ขนาดและหรือราคาตามทีกําหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ของสํานักงบประมาณ กรณีทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใดมีความจําเป็นตอ้งจดัหารถส่วนกลาง ทีมีขนาดและราคา

นอกเหนือไปจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องสํานักงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินถือปฏิบตัิตามหนังสือ

ทกีระทรวงมหาดไทยกาํหนด

7. การจดัหารถประจําตําแหน่ง ใหจ้ดัหาไดโ้ดยใหม้ีขนาดเครืองยนตสู์งสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี ส่วนราคาและ

คุณลกัษณะอนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องสาํนักงบประมาณ 



การจําแนกหมวดและประเภทรายจ่ายสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ค่าครุภณัฑ์

1.ครุภัณฑ์สํานักงาน 6.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

9.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ

4.ครุภัณฑ์การเกษตร

8. ครุภัณฑ์การแพทย์ ฯ

7.ครุภัณฑ์โฆษณาฯ 12.ครุภัณฑ์กีฬา2.ครุภัณฑ์การศึกษา

11.ครุภัณฑ์เครืองดบัเพลิง

13.ครุภัณฑ์สํารวจ

16.ครุภัณฑ์อืน

15.ครุภัณฑ์สนาม10.ครุภัณฑ์โรงงาน

14 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์14. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

17. ค่าบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

(รายจ่ายเพือซ่อมแซม

บํารุงรักษาโครงสร้าง

ของครุภัณฑ์ฯ)



ท่านคิดอย่างไร





ความแตกต่างกค็ือ 

แ ผ ง โ ม โ น  เ กิ ด จ า ก ก า ร

นําเอา ผลึก Siliconทีเป็น

แท่งสมบูรณ์มาผลิต 

แผงโพล ี กเ็หมือนกบัการ

นาํเศษ Silicon มาทาํใหเ้ป็น

ของเหลว Multi Silicon แลว้

นาํมาหล่อ และเทลงใน

โมลดใ์หม่นนัเอง









   คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงที่ดินและหรือสิง่กอสราง 
รวมถึงส่ิงตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ดังตอไปน้ี

   1. รายจายเพ่ือจดัหาที่ดิน สิ่งกอสราง
   2. รายจายเพ่ือปรับปรงุที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง

สิ่งกอสราง ซ่ึงทําใหที่ดิน ส่ิงกอสราง มีมูลคาเพิ่มขึ้น
   3. รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการ

ติดต้ังครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคาร 
รวมถึงการตดิต้ังครั้งแรกในสถานที่ราชการ
   4. รายจายเก่ียวเน่ืองกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชย

กรรมสิทธ์ิที่ดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน



ค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง

งบ ประเภท รายละเอยีด

ค่าทดีินและ

สงิก่อสรา้ง

(1) ค่าติดตงัระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตงั

    คร ังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ พร ้อม

    การกอ่สรา้ง หรอืภายหลงัการก่อสรา้ง 

(2) ค่าติดตงัระบบประปาและอุปกรณ์ซึงเป็นการติดตงั

    คร ังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ พร ้อม

    การกอ่สรา้ง หรอืภายหลงัการก่อสรา้ง

(3) ค่าซอืหรอืแลกเปลยีนทดีิน

(4) ค่าชดเชยผลอาสนิ

(5) ค่าผาติกรรม



ค่าทีดินและสิงก่อสรา้ง

งบ ประเภท รายละเอยีด

ค่าทดิีนและ

สงิกอ่สรา้ง

(6) ค่าเวนคืนทดิีน

(7) ค่าถมดิน

(8) ค่ากอ่สรา้งอาคาร หรือสงิปลูกสรา้งต่าง ๆ

(9)  ค่าต่อเติม หรือดดัแปลงอาคารหรือสงิปลูกสรา้งต่าง ๆ

(10) ค่ากอ่สรา้งสงิสาธารณูปการ หมายความวา่  การตงังบประมาณรายจา่ย   

     เพอืงานกอ่สรา้งเกยีวกบัการบริการสาธารณะ

(11) ค่าก่อสรา้งสงิสาธารณูปโภค  หมายความว่า การตงังบประมาณรายจา่ย

      เพอืบริการสาธารณะทจีดัทําเพอือาํนวยประโยชน์แกป่ระชาชนในสงิ

       อปุโภคทีจาํเป็นต่อการดําเนินชีวิต

(12) ค่าปรบัปรุงทีดินและสงิกอ่สรา้ง

(13) ค่าชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้ (ค่า K) (ค่ากอ่สรา้งสงิสาธารณูปโภค

และสงิสาธารณูปการ)





การจําแนกหมวดและประเภทรายจายสําหรับงบประมาณรายจายประจําป

งบอุดหนุนงบอุดหนุน                     หมายถึง....

งบอุดหนุนงบอุดหนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- อบจ. 

- เทศบาลตําบล/เมือง/นคร

- อบต.

สวนราชการ

สวนราชการตาม

พรบ.ระเบียบราชการ

บริหารแผนดิน

รัฐวิสาหกิจ

- การประปา

- การไฟฟา

- อจน.

องคประชาชน

- คก.หมูบาน

- คก.ชุมชน

- คก.อพป.

องคกรศาสนา

- วัด

- มัสยิด

ฯลฯ

องคกรการกุศล

- เหลากาชาด

- มูลนิธิ

      ฯลฯ





การจําแนกหมวดและประเภทรายจ่ายสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบรายจายอ่ืน                      หมายถงึ รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 

หรือรายจายที่กําหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี 

- คาใชจายคางจายในปงบประมาณที่ลวงมาแลว

- คาใชจายตามคําพิพากษา



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลอืประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561



อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ไดแก 

- การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผูดอยโอกาส

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฯลฯ

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ไดแก 

- การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผูดอยโอกาส

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542



พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 45 ไดแก (8) กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2540

- จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และสาธารณปูการ

- ปองกนัและบําบัดโรค

- จัดตั้งและการบํารงุสถานพยาบาล

-  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 45 ไดแก (8) กฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2540

- จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และสาธารณปูการ

- ปองกนัและบําบัดโรค

- จัดตั้งและการบํารงุสถานพยาบาล

-  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม



พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 50 51 53 54 56 และ 57 ไดแก

- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

- ปองกนัและระงับโรคติดตอ

-  การรักษาความสงบเรียบรอย
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 50 51 53 54 56 และ 57 ไดแก

- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

- ปองกนัและระงับโรคติดตอ

-  การรักษาความสงบเรียบรอย
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2540

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2540

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม



พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล

 พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 67 ไดแก 

- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ

- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุและผูพิการ
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล

 พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 ตามมาตรา 67 ไดแก 

- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ

- ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุและผูพิการ
- ฯลฯ

พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล

 พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล

 พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม



พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

มาตรา 21 เมื่อ เ กิดหรือคาดว าจะเกิด สาธารณภัยขึ้ นในเขต อปท. 
แหง พ้ืนที่ ใด ให ผูอํานวยการทองถ่ินของ อปท. แหงพ้ืนท่ี น้ันมีหนา ท่ี
เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณโดยเร็ว

       สาธารณภัย  หมายความวา อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด 
ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดข้ึน 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือของรัฐ 
และใหหมายความรวมถึง ภยัทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย



ฟาฝาเปนสาธารณภัยไหม



ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “การชวยเหลือประชาชน” หมายความวา การใหความ

ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือ

จายเปนเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือใหการชวยเหลือ

ประชาชนในระดับเขตพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน” หมายความว่า อบจ. 

เทศบาลและ อบต.

ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “การชวยเหลือประชาชน” หมายความวา การใหความ

ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือ

จายเปนเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือใหการชวยเหลือ

ประชาชนในระดับเขตพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน” หมายความว่า อบจ. 

เทศบาลและ อบต.
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใหเปน

1.จายเปนสิ่งของ หรอื

2.เปนเงินจายเงิน หรือ  3.บริการสาธารณะ



ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “สาธารณภัย” หมายความวา สาธารณภัยตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

    “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความวา

การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคลใหสามารถเขาถึงปจจัยพ้ืนฐาน

ในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม หรือสงเสริมพัฒนา

บุคคลใหมีความรูสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให

ดีข้ึนหรือผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ตามมติ 

ครม.

ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “สาธารณภัย” หมายความวา สาธารณภัยตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

    “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความวา

การสงเสริมหรือชวยเหลือบุคคลใหสามารถเขาถึงปจจัยพ้ืนฐาน

ในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขในสังคม หรือสงเสริมพัฒนา

บุคคลใหมีความรูสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให

ดีข้ึนหรือผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ตามมติ 

ครม.

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ



ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “โรคติดตอ” หมายความวา โรคติดตอตามกฎหมาย

วาดวยโรคติดตอ

    “โรคระบาด” หมายความวา โรคระบาดตามกฎหมาย

วาดวยโรคติดตอ และโรคระบาด ตามกฎหมายวาดวย

โรคระบาดสัตว
      “ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา

ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “โรคติดตอ” หมายความวา โรคติดตอตามกฎหมาย

วาดวยโรคติดตอ

    “โรคระบาด” หมายความวา โรคระบาดตามกฎหมาย

วาดวยโรคติดตอ และโรคระบาด ตามกฎหมายวาดวย

โรคระบาดสัตว
      “ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ



ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยง

ป ศุ สั ต ว  เ ลี้ ย ง สั ต ว นํ้ า  แ ล ะ ทํ า น า เ ก ลื อ  ที่ มี ร า ย ช่ื อ

เปนเกษตรกรรายยอย และไดข้ึนทะเบียนสมาชิกเกษตรกร หรือ

สมาชิกในครัวเรือนของผูที่อยูในทะเบียนเกษตรกรของกรม

สง เสริมการเกษตร หรือ เปนผู ท่ี มีราย ช่ืออยู ในทะเบียน

ผูเลี้ยงสัตว ของกรมปศุสัตว หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ของกรมประมง

ข้อ 3 ในระเบียบนี

     “เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพ ปลูกพืช เลี้ยง

ป ศุ สั ต ว  เ ลี้ ย ง สั ต ว นํ้ า  แ ล ะ ทํ า น า เ ก ลื อ  ที่ มี ร า ย ช่ื อ

เปนเกษตรกรรายยอย และไดข้ึนทะเบียนสมาชิกเกษตรกร หรือ

สมาชิกในครัวเรือนของผูที่อยูในทะเบียนเกษตรกรของกรม

สง เสริมการเกษตร หรือ เปนผู ท่ี มีราย ช่ืออยู ในทะเบียน

ผูเลี้ยงสัตว ของกรมปศุสัตว หรือทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ของกรมประมง
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ตัวอยางทะเบียนเกษตรกร



ขอ 3 ในระเบียบน้ี

     “เกษตรกรผูมีรายไดนอย” หมายความวา เกษตรกรผูอยูใน

ครอบครั ว ท่ีมี ฐานะยากจน มีรายได ไม เ พียงพอต อการ

เลี้ยงชีพ มีชีวิตอยางยากลาบาก ขาดแคลนปจจัยพ้ืนฐาน

ขอ 3 ในระเบียบน้ี

     “เกษตรกรผูมีรายไดนอย” หมายความวา เกษตรกรผูอยูใน

ครอบครั ว ท่ีมี ฐานะยากจน มีรายได ไม เ พียงพอต อการ

เลี้ยงชีพ มีชีวิตอยางยากลาบาก ขาดแคลนปจจัยพ้ืนฐาน
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ขอ 4

     ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมี

อํานาจตีความ วิ นิจฉัย ปญหา กําหนดหลักเกณฑและ

วิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ขอ 5

    การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะตองดําเนินการ

ในขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลงั และความจําเปน เหมาสะสม

ขอ 4

     ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมี

อํานาจตีความ วิ นิจฉัย ปญหา กําหนดหลักเกณฑและ

วิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ขอ 5

    การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะตองดําเนินการ

ในขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลงั และความจําเปน เหมาสะสม
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ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในเขต อปท. ไมวาจะประกาศเขตใหความ

ชวยเหลือประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไมก็ตาม อปท.ชวยเหลือในเบ้ืองตน

โดยฉับพลัน เพ่ือดํารงชีพบรรเทาเดือดรอนเฉพาะหนา หรือ ระงับสาธารณภัย 

ไมตองเสนอคณะกรรมการ ฯ

        กรณีเพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือ

เกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน    

        อปท.ใดมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑการชวยเหลือตามระเบยีบนี้ ใหขอความเห็นชอบจาก ปมท. กอน

ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในเขต อปท. ไมวาจะประกาศเขตใหความ

ชวยเหลือประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไมก็ตาม อปท.ชวยเหลือในเบ้ืองตน

โดยฉับพลัน เพ่ือดํารงชีพบรรเทาเดือดรอนเฉพาะหนา หรือ ระงับสาธารณภัย 

ไมตองเสนอคณะกรรมการ ฯ

        กรณีเพื่อเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัย  หรือการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปองกันระงับโรคติดตอ หรือการชวยเหลือ

เกษตรกรผูมีรายไดนอย  ใหเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอน    

        อปท.ใดมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑการชวยเหลือตามระเบยีบนี้ ใหขอความเห็นชอบจาก ปมท. กอน
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หมวด 1

หลักการชวยเหลือประชาชน

หมวด 1

หลักการชวยเหลือประชาชน



ฉับพลนัทันท ี

• เพอืดาํรงชีพ

• บรรเทาเดอืดร้อนเฉพาะหน้า/ระงับสาธารณภัย



       คําสั่ง มท. ที่ 956/2563 ลว 13 พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

      รายละเอียดการมอบหมาย มอบอํานาจใหผูวาราชการ

จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณี อปท. ใดมีความ

จําเปนตองชวยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑการ

ชวยเหลือตามระเบียบ ฯ โดยให อปท. ขอความเห็นชอบกอน

ใหการชวยเหลือ
มท 0802.3/ว 3541 

ลว 13 พ.ย. 63



       ขอ 7 กรณีจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือ

เยียวยาหรือฟนฟูหลงัเกิดสาธารณภัย ให อปท.ดําเนินการ 

   (1) กรณีประกาศเขตใหความชวยเหลือ ใหรายงาน 

อําเภอหรือจังหวัด หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณานํา

เงนิทดรองราชการ ใหความชวยเหลือ

   (2)  กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือให 

อปท.เสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือ ไมเกินหลักเกณฑท่ี

กําหนด ฯ

       ขอ 7 กรณีจําเปนตองใหความชวยเหลือประชาชนเพ่ือ

เยียวยาหรือฟนฟูหลงัเกิดสาธารณภัย ให อปท.ดําเนินการ 

   (1) กรณีประกาศเขตใหความชวยเหลือ ใหรายงาน 

อําเภอหรือจังหวัด หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณานํา

เงนิทดรองราชการ ใหความชวยเหลือ

   (2)  กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือให 

อปท.เสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือ ไมเกินหลักเกณฑท่ี

กําหนด ฯ
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ประกาศที่เก่ียวของกับเหตุสาธารณภัย



                ขอ 7 (1) กรณีประกาศเขตใหความชวยเหลือ ฯ 

ใช เงินทดรองราชการ

                ขอ 7 (1) กรณีประกาศเขตใหความชวยเหลือ ฯ 

ใช เงินทดรองราชการ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ



            ข้อ 7 (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือให 

อปท.เสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือ ไมเกินหลักเกณฑท่ี

กําหนด ฯ

            ข้อ 7 (2) กรณีมิไดประกาศเขตใหความชวยเหลือให 

อปท.เสนอคณะกรรมการใหความชวยเหลือ ไมเกินหลักเกณฑท่ี

กําหนด ฯ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

งบประมาณของหนวยงานรัฐ



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

กรมบัญชีกลางเคยตอบขอหารือ



 ขอ 8  ให อปท. แตงตั้ง คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของ อปท.  โดยม ี

(ก) นายก อบจ. หรือ รอง นายก อบจ.ที่นายก อบจ.มอบหมาย  เปนประธานฯ

(ข) ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ

(ค) ผูแทนสวนราชการ ท่ี ผจว.มอบหมาย  ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ

(ง) ผูแทนประชาคม ที่ นายก อบจ.มอบหมาย ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ

(จ) ปลดั อบจ.          เปนกรรมการและเลขานกุาร

(ฉ) หัวหนาหนวยงานของ อบจ.ท่ีนายก มอบหมาย เปนกรรมการและ

       จํานวนไมเกิน 2 คน ผูชวยเลขานุการ

 ขอ 8  ให อปท. แตงตั้ง คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของ อปท.  โดยม ี

(ก) นายก อบจ. หรือ รอง นายก อบจ.ที่นายก อบจ.มอบหมาย  เปนประธานฯ

(ข) ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ

(ค) ผูแทนสวนราชการ ท่ี ผจว.มอบหมาย  ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ

(ง) ผูแทนประชาคม ที่ นายก อบจ.มอบหมาย ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ

(จ) ปลดั อบจ.          เปนกรรมการและเลขานกุาร

(ฉ) หัวหนาหนวยงานของ อบจ.ท่ีนายก มอบหมาย เปนกรรมการและ

       จํานวนไมเกิน 2 คน ผูชวยเลขานุการ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 

นายก/รองนายก ฯ

ประธานกรรมการ

ทองถ่ินจังหวัด/ขรก.สถจ.มอบ

กรรมการ

ผูแทนสวนราชการ

ไมเกิน 2 คน

กรรมการ

ผูแทนประชาคม

ไมเกิน 3 คน

กรรมการ

ปลดั อปท.

กรรมการ/เลขาฯ

หัวหนาสวนราชการ อปท.

ไมเกิน 2 คน

กรรมการ/ผูชวยเลขาฯ



ขอ 9  ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของ อปท.มีอาํนาจหนาที่ ดังน้ี

                (1) ใหนํารายช่ือของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ตามขอ 12 

มาใชในการพจิารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี

                (2) ปดประกาศรายช่ือประชาชนตาม (๑) ที่จะไดรับความ

ชวยเหลือ ณ สนง. อปท.และท่ีทําการหมูบานชุมชนใหทราบเปนเวลาไมนอย

กวา ๑๕ วัน

                 (3) รายงานผลพิจารณาให อปท.เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่

                 (4) ควบคมุการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม

                 (5) การปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

ขอ 9  ใหคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของ อปท.มีอาํนาจหนาที่ ดังน้ี

                (1) ใหนํารายช่ือของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ตามขอ 12 

มาใชในการพจิารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี

                (2) ปดประกาศรายช่ือประชาชนตาม (๑) ที่จะไดรับความ

ชวยเหลือ ณ สนง. อปท.และท่ีทําการหมูบานชุมชนใหทราบเปนเวลาไมนอย

กวา ๑๕ วัน

                 (3) รายงานผลพิจารณาให อปท.เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่

                 (4) ควบคมุการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม

                 (5) การปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 



      ขอ 10 การประชุมคณะกรรมการตามขอ 7 ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม

ในการประชุมใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุมให ถือเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทา กัน

ใหประธานในที่ประชมุลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด

      ขอ 10 การประชุมคณะกรรมการตามขอ 7 ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม

ในการประชุมใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุมให ถือเสียงขางมาก กรณีมีคะแนนเสียงเทา กัน

ใหประธานในที่ประชมุลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 

หมวด 2

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 



      ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

มีลักษณะเปนการชวยเหลือที่จําเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยู

ของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะ

หนา อปท.สามารถใหความชวยเหลือ ไดทันทภีายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

กรณีสิ่งสาธารณะประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.ไดรับความเสียหาย หาก 

อปท.เห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอ

ทางราชการมากกวา ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจาย

งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง

      ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

มีลักษณะเปนการชวยเหลือที่จําเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยู

ของประชาชนหรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะ

หนา อปท.สามารถใหความชวยเหลือ ไดทันทภีายใตขอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

กรณีสิ่งสาธารณะประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.ไดรับความเสียหาย หาก 

อปท.เห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคาและการกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอ

ทางราชการมากกวา ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการใชจาย

งบประมาณโดยใหคํานึงถึงสถานะทางการคลัง

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 3

การใชความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 

หมวด 3

การใชความชวยเหลือประชาชนดานสาธารณภัย 



      ขอ 12 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให อปท.

ประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับ

ความชวยเหลือตอ อปท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามขอ ๙ 

      ในกรณีอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ ในการชวยประชาชนใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ท่ีจะพิจารณาการใชความชวยเหลือตามความ

จําเปน เหมาะสม ทั้งน้ีไมเกินอัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

      ขอ 12 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการชวยเหลือดานสาธารณภัยฉุกเฉิน  ให อปท.

ประกาศใหประชาชนที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับ

ความชวยเหลือตอ อปท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามขอ ๙ 

      ในกรณีอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ ในการชวยประชาชนใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ท่ีจะพิจารณาการใชความชวยเหลือตามความ

จําเปน เหมาะสม ทั้งน้ีไมเกินอัตราตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 4

การใหความชวยเหลือประชาชนดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมวด 4

การใหความชวยเหลือประชาชนดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 



การใหความชวยเหลือประชาชน

ดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
• ขอ้ 12 วรรคแรก

• วรรคสอง



“อํานาจดุลพินิจ” เปนอํานาจที่กฎหมายใหแกฝายปกครอง โดยบญัญัติไวลวงหนาวา 

1. เมื่อมขีอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเกิดขึ้นแลว 

2. สามารถเลือกปฏิบัติ และตัดสินใจไดดวยตนเองในความรับผิดชอบของตนเอง

3. และภายในขอบเขตของกฎหมายนี้ อาจมกีารปฏิบัติและการตัดสินใจไดหลายอยาง  

    แตละอยางก็ชอบดวยกฎหมาย



ขั้นตอนการใชดุลพินิจ มี ๓ ข้ันตอน

๑. ข้ันตอนการวนิิจฉัยขอเท็จจริง กอนที่จะใชอํานาจกระทําการใด จะตอง    

     ตรวจสอบกอนวา มีขอเท็จจริงเกิดข้ึนหรือไม อาศัยพยานหลักฐาน 

และวินิจฉัยวาพยานหลักฐานเทาที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวา 

เกิดขึ้นหรือมีอยูจริงหรือไม โดยตองวินิจฉัยขอเท็จจริงไปตามพยานหลักฐาน

ไมใชใชดุลพินิจวินิจฉัยไดอยางอิสระตามท่ีตนเห็นสมควร

  



ขั้นตอนการใชดุลพินิจ มี ๓ ข้ันตอน

๒. ขั้นตอนการปรับบทกฎหมาย คือ ขั้นตอนการวินิจฉัยวาขอเท็จจริงที่

เกิดขึ้น หรือมีอยูนั้น ตรงกับหลักที่กฎหมายบัญญัติในมาตราใด มีวิธีการดังนี้ 

    (๑) ตีความขอเท็จจริงตามที่บัญญัติในตัวบทกฎหมาย 

    (๒) แยกแยะขอเท็จจริงเฉพาะเร่ืองออกเปนขอเท็จจริงสําคัญกับ

ขอเท็จจริงรายละเอียด และ 

    (๓) เปรียบเทียบขอเท็จจริงเฉพาะเร่ืองวาเหมือน หรือคลายกับ

ขอเท็จจริงตามที่บัญญัติในบท กฎหมาย หรอืไม



ขั้นตอนการใชดุลพินิจ มี ๓ ข้ันตอน

๓ . ขั้ น ต อ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  เ มื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ข อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ ป รั บ

บทกฎหมายเสร็จแลว ขอพิจารณาตอไป คือ กฎหมายกําหนดการใชอํานาจ

กระทําการไวอยางไร กฎหมายอาจกําหนดใหกระทําการไดเพียงประการ

เดียว หรือกฎหมายอาจกําหนดใหเลือกกระทําการไดหลายประการ เพ่ือให

เหมาะสมกับขอเท็จจริงเฉพาะเร่ือง ซึ่งอาจอยูในรูปกระทําการ หรืองดเวนไม

กระทําการก็ได หรืออาจกําหนดทางเลือกไวมากกวาสองทางเลือก หรือเลือก

กระทําภายในขอบเขตที่กําหนดก็ได เพ่ือใหมีดุลพินิจในการตัดสินใจตาม

ความคิดเห็นของตน



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 4

การใหความชวยเหลือประชาชนดานสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

หมวด 4

การใหความชวยเหลือประชาชนดานสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. อปท.ประกาศใหประชาชนที่ประสงคขอรับความชวยเหลอืย่ืนลงทะเบียน  

2. เสนอคณะกรรมการชวยประชาชนตามขอ 9  

3. หลักเกณฑของกระทรวง พม. โดยอนุโลม/กรณีอัคคีภยัที่ไมเขาขายภัยพิบัติ ให
ชวยในอัตราไมเกินที่กระทรวง กค.  



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วาดวยการสงเคราะหครอบครวัผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ.2550

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วาดวยการสงเคราะหครอบครวัผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ.2550



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วาดวยการสงเคราะหครอบครวัผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ.2550

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วาดวยการสงเคราะหครอบครวัผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพึ่ง พ.ศ.2550



ดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

ไฟไหม้บ้านหลังเดยีวไฟไหม้บ้านหลังเดยีว



      ขอ 12/1 อปท.อาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ประสบ

ปญหาในการประกอบอาชพี ในเรื่องดังตอไปน้ี 

     (ก) จดัหาหรือปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

     (ข) การสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงน้ํา

     (ค) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

     (ง) คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

      การพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย นอกจากกรณีการ

ชวยเหลือดานสาธารณฉุกเฉิน ฯ เพ่ือคณะกรรมการตามขอ ๙

      ขอ 12/1 อปท.อาจใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอยที่ประสบ

ปญหาในการประกอบอาชพี ในเรื่องดังตอไปน้ี 

     (ก) จดัหาหรือปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

     (ข) การสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปรับปรุงแหลงน้ํา

     (ค) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

     (ง) คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

      การพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย นอกจากกรณีการ

ชวยเหลือดานสาธารณฉุกเฉิน ฯ เพ่ือคณะกรรมการตามขอ ๙

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 4/1

การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย 

หมวด 4/1

การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย 





 ขอ 13 เม่ือเกิดโรคติดตอ โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุ

สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน การ

ควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรคน้ัน หรือสรางภูมิคุมกันโรค

ใหกับผูที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ องคความรูเก่ียวกับโรคติดตอ 

การชวยเหลือหนวยงานของรฐัและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและ

แผนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ

 ขอ 13 เม่ือเกิดโรคติดตอ โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุ

สงสัยวาไดเกิดโรคดังกลาวในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการปองกัน การ

ควบคุม การแพร และการระงับการระบาดของโรคน้ัน หรือสรางภูมิคุมกันโรค

ใหกับผูที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ องคความรูเก่ียวกับโรคติดตอ 

การชวยเหลือหนวยงานของรฐัและเอกชนใหเกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและ

แผนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 5

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 

หมวด 5

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 



          ขอ 14 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิด

โรคตาม ขอ 13 ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการปองกัน การควบคุม

การแพร  และระงับการระบาดของโรคโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม

ดําเนนิการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว

กรณีมีหนวยงานที่รบัผิดชอบภารกจิดังกลาว แตไมสามารถดําเนินการได

อยางครอบคลุมหรือไมสามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได จะสงผลทําให

เกิดการแพรระบาด ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของประชาชน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ การปองกันและควบคุมโรคได

          ขอ 14 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยไดวาเกิด

โรคตาม ขอ 13 ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการปองกัน การควบคุม

การแพร  และระงับการระบาดของโรคโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม

ดําเนนิการหรือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว

กรณีมีหนวยงานที่รบัผิดชอบภารกจิดังกลาว แตไมสามารถดําเนินการได

อยางครอบคลุมหรือไมสามารถระงับการระบาดของโรคติดตอได จะสงผลทําให

เกิดการแพรระบาด ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของประชาชน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ การปองกันและควบคุมโรคได

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 5

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 

หมวด 5

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 



          ขอ 15 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายคาใชจายตางๆ ที่

เกิดข้ึนในการปองกันและควบคุมโรคตดิตอ ดังนี้

(1)  ยา เวชภณัฑ และวัสดุที่ใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ เชน ถุงมือยาง

หรือหนงั ผาปดปากหรือปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต) หรือ

เสื้อกันฝน

(2) เครื่องแตงกายและอปุกรณในการปฏิบัติงานของบคุลากรที่ปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด

          ขอ 15 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายคาใชจายตางๆ ที่

เกิดข้ึนในการปองกันและควบคุมโรคตดิตอ ดังนี้

(1)  ยา เวชภณัฑ และวัสดุที่ใชในการปองกันควบคุมโรคติดตอ เชน ถุงมือยาง

หรือหนงั ผาปดปากหรือปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต) หรือ

เสื้อกันฝน

(2) เครื่องแตงกายและอปุกรณในการปฏิบัติงานของบคุลากรที่ปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 5

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 

หมวด 5

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ 











      ขอ 16 การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ฯ ดังตอไปนี้ 

     (1) การชวยเหลือผูประสบภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

     (2) การชวยเหลือดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยอนุโลม

     (3) การชวยดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม 

     (4) การชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอนุโลม

      ขอ 16 การชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ฯ ดังตอไปนี้ 

     (1) การชวยเหลือผูประสบภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

     (2) การชวยเหลือดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยอนุโลม

     (3) การชวยดานการปองกันและระงับโรคติดตอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม 

     (4) การชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยอนุโลม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 6 หลักเกณฑการชวยเหลือ หมวด 6 หลักเกณฑการชวยเหลือ 



หลักเกณฑการชวยเหลือประชาชนตามระเบยีบน้ี 



        ขอ 17 การชวยเหลือประชาชน ใหจัดทําโครงการและบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหช้ีแจงเหตผุลความจําเปนที่จะตอง ต้ังงบประมาณดังกลาว

ไวในคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย

       ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหเบิกจายจาก

งบกลาง ประเภทเงนิสํารองจาย โดยโครงการไมจําเปนตองอยูในแผนพัฒนาฯ

       ขอ 19  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน อปท.สามารถจัดให

มีศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ฯ โดยใชเปนสถานที่กลางเพ่ือ

เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน ประสานงานกับ

หนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ ฯ

        ขอ 17 การชวยเหลือประชาชน ใหจัดทําโครงการและบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหช้ีแจงเหตผุลความจําเปนที่จะตอง ต้ังงบประมาณดังกลาว

ไวในคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย

       ขอ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน ใหเบิกจายจาก

งบกลาง ประเภทเงนิสํารองจาย โดยโครงการไมจําเปนตองอยูในแผนพัฒนาฯ

       ขอ 19  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน อปท.สามารถจัดให

มีศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน ฯ โดยใชเปนสถานที่กลางเพ่ือ

เปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการของประชาชน ประสานงานกับ

หนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ ฯ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 7

การใชจายงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน 

หมวด 7

การใชจายงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน 



        

        ขอ 20 กรณี อปท.ไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือตามขอ 

11 ขอ 12 และขอ 13 ไประยะหนึ่งแลวและคาดการณไดวา หากจะใช

งบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลัง

ในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน ให

รายงานตอสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหความชวยเหลือตอไป

        ขอ 21 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน ให

อปท. ประชาสัมพันธผลการดาํเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน เปนเวลาไม

นอยกวา 15 วัน โดยใหติดประกาศ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และที่ทําการหมูบานและชุมชน

        

        ขอ 20 กรณี อปท.ไดใชจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือตามขอ 

11 ขอ 12 และขอ 13 ไประยะหนึ่งแลวและคาดการณไดวา หากจะใช

งบประมาณเพื่อใหความชวยเหลือตอไปอาจสงผลกระทบตอสถานะทางการคลัง

ในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน ให

รายงานตอสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหความชวยเหลือตอไป

        ขอ 21 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน ให

อปท. ประชาสัมพันธผลการดาํเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน เปนเวลาไม

นอยกวา 15 วัน โดยใหติดประกาศ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และที่ทําการหมูบานและชุมชน

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลอืประชาชน ฯ  พ.ศ. 2560 ฯ

หมวด 7

การใชจายงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน 

หมวด 7

การใชจายงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน 



ศูนยชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาศัยอํานาจตามความ ขอ 4  

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

และที่แกไขเพิ่มเติม

ศูนยชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาศัยอํานาจตามความ ขอ 4  

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

และที่แกไขเพิ่มเติม







ศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาศัยอํานาจตามความ ขอ 19 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

และที่แกไขเพิ่มเติม

ศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาศัยอํานาจตามความ ขอ 19 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

และที่แกไขเพิ่มเติม



ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

เรื่อง หลักเกณฑวิธกีารปฏบิัตงิานศนูยปฏิบตัิการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลว 11 ตุลาคม 2562

ขอ ๔ ใหทองถ่ินจังหวัดดําเนินการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมจัดให
มีสถานที่กลางข้ึนอยางนอยอําเภอละ ๑ แหง รวมทั้งกําหนดพื้นท่ีใหบริการของ
สถานท่ีกลางแตละแหงใหชัดเจน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและการใหบริการประชาชน

ขอ ๕ สถานที่กลางอาจต้ังอยูในสํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่งหรือท่ีวาการอําเภอกไ็ด



ขอ 6 ใหทองถ่ินจังหวัดมอบหมายใหขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดที่ปฏิบัตหินาที่ในพ้ืนที่กําหนดใหเปนสถานที่กลาง รับผิดชอบ

ดูแลสถานที่กลางและมีหนาที่

(1) รวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ หนังสือสั่งการ และขอมูลอื่นที่เก่ียวกับการชวยเหลือประชาชน ท้ังใน
ดานสาธารณภัยการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต โรคติดตอ หรือโรคระบาดในทองถ่ิน

(2) แจงเวียน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของตามขอ(1) ที่ไดรับจากสนง.ทสจ. 
ใหแก อปท.ที่อยูในพ้ืนที่ใหบรกิาร 

(3) เผยแพรขอมูล ขาวสาร หลักเกณฑ และวิธีการชวยเหลือประชาชน โดยการปดประกาศ ฯ 
ไวที่ทําการหรือเว็บไซดของสถานที่กลาง เพ่ือให ปชช.สืบคน 



ขอ 6 ใหทองถ่ินจังหวัดมอบหมายใหขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดที่ปฏิบัตหินาที่ในพ้ืนที่กําหนดใหเปนสถานที่กลาง รับผิดชอบ

ดูแลสถานที่กลางและมีหนาที่

(4) ใหคําปรกึษาหรือแนะนําหลักเกณฑและวธิีการในการขอรบัคําความชวยเหลือในดานตางๆใหกับ
ประชาน 

(5) รวบรวมขอมูลปญหา และแจง อปท.หรือประสานหนวยงานที่เก่ียวของ    

(6) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และปดประกาศรายช่ือ ปชช.ที่ไดรับความชวยเหลือจาก 
อปท. ณ สถานที่กลาง หรือเว็บไซด อยางนอยปละ 1 ครั้ง



ขอ 7 ทองถ่ินจังหวัดอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงสถานที่กลาง ตามขอ 5 หรืออาจกําหนด
สถานที่กลางในระดับจังหวดัเพ่ิมข้ึนอีกก็ได โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใหบริการและ
ความสะดวกของประชาชนในการติดตอราชการ

ขอ ๘ อปท.ในพ้ืนที่ใหบริการสถานที่กลาง อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปน
คาใชจายที่จําเปนในการบริหารงานของสถานที่กลางใหแก

- อปท. ที่ไดถูกกําหนดเปนสถานที่กลาง หรือ

- สวนราชการที่ตั้งเปนสถานที่กลาง ดําเนินการแทนก็ได โดยปฏบิัติตาม รบ.
มท.วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 





หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว ๓๑๘๕ ลว ๙ ส.ค. ๖๒

1. วัตถุประสงคของศูนยฯ อํานวยความสะดวกแกประชาชน ฯ

๒. ใหทองถ่ินจังหวัดดําเนินการให อปท.รวมกันจัดใหมีสถานที่กลาง ฯ

๓. ใหทองถ่ินจังหวัดมอบ ขรก.สนง.สถจ. รับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง

๔. อปท.ในพื้นที่ใหบริการ อาจสนับสนุนงบประมาณใหแกผูดําเนนิการจัดหาแทน 
หรอืสวนราชการเปนที่ตั้งของสถานที่กลางดําเนินการแทนได

๕. กรณจีางเหมาบริการบุคคลธรรมดามาชวยปฏิบัตริาชการใหถือปฏิบัติตามหนังสือฯ ดวน
มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 7120 ลว ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553

ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“อปพร” หมายความวา อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

“ศูนย อปพร.” หมายความวา ศูนย อปพร. กลาง ศูนย อปพร. เขต ศูนย อปพร. 
จังหวัด ศูนย อปพร.กทม. ศูนย อปพร. อําเภอ ศูนย อปพร. เขตในกทม. ศูนย อป
พร. เมืองพัทยา ศูนย อปพร.เทศบาล ศูนย อปพร. อบต. 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553

ผอ.ศนูยฯ์

ฝ่าย ปภ.
ฝ่ายรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย

ฝ่ายสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยั

ฝ่ายปฏิบตัิการ

กูชี้พกูภ้ยั
ฝ่ายอืนๆ

ผช.ผอ.ศนูยฯ์

รองผอ.ศนูยฯ์

จนท.ประจาํศนูยฯ์



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายใหแก อปพร. 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

ขอ 5 กรณีที่ อปท. มีความจําเปนตองเบิกจายใหแกอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาปวย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป

เพ่ือสนับสนนุการปฏิบัตหินาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

การเบิกจาย นําหลักเกณฑตาม รบ.คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 มาใชบงัคับ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายใหแก อปพร. 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560

ขอ ๖ ในการดําเนินตามภารกิจอํานาจหนาที่ของ อปท. เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

อาสาสมัครที่มีสิทธิไดรับเงินคาใชจายเพื่อเปนคาปวยการ ฯ
   ๑. อาสาสมัครของ อปท. แหงพ้ืนที่ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่จากผูบริหารแหงน้ัน
   ๒. อาสาสมัครของ อปท. แหงพ้ืนที่อ่ืนท่ีไปสนบัสนุนการปฏิบัตหินาที่ตามคํา
รองขอจากผูบริหารแหงนั้น 

ตั้งจายงบประมาณในหมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการ อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560

ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 

คาใชจาย หมายความวา อาสาสมัครเพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั หมายความวา การปฏิบัติตามอาํนาจหนาที่
กําหนดใน พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
รบ.มท.วาดวยกิจการ อปพร. พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาติ แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560

ขอ ๕ อปท.แหงพ้ืนท่ีสามารถจายคาใชจายใหแกอาสาสมัครในสังกัดของตน ให
คํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังของ อปท. ดวย

กรณีนายกรฐัมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรฐัมอบหมาย

ผูอํานวยการกลาง ผูอํานวยการจังหวัด

ผูบัญชาการ

ผูอํานวยการอําเภอ



ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560

ขอ 4 อาสาสมัครที่ไดรับคําสั่งจากอํานวยการ ผูบัญชาการนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายแลวแตกรณี เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พ้ืนท่ีหรือนอกเขตพื้นท่ี ไดรับคาใชจายในอัตราตอคนตอวัน ดังนี้ 

(๑) กรณีปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน ๔ ช่ัวโมง รับคาใชจาย จํานวน ๑๐๐ บาท

(๒) กรณีปฏิบัติหนาท่ีเกิน ๔ ช่ัวโมง แตไมเกิน ๘ ช่ัวโมง รับคาใชจาย จํานวน 
๒๐๐ บาท

(๓) กรณีปฏิบัติหนาท่ีเกิน ๘ ช่ัวโมงข้ึนไปรบัคาใชจาย จํานวน ๓๐๐บาท



หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

(1) กรณีเกิดสาธารณภัย ให อปท.แหงพ้ืนที่มีคําสั่งใช อปพร. ใหปฏิบัติหนาที่
ป อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย  แ ล ะ เ บิ ก จ า ย ค า ป ว ย ก า ร 
    - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0648 
ลว 8 ก.พ. 2560   

(2) กรณี อปท. มีคําสั่งใช อปพร.ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี อปท. เก่ียวกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
อปท.เบิกคาปวยการใหแก อปพร. ไดตาม รบ.มท. วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก 
อปพร. ของ อปท. 2560



รบ.มท.วาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายของ 
จนท.ทองถ่ิน. พ.ศ. 2553

ขอ 4 ในระเบียบน้ี “เจาหนาที่ทองถิ่น” หมายความวา 

ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติ
หนาที่ตามอํานาจหนาที่



1. ถาม : การชวยเหลือประชาชนตามระเบียบน้ี อปท. สามารถชวยเหลือ

เปนเงนิสดหรืออ่ืน ๆ ไดหรือไม     

    ตอบ : ตามระเบียบ ฯ นี้ ขอ 3 กําหนดวา การชวยเหลือประชาชน” 

หมายความวา การใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 

หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของ

หรือจายเปนเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือใหการชวยเหลือ

ประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน



2. ถาม : การใหความชวยเหลือประชาชนในเบื้องตนเปนหนาที่ของ

หนวยงานใด อปท. ตองใหความชวยเหลือในเบ้ืองตนกอนใชหรือไม หรือ

ตองขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนกอน

    ตอบ : ตามระเบียบนี้ ขอ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ของ อปท. ไม

วาจะประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

หรื อ ไม ก็ ต าม  อปท .สามารถดํ า เนิ นกา รช ว ย เหลื อ ใน เบื้ อ งตน

โดยฉับพลันทันที  เพื่อการดํารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนา หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 

หรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแกประชาชน ไดตามความจําเปน 

ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยไมตองเสนอคณะกรรมการ

พิจารณา



3. ถาม : อปท. สามารถใชเงินสํารองจายเพ่ือการปองกันภัยพิบัติได

หรือไม (ภารกิจตาม พ.ร.บ. ปภ.50 มาตรา 21) ไดหรือไม
    ตอบ : ได  ถาเปนไปตาม ขอ 6 ของระเบียบน้ี (ตองคํานึงถึง

สถานการณคลัง) 

4. ถาม : การแตงตัง้คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนฯ ตามระเบียบน้ี 

จะแตงตั้งผูแทนสนง.ปภ.จังหวดั/สาขารวมเปนคณะกรรมการไดหรือไม       

    ตอบ : ตามระเบียบนี้ ขอ 8 คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ตาม 

(1) (ค) (2) (ค) (3) (ค) ใหผูวาราชการ/นายอําเภอ มอบหมายหัวหนา

สวนราชการมาเปนคณะกรรมการ

5. กรณีฟาผาสามารถใหความชวยเหลือตามระเบียบน้ีไดหรอืไมอยางไร

    ตอบ : ตองพิจารณาขอเท็จจริง 



6. ถาม : กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติตามระเบียบกระรวงการ

คลังฯ พ.ศ. 2562 เชน อัคคีภัย บาน 1 หลัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถชวยเหลือตามระเบียบน้ีไดหรือไม

    ตอบ :  ตามระเบียบนี้ ใหความชวยเหลือได ตาม ขอ 12 วรรคสอง ใน

กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ ในการชวยเหลือประชาชน ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการใหความ

ชวยเหลือตามความจําเปน เหมาะสม ทั้งน้ี ไมเกินอัตราตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด



7. ถาม : หากมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือฯ ตามระเบียบเงิน

ทดรองราชการฯ แลวตอมามีการสํารวจแลว ปรากฏวามีความเสียหายที่

จะตองใหความชวยเหลือเก่ียวกับการเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดภัย  ตาม

หลักเกณฑฯ แตเปนวงเงินเพียงเล็กนอย อําเภอ/จังหวัด จะสามารถ

มอบหมายให อปท.ดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยใชเงินสํารองจายของ 

อปท.ไดหรือไม

      ตอบ : ตามระเบียบนี้ หากมีการประกาศเขตใหความชวยผูประสบภัย 

ฯ ให อปท.ปฏิบัติตาม ขอ 7 (1) กรณีประกาศเขตใหความชวยเหลือ ให

รายงาน อําเภอหรือจังหวัด หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณานําเงิน

ทดรองราชการ ใหความชวยเหลือ



ตนเรื่อง •  สรุปประเด็นวา เกิดอะไร ที่ไหน เม่ือไหร อยางไร หรือความเหน็หนวยงานท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

ขอกฎหมาย

•  พรบ.กําหนดขั้นตอนและแผนกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ.2542
•  อํานาจหนาที่ตาม พรบ.จัดตั้ง (อบจ./เทศบาล/อบต.)
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ที่กําหนดอํานาจในการดําเนินการ หรอืระเบียบกระทรวงอ่ืนที่

เก่ียวของ )
•  หนังสือส่ังการ/หลักเกณฑการปฏิบัต/ิแนวทางวิธีการดําเนินการ
•  ฯลฯ

ขอพิจารณา

• วางหลักของกฎหมาย ระเบยีบ หนังสือส่ังการ (เพ่ือเปนฐานอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินการ)

• เสนอแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณา

ขอเสนอ
•  (จากการสรปุทั้งหมดนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อเปนกรอบในการใชดุลยพินิจสั่ง

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ



จบการบรรยาย
นายธีรเณศ  แสงแป้น

งานงบประมาณ สาํนกับริหารการคลงัทอ้งถิน
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน

062-03945282 /๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ตอ่ ๑๕๒๘


