
การจดัท างบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี  

พงษศ์กัดิ์  กวนีนัทชยั 

ผูอ้ านวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุนและพฒันาระบบงบประมาณ 
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เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 65 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหส้มาชิกสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และพนักงานสว่นต าบลเป็นเจา้พนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 48 เอกวสีต ิในการปฏบิตัหินา้ที่ ใหน้ายกเทศมนตร ีรองนายก เทศมนตรี

และพนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

     มาตรา 44 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหน้ายกองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเป็น

เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัิแห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดส าหรบั

ตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมิชอบ เพือ่กระท าการหรอืไม่กระท าการ

อย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรอืมิชอบดว้ยหนา้ที่ 

ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต่หา้ปีถงึยี่สบิปี หรอืจ าคกุตลอดชีวติ 

และปรบัต ัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่นบาท หรอืประหารชีวติ 
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หลกัการปฏบิตัริาชการ 

“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  

ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดก้ต่็อเม่ือมี

กฎหมายมอบอ านาจใหใ้นการกระท าการนั้น 
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เรื่องเสรจ็ที่ 1/2555 เรื่อง ภาระหน้ีเงนิกูข้องเทศบาลต าบล 

• อบต. กูเ้งนิจากธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 14,000,000 บาท เพื่อ

ด าเนินการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  

• แมม้าตรา 83 แหง่พระราชบญัญตัิสภาต าบลและ อบต.ฯ จะบญัญตัิให ้

อบต.อาจกูเ้งนิไดก้ต็าม แต่การกูเ้งนิของ อบต. จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสภา 

อบต. และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวง มหาดไทย ตราบใดที่ยงัไม่มีการ

ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อก าหนดเรื่องการกูเ้งนิของ อบต.ไว ้อบต. 

จงึยงัไม่อาจกูเ้งนิได ้

• เป็นกรณีที่นายก อบต.ไปด าเนินการในเรื่องที่ อบต.ไม่มีอ านาจหนา้ที่ที่จะ

กระท าได ้การด าเนินการของนายก อบต. จงึยอ่มไม่มีผลผูกพนั อบต. 

5 



การรกัษาราชการแทน / การปฏบิตัิราชการแทน 

(อบจ. ม. 39/1 / เทศบาล ม. 48 วีสติ / อบต. ม. 60) 

รกัษาราชการแทน ปฏบิตัิราชการแทน 

- นายกไม่อาจปฏบิตัหินา้ที่ได ้

- รองนายกตามล าดบั/ปลดัเป็น

ผูร้กัษาราชการแทน 

- ท าไดท้กุเรื่องที่เป็นอ านาจ

หนา้ที่ของนายก 

- นายกมอบอ านาจใหร้องนายก/

ปลดั/รองปลดั ปฏบิตัริาชการแทน

เฉพาะเรื่อง 

- ท าเป็นหนงัสอื 

- นายกก ากบัดูแล 
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การเลอืกกรรมการระงบัขอ้พพิาทงบประมาณ 

เรื่องเสรจ็ที่ 155/2550  

- เลอืกกรรมการระงบัขอ้พพิาทกรณีไม่รบัหลกัการ

งบประมาณรายจา่ย ไม่ถกูตอ้งตามระเบยีบ มท.      

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาฯ 

- เลอืกคร ัง้เดียวไดก้รรมการฯตามจ านวนที่สภา

ก าหนด 
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การเลอืกกรรมการระงบัขอ้พพิาทงบประมาณ (ขอ้ 48 ) 

- ในกรณีที่สภาทอ้งถิ่นมีมติไม่รบัหลกัการแห่งรา่งขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ  

- ใหป้ระธานสภาทอ้งถิ่นน าปรกึษาในที่ประชมุสภาทอ้งถิ่น 

เพือ่เลอืกสมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

หาขอ้ยตุ ิ

- ใหน้ าวธิกีารเลอืกในขอ้ 12 แหง่ระเบยีบน้ีมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 
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การเลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 12 ) 

- ใหเ้ลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่นคนที่หน่ึงกอ่น  

- แลว้จงึเลอืกรองประธานสภาทอ้งถิ่นในล าดบั

ถดัไปทลีะคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พงึมี  
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การเลอืกคณะกรรมการของสภาฯ (ขอ้ 107 ) 

- ใหส้มาชิกสภาทอ้งถิ่นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา

ทอ้งถิ่นหรอืบคุคลที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  

- ในกรณีที่สมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นผูเ้สนอตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

รบัรองไม่นอ้ยกว่าสองคน  

- กรณีที่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูเ้สนอไม่ตอ้งมีผูร้บัรอง 

- การเสนอช่ือใหเ้สนอไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน 

- ใหน้ าวธิีการเลอืกตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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แปรญตัติงบประมาณ 

ค าส ัง่ มท. ที่ 467/2557 ลงวนัที่ 25 สงิหาคม 2557 

- สมาชิกแปรญตัติงบประมาณ 

• โครงการปรบัปรุงภมิูทศัน์รมิถนน ตัง้ไว ้2,885,000 บาท แปรญตัติเหลอื 
21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง  

• โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรตี ต ัง้ไว ้502,000 
บาท แปรญตัติเหลอื 21,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 12 ต่อ 5 เสยีง 

- ผูว้่าราชการจงัหวดัไม่เหน็ชอบดว้ย 

- สภาใชม้ติสภายนืยนั เพื่อใหน้ายกเทศมนตรลีงนามประกาศใช ้

- ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอรฐัมนตรยีบุสภา 
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แปรญตัติงบประมาณ 

     ขอ้ 59  การแปรญตัติรา่งขอ้บญัญตัิงบประมาณ จะกระท าไดเ้ฉพาะ

การขอลดรายจา่ยหรอืการขอลดจ านวนเงนิที่ขออนุญาตจา่ย  

     ขอ้ 60  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติรายจา่ยข้ึนใหม่ หรอืเพิ่มเติมรายจา่ย หรอื

เปลี่ยนแปลงความประสงคข์องจ านวนเงนิที่ขออนุมตัจิา่ย เวน้แต่จะได้

รบัค ารบัรองจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น หรอืค าแปรญตัตินั้นผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็น

ผูแ้ปรญตัติ 

     ขอ้ 61  หา้มไม่ใหแ้ปรญตัติในรายการและจ านวนเงนิซ่ึงมีขอ้ผูกพนั  

     (1) ดอกเบี้ยและเงนิสง่ใชต้น้เงนิกู ้ 

     (2) รายจา่ยซ่ึงเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 
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แปรญตัติงบประมาณ 

      พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 

2537 และ ที่แกไ้ขเพิม่เติม (มาตรา  87 วรรคแปด)  

      ในการพจิารณารา่งขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีหรอืรา่งขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม 

สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะแปรญตัติเพิม่เติม

รายการหรอืจ านวนในรายการไม่ได ้แต่อาจแปรญตัตไิด ้

ในทางลดหรอืตดัทอนรายจา่ย ซ่ึงมิไดเ้ป็นรายจา่ยที่เป็นเงนิ 

สง่ใชต้น้เงนิกู ้หรอืเงนิที่ก าหนดใหจ้า่ยตามกฎหมาย... 
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แปรญตัติงบประมาณ 

 คดีหมายเลขแดงที่ อ.715/2554 คดีหมายเลขด าที่ อ.124/2550  
     - สมาชิกแปรญตัติงบประมาณ ปรบัลดรายจา่ยรอ้ยละสบิ ในแผนงาน 

ดงัน้ี (1) ดา้นบรหิารทัว่ไป 2 แผนงาน (2) ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

6 แผนงาน (3) ดา้นเศรษฐกจิ 2 แผนงาน (4) ดา้นการด าเนินงานอืน่     

1 แผนงาน  

     - คณะกรรมการฯ มีมติว่า ค าแปรญตัติที่เสนอไม่ปรากฏว่าจะขอแกไ้ข

เพิ่มเติมตอนใด ขอ้ใด หากจะถอืว่าเป็นการแกไ้ขทกุตอน ทกุขอ้ 10 %   

มีรายการบางรายการเป็นรายจา่ยซ่ึงเป็นจ านวนเงนิที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 

เช่น เงนิเดือนขา้ราชการ ฯลฯ ซ่ึงตอ้งหา้มไม่ใหแ้ปรญตัติ  จงึไม่สามารถ

รบัค าแปรญตัติไวพ้จิารณาได ้ 
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แปรญตัติงบประมาณ 

     - วาระที่ 2 และ 3 สภาเสยีงขา้งมากมีมติเหน็ดว้ยกบัคณะกรรมการ

แปรญตัติ และใหค้วามเหน็ชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญตัิ ผูว้่าฯ อนุมตัิ 

     - ศาลปกครองพพิากษาว่า การที่คณะกรรมการแปรญตัติ มีมติไม่

รบัค าแปรญตัติของผูฟ้้องคดีท ัง้หมดและไม่ใหโ้อกาสผูฟ้้องคดีซ่ึงไดไ้ป

ประชุมกบัคณะกรรมการตามที่นัดหมาย ไดช้ี้แจงค าขอแปรญตัติ เป็นการ

กระท าที่ไม่ชอบดว้ยระเบียบ อนัขดัต่อเจตนารมณ์ของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งประสงคใ์หค้วามคุม้ครองสทิธิของเสยีงขา้งนอ้ย 

ที่จะมีสว่นในการพจิารณารา่งเทศบญัญตัิในฐานะผูแ้ปรญตัติดว้ย  

     - พพิากษาใหเ้พกิถอนเทศบญัญตัิงบประมาณ 
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จ าแนกประเภทรายจา่ยตาม

งบประมาณของ อปท. 
(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว 16 ก.ค. 2556 

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 

และ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559) 
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     งบกลาง หมายถงึ รายจา่ยที่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีภาระผูกพนัตอ้งจา่ย

และเป็นรายจา่ยที่ต ัง้ไวเ้พือ่จดัสรรให ้

หน่วยงานต่างๆ เบกิจา่ย ไดแ้ก ่รายจา่ย

ดงัต่อไปน้ี 
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งบกลาง  

(1) ค่าช าระหน้ีเงนิตน้    (2) ค่าช าระดอกเบี้ย 

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม   

(4) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 

(5) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล 

(6) เงนิช่วยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ 

(7) เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ   (8) เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 

(9) เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์   (10) ส ารองจา่ย 

(11) รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั   (12) เงนิช่วยพเิศษ 
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บ าเหน็จ/บ านาญ 

(1) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)  

(2) เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับ านาญ  (3) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญ 

(4) เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน  

(5) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญขา้ราชการถา่ยโอน 

(6) เงนิบ าเหน็จบ านาญพนกังานครู (7) เงนิช่วยพเิศษผูร้บับ านาญพนกังานครู (ชคบ.)  

(8) ค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับ านาญ    (9) เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 

(10) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรผูร้บับ านาญ 

(11) เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

(12) เงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ ลูกจา้งประจ า (กสจ.) 

(13) โครงการเกษียณอายรุาชการกอ่นก าหนด 
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ปญัหาการตัง้งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน 

(หนงัสอื มท. ดส. ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลว. 3 ส.ค. 2560) 

- สตง. ทกัทว้งวา่ อปท. ไม่สามารถตัง้งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดิการ

ชุมชนได ้

- พ.ร.บ. สง่เสรมิการจดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ. 2546 มาตรา 40/4 บญัญตัวิา่ 

หน่วยงานของรฐั อปท. หรอืองคก์รสาธารณประโยชน์ อาจใหค้วามรว่มมือและ

สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รสวสัดิการชุมชนตามควรแกก่รณี 

- ครม. มีมต ิเม่ือวนัที่ 29 มิ.ย. 2553 เหน็ชอบในหลกัการให ้อปท. สมทบ

งบประมาณแกก่องทนุสวสัดิการชุมชน โดยใหเ้ป้นไปตามความสมคัรใจ 

- มท. ไดม้ีหนงัสอื ดส. ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว. 20 ส.ค. 2553 แจง้ให ้

อปท. พจิารณาด าเนินการตามมต ิครม. ดงักลา่ว อปท. จงึสามารถตัง้

งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชนได ้ 20 



การตัง้งบประมาณสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 

(ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพฯ พ.ศ. 2557) 

- อปท. สมทบเงนิเขา้กองทนุหลกัประกนัสุขภาพ ไม่นอ้ยกว่าอตัรารอ้ยละ

ของเงนิที่ไดร้บัจดัสรรจากกองทนุฯ 

- อบต. ขนาดเลก็   สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  30 

- อบต. ขนาดกลาง   สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 

- อบต.ขนาดใหญ่/เทศบาลต าบล สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  50 

- เทศบาลเมือง/นคร/รูปแบบอืน่ สมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 
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พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ 

  มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 

  (๘) สนบัสนุนและประสานกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการ

ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที่

ไดต้ามความพรอ้ม ความเหมาะสมและความตอ้งการ เพือ่สรา้งหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาตใิหแ้กบ่คุคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗ 

  มาตรา ๔๗  เพือ่สรา้งหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตใิหก้บับคุคลในพื้นที่ 

โดยสง่เสรมิกระบวนการมีสว่นรว่มตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ ใหค้ณะกรรมการสนบัสนุนและประสานกบั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ก าหนดหลกัเกณฑเ์พือ่ใหอ้งคก์รดงักลา่วเป็นผู ้

ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที่ 

โดยใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ยจากกองทนุ 22 



แนวทางการใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

กรณีเกดิสาธารณภยัของ อปท 

(ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยการช่วยเหลอืประชาชนฯ 2560

ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว. 12 มี.ค. 2545  

และที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที่ 6 มิถนุายน 2559) 
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1. จดัเตรยีมกอ่นเกดิเหตุ 

   1.1 ตัง้เงนิส ารองจา่ยใหเ้พยีงพอ และใหน้ าไปใชจ้า่ยเพือ่

กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึนหรอืบรรเทาความเดือดรอ้น

ของประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านั้น 

   1.2 ตัง้งบประมาณป้องกนัสาธารณภยัไวล้ว่งหนา้ เช่น    

ขุดลอก จดัหาภาชนะเกบ็น ้า ผา้ห่ม น ้ามนัเช้ือเพลงิ 

   1.3 จดัท าแผนงาน/โครงการ และเสนอคณะกรรมการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ตามระเบียบ มท.ว่าดว้ยการ

ช่วยเหลอืประชาชนฯ 
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2. ช่วยเหลอืขณะเกดิเหตุ 

   2.1 น าเงนิส ารองจา่ยมาใชเ้ป็นอนัดบัแรก หากไม่เพยีงพอ          

ใหโ้อนงบประมาณ ถา้งบประมาณไม่เพยีงพอ ใหจ้า่ยขาดเงนิ

สะสม 

   2.2 จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เพือ่แจกจา่ยใหแ้กร่าษฎรตาม

ระเบียบพสัด ุอตัราค่าใชจ้า่ยตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

   2.3 การจดัหาน ้าสะอาด อปท. สามารถจดัหาน ้าสะอาด วสัด ุ

อปุกรณ์ หรอืครุภณัฑ ์ส าหรบัผลติน ้าสะอาด กรณีหน่วยงาน

อืน่น าน ้า หรอืเครื่องอปุโภค บรโิภค ไปแจกจา่ยราษฎร       

ใหพ้จิารณาสนบัสนุนน ้ามนัตามที่รอ้งขอ 
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   2.4 สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอประกาศ       

ภยัพบิตั ิ

   2.5 ใหป้ระสานหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อมิใหเ้กดิความ

ซ ้าซอ้น เม่ือช่วยเหลอืแลว้ใหร้ายงานผูว้า่ฯ หรอืนายอ าเภอ ทราบ 

3. การช่วยเหลอืหลงัเกดิเหตุ 

   3.1 การเยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั ใหเ้สนอ

คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 

   3.2 กรณียงัมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการช่วยเหลอืต่อ ให ้

ตรวจสอบงบประมาณ หากไม่พอใหพ้จิารณาโอนงบประมาณ

โครงการที่มีความจ าเป็นนอ้ยกว่า 
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งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 

ฝ่ายการเมือง  

(1) เงนิเดือนนายก/รองนายก 

(2) เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 

(4) เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล 

(5) เงนิเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

(6) เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(7) เงนิค่าตอบแทนอืน่ 
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่  

ของฝ่ายการเมือง 

- อบจ./เทศบาล คณะกรรมการที่สภาตัง้ข้ึน ใหไ้ดร้บัเบี้ยประชุม คร ัง้ละ 

250 บาท ประธานฯ ไดเ้พิ่ม 1/4 ของอตัราเบี้ยประชุม ถา้วนัหน่ึงมี

ประชุมหลายคร ัง้ ใหเ้บิกไดค้ร ัง้เดียว 

- รบัค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภา หรอืเลขานุการ

สภา อบต.แลว้ ไม่มีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งสมาชิกอกี 

- เทศบาล/อบต. รายไดท้ี่น ามาค านวณเงนิเดือน ค่าตอบแทน ประโยชน์

ตอบแทนอืน่ หมายถงึ รายไดต้ามงบการเงนิประจ าปี ของปีงบประมาณ 

ที่แลว้มา ไม่รวมเงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท 
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งบบคุลากร (หมวดเงนิเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชัว่คราว) 

ฝ่ายประจ า 

(1) เงนิเดือนพนักงาน   (7) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 

(2) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (8) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจา้ง 

(3) เงนิประจ าต าแหน่ง  (9) เงนิเบี้ยกนัดาร 

(4) เงนิวิทยฐานะ   (10) เงนิเดือนพนักงานถา่ยโอน 

(5) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  (11) เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถา่ยโอน 

(6) เงนิเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจ า (12) เงนิอืน่ๆ 
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้ง 

(หนงัสอื ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558) 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

    มาตรา 35 ในการจา่ยเงนิเดือน ประโยชนต์อบแทนอืน่ 

และเงนิค่าจา้งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่น และ

ลูกจา้ง ที่น ามาจากเงนิรายไดท้ี่ไม่รวมเงนิอดุหนุนและเงนิกูห้รอื

เงนิอืน่ใดนั้น องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนด 

สูงกว่ารอ้ยละสีส่บิของเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้นไม่ได ้
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การตัง้งบประมาณเงนิเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ และเงนิค่าจา้ง 

ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่นและลูกจา้ง 

(หนงัสอื ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558) 

- เงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี หมายถงึ งบประมาณรายจา่ยที่สภา

ทอ้งถิ่นใหค้วามเหน็ชอบและผูก้ ากบัดูแลอนุมตัิ 

- เงนิเดือนและค่าตอบแทนขา้ราชการครู ที่รฐัจดัสรรเป็นรายการเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป มิใหน้ ามาค านวณรวมเป็นภาระค่าใชจ้า่ย 

- ใหต้ ัง้งบประมาณตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี 

- คิดเฉพาะขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง ที่ไดร้บั

เงนิเดือน ค่าจา้ง จาก อปท. ในหมวดเงนิเดือน และค่าจา้ง 
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บญัชีรายการค่าใชจ้า่ยประโยชน์ตอบแทนอืน่ของขา้ราชการ  

หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้งและพนักงานจา้ง  

(ประกาศ กถ. เรื่อง การก าหนดรายการคา่ใชจ้า่ยเงนิเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ ลว. 24 ก.ค. 2558) 

1. เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

2. เงนิตอบแทนอืน่ๆ หรอืเงนิค่าตอบแทนอืน่ๆ หรอืเงนิเพิม่พเิศษ หรอืเงนิเพิม่

อืน่ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบก าหนด 

3. เงนิสวสัดิการส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าส านกังานในพื้นที่พเิศษ (สปพ.) 

4. เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิานในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. เงนิสวสัดิการเกีย่วกบัการศึกษาบตุร รวมถงึเงนิทนุสนบัสนุนการศึกษาแกบ่ตุร

ขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าของกรุงเทพมหานครและขา้ราชการครู

กรุงเทพมหานคร 32 



6. เงนิสวสัดิการเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 

7. เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นความเจบ็ป่วยนอกเวลาราชการ และ

วนัหยดุราชการเฉพาะส าหรบัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้งและ

พนกังานจา้ง (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์ฯลฯ) 

8. เงนิเพิม่พเิศษส าหรบับคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขส าหรบัแพทย ์ 

ทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่ไม่ปฏบิตัเิวชปฏบิตัสิว่นตวั 

9. เงนิค่าเช่าบา้น 

10. เงนิท าขวญัขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งซึ่ง

ไดร้บัอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยเพราะการปฏบิตัใินหนา้ที่ 

11. เงนิเกีย่วกบัศพขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

ซึ่งถงึแกค่วามตายในระหวา่งเดินทางไปราชการ 

12. เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 
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13. เงนิช่วยเหลอืค่าครองชีพผูร้บับ านาญของขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ที่

มิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถงึเงนิช่วยเหลอืรายเดือนผูร้บับ านาญซึ่งลาออกจาก

ราชการกอ่นเกษียณอายขุองกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 

14. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

15. เงนิสมทบกองบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

16. เงนิสมทบกองบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

17. บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่และประชาชน ผูป้ฏบิตัิ

หนา้ที่ราชการ หรอืช่วยราชการเน่ืองในการป้องกนัอธปิไตยและรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยของประเทศ 

18. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี

แกข่า้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

19. ทนุการศึกษา 

20. เงนิเกษียณอายกุอ่นก าหนด 
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งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ) 

ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น 

  - เงนิตอบแทนผูป้ฏบิตังิานดา้นการรกัษาความเจบ็ป่วยนอกเวลา

ราชการ และในวนัหยดุราชการ (แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย)์ 

 - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 - ค่าตอบแทน อปพร. 

 - เงนิตอบแทนเจา้หนา้ที่ในการเลอืกตัง้ 

 - เงนิรางวลั 

 - เงนิท าขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร ัง้คราว 
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หลกัเกณฑ ์

การเบกิจา่ยค่าตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ 

(ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2560) 

ใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2560 
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1. บคุคลหรอืคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขต 

ของงาน หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

   (2) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบการจดัท าแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้ง 

   (3) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

   (4) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

   (5) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก 

   (6) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

   (7) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้ง 

   (8) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้งกอ่สรา้ง 

   (9) ผูค้วบคมุงาน 37 



2. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษา 

    (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบ

จดัท ารา่งขอบเขตของงานจา้งที่ปรกึษา รวมทัง้ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก 

    (2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษาโดยวธิปีระกาศ

เชิญชวนทัว่ไป 

    (3) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิคีดัเลอืก 

    (4) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 

    (5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งที่ปรกึษา 
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3. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง 

   (1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขตของ

งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คดัเลอืกขอ้เสนอแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง 

   (2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งโดยวธิี

ประกาศเชิญชวน 

   (3) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งโดยวธิี

คดัเลอืก 

   (4) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง 

   (5) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบงานกอ่สรา้งโดยวธิีประกวดแบบ 

   (6) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง 
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4. คณะกรรมการพจิารณาความเสยีหาย 

5. หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าตอบแทน 

   (1) บคุคลที่ไดร้บัการแต่งต ัง้ ไดร้บัค่าตอบแทนไม่เกนิคนละ 

1,200 บาท ต่องาน 

   (2) คณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทน ประธานกรรมการไม่เกนิ 

1,500 บาท กรรมการไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่อคร ัง้ที่มาประชมุ  

6. หวัหนา้หน่วยงานของรฐัอาจก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการ

บรหิารงบประมาณรายจา่ยเพือ่ควบคมุค่าตอบแทนบคุคลหรอื 

คณะบคุคลไดต้ามความจ าเป็น ประหยดั และเหมาะสม 

40 



งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด)ุ 

ค่าตอบแทน 

(2) ค่าเบี้ยประชมุ 

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 

(4) ค่าเช่าบา้น 

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร 

(6) เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล 

(7) เงนิช่วยเหลอืบตุร 
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     ค่าใชส้อย หมายถงึ  

     - รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร (ยกเวน้บรกิาร

สาธารณูปโภค สือ่สารและโทรคมนาคม)  

     - รายจา่ยที่เกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร  

     - รายจา่ยที่เกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ        

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยอืน่ๆ  

     - ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
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(1) รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 

- ค่าถา่ยเอกสาร    - ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื 

- ค่าซกัฟอก    - ค่าก าจดัสิง่ปฏกิูล 

- ค่าระวางบรรทกุ   - ค่าเช่าทรพัยส์นิ (ยกเวน้ ค่าเช่าบา้น) 

- ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่่าวทาง

วทิย ุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์่างๆ 

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ   - ค่าเบี้ยประกนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา  - ค่าจา้งเหมาบรกิาร 

- ค่าตดิต ัง้ไฟฟ้า  

  (1) ค่าปกัเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพือ่ใหร้าชการไดใ้ชบ้รกิารไฟฟ้า 

รวมถงึค่าตดิต ัง้หมอ้แปลง เครือ่งวดัและอปุกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟ้า 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดินสายและตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพิม่เตมิ ค่าธรรมเนียม รวมถงึการ

ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า การเพิม่ก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรกัษา หรอื

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 43 



- ค่าตดิต ัง้ประปา 

   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ไดใ้ชบ้รกิารน ้ าประปา รวมถงึค่าตดิต ัง้มาตรวดัน ้ าและอปุกรณ์ประปา ซึ่งเป็น

กรรมสทิธิ์ของการประปา 

  (2) ค่าจา้งเหมาเดินท่อประปาและตดิต ัง้อปุกรณ์ประปาเพิม่เตมิ รวมถงึ       

การปรบัปรุงระบบประปา การบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมระบบประปาและอปุกรณ์ 

- ค่าตดิต ัง้โทรศพัท ์

  ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการตดิต ัง้โทรศพัท ์ยกเวน้ ค่าตูส้าขา ค่าเครือ่ง โทรศพัทพ์ว่ง

ภายใน และเครือ่ง โทรศพัทภ์ายใน  

- ค่าตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณต่างๆ 
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การประกนัภยั รถราชการ  

 ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    

1. เป็นรถราชการ ที่ไดม้าจากการซ้ือ หรอืรบับรจิาค และข้ึน

ทะเบยีนครุภณัฑ ์จดัท าประกนัภยัได ้ดงัน้ี 

    1.1 ภาคบงัคบั อปท. สามารถท าประกนัภยัภาคบงัคบัได ้

    1.2 ภาคสมคัรใจ ใหน้ายกอนุมตัิ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไข ดงัน้ี 

         ก. หลกัเกณฑ ์ เป็นรถสว่นกลาง / มีความเสยีงต่อ

การเกดิอบุตัิเหต ุ/ มีงบประมาณเพยีงพอ 
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การประกนัภยั รถราชการ  

 ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    

  ข. เงื่อนไข   

            กลุม่ 1 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อ าเภอของ  

จ.สงขลา 

     กลุม่ 2 รถสว่นกลางที่มีความเสยีงมากกว่าปกติ  

                    - รถใชง้านฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถดบัเพลงิ 

              - รถบรรทกุน ้ามนั กา๊ซ 

          - รถโดยสาร 20 ที่นัง่ข้ึนไป 

      กลุม่ 3 นอกจากกลุม่ 2  
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การประกนัภยั รถราชการ  

 ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลว. 14 ส.ค. 52    

2. ประเภทความคุม้ครอง 

     2.1 กลุม่ 1 – 2 ใหน้ายกฯ พจิารณา 

     2.2 กลุม่ 3 ใหท้ าประเภทที่ 3 ในวงเงนิคุม้ครอง 

3 แสนบาท ต่อคน 

3. ต ัง้ไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ

ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร  
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     ค่าจา้งเหมาบรกิารเพือ่ใหผู้ร้บัจา้งท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง

มิใช่เป็นการประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รอื สิง่กอ่สรา้ง

อย่างใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง เช่น  

        - ค่าจา้งเหมาสูบน ้า  

        - ค่าจา้งแบกหามสมัภาระ  

        - ค่าออกของ  

        - ค่าบรกิารก าจดัปลวก  

        - ค่าจา้งผูแ้สดงแบบ  

        - ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิ 
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               หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน  

                   (นิติบคุคล หรอืบคุคลธรรมดา) 

         [ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธนัวาคม 2559] 

    (1) ไม่มีต าแหน่งขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนักงานจา้ง       

ซ่ึงเป็นงานหรอืโครงการใหม่ หรอืมีต าแหน่งแต่ไม่สามารถ

ปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลาเน่ืองจากปรมิาณงาน

มาก หรอืมีต าแหน่ง ต่อมาต าแหน่งว่างลงหรอืถกูยบุเลกิ 

    (2) ลกัษณะงานจา้งควรเป็นงานที่ซ้ือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็น

รายช้ิน เช่น รกัษาความปลอดภยั รกัษาความสะอาด เป็นตน้ 
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    (3) หา้มจา้งงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความลบั หรอืหากมีการ

เผยแพรข่อ้มูลจะเกดิความเสยีหายต่อราชการ หรอืงานที่มี

ลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

    (4) ด าเนินการตามกฎหมายหรอืระเบียบว่าดว้ยการพสัด ุ

ลกัษณะงานมุ่งถงึความส าเรจ็ของงานภายในก าหนด

ระยะเวลาตามสญัญา อปท.ผูว้่าจา้ง ไม่มีอ านาจบงัคบับญัชา

หรอืส ัง่การ มีเพยีงอ านาจส ัง่ใหป้รบัปรุง แกไ้ข เม่ืองาน

ผิดพลาด หากเอกชนไม่มาปฏบิตัิงาน อาจหาผูอ้ืน่มาท าแทน

ได ้และ อปท. อาจก าหนดค่าปรบักรณีเกดิความเสยีหายได ้
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    (5) ท าสญัญาไดไ้ม่เกนิรอบปีงบประมาณ เริ่มปีงบประมาณใหม่  

ใหด้ าเนินการจดัหาใหม่ 

    (6) เมื่อครบก าหนดตามสญัญา ไม่ว่าจะท าสญัญากบัผูร้บัจา้ง    

รายเดิม หรอืรายใหม่ จะตอ้งเริ่มกระบวนการจดัหาใหม่ 

    (7) กรณีไม่สามารถลงนามในสญัญาไดท้นัในช่วงเริ่มตน้ปี

เน่ืองจากงบประมาณรายจา่ยยงัไม่ประกาศใช ้สามารถท าสญัญา  

ใหม้ีผลยอ้นหลงั ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม หรอืวนัที่จา้งจรงิได ้

    (8) อตัราค่าจา้ง ไม่จ าเป็นตอ้งจา้งตามวฒุกิารศึกษา ใหค้ านึงถงึ

ค่าแรงขัน้ต า่ หรอืราคามาตรฐานของทางราชการ หากไม่มีใหใ้ช้

อตัราตลาด และจะจา่ยไดเ้มื่อมีการตรวจรบังานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
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    (9) เน่ืองจากเป็นงานจา้งเหมาบรกิาร อปท.จงึไม่ตอ้งสง่

เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม แต่ผูร้บัจา้งอาจสมคัรเขา้

กองทนุประกนัสงัคมเองได ้

- การเบิกจา่ยเงนิ ใหเ้บกิในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และ

วสัด ุประเภท รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร 
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         การจา้งเหมาเอกชนเกบ็ค่าน ้าประปา 

 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะมอบใหส้ว่นราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ จดัเกบ็ภาษี

อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรอืรายได้

อืน่ใด เพือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้นกไ็ด ้ท ัง้น้ี โดยให ้

คิดค่าใชจ้า่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและอตัราที่ก าหนด   

ในกฎกระทรวง 

[พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นพ.ศ.2542 (มาตรา 29 วรรค 3)] 
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จา้งเหมาบรกิารตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม หรอืไม่ 

- การจา้งแรงงานมีวตัถปุระสงคใ์หลู้กจา้งท างานใหแ้กน่ายจา้งเป็นส าคญัและ

นายจา้งตกลงใหส้นิจา้งตลอดเวลาที่ลูกจา้งท างานใหโ้ดยไม่ค านึงถงึผลส าเรจ็

ของงานที่ท า ผลส าเรจ็ของงานจงึไม่เป็นสาระส าคญัในการจา่ยค่าจา้ง และใน

ระหว่างการท างานนายจา้งมีอ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาลกูจา้งได ้ 

- การจา้งท าของมีวตัถปุระสงคใ์หผู้ร้บัจา้งท าการงานสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหแ้กผู่ว้่าจา้ง

จนเป็นผลส าเรจ็และผูว้่าจา้งตกลงจะใหส้นิจา้งเพือ่ผลส าเรจ็ในการที่ท านั้น 

ผลส าเรจ็ของการงานที่รบัจา้งจงึเป็นสาระส าคญัในการรบัสนิจา้งและใน

ระหว่างท าการงานที่รบัจา้ง  ผูว้่าจา้งไม่มีอ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชา     

ผูร้บัจา้งได ้ 
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จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต ์

- ขอ้ก าหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพือ่ผลส าเรจ็ของการงาน   

ที่ท า คือ การขบัรถยนตเ์ท่านั้น แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา  

- การปฏบิตัิงานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจากคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ 

- การปฏบิตัิงานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง 

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งท าของ  

- การที่ผูว่้าจา้งท าสญัญาโดยมิไดข้ึ้นทะเบียนลูกจา้ง ไม่ไดจ้า่ยเงนิ

สมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที่ 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.349/2556 55 



(2) รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ 

- ค่ารบัรอง (รายจา่ยในการรบัรองหรอืเลี้ยงรบัรอง     

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

- พธิเีปิดอาคารต่างๆ 

- ค่าใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา/รฐัพธิ ี 

                        ฯลฯ 
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ค่ารบัรอง    
(ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548)   

การตัง้งบประมาณ 

 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคลไม่เกนิรอ้ยละ 1 

ของรายไดจ้รงิในปีที่ลว่งมาไม่รวมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้

เงนิสะสม เงนิที่มีผูอ้ทุศิให ้ 

 ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุสภาทอ้งถิ่นหรอืคณะกรรมการ 

หรอืคณะอนุกรรมการที่ไดร้บัแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตาม

ระเบยีบ หรอืหนังสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่จา่ย

จรงิอยู่ในดลุยพนิิจผูบ้รหิาร  
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ค่ารบัรอง    
(ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548)   

รายการที่เบิกจา่ยได ้

 ค่ารบัรอง ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ของขวญั พมิพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวเน่ืองรวมค่าบรกิาร ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆที่จ าเป็นในการ

รบัรองบคุคล คณะบคุคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี่ยม

ชม หรอืทศันศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งที่รว่ม

ตอ้นรบั 

 ค่าเลี้ยงรบัรอง เลี้ยงรบัรองในการประชมุ รวมถงึผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุอืน่ๆ และเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซ่ึงเขา้รว่มประชมุ 
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ค่ารบัรอง    
(ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548)   

หลกัฐานการจา่ยเงนิ 

 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล ใชห้ลกัฐานตาม

รายการค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรองการ

จา่ย 

 ค่าเลี้ยงรบัรอง ใชล้ายมือช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ และรายงานการ

ประชมุ เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัรองการจา่ย  

59 



หนงัสอื ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561 

ตาราง 1 โดยปกติตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1. ใชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานที่มีวงเงนิการจดัซ้ือจดั

จา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 1 หม่ืนบาท 

2. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไปกอ่น 

แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบพรอ้มหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน 5 วนัท าการถดัไป 

3. เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงาน  

ขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 

ตาราง 2 เป็นค่าใชจ้า่ยที่ไม่ตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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การเบิกจา่ยค่าดอกไมเ้พื่อมอบใหบ้คุคลต่างๆ ค่าพวงมาลา  

และพานประดบัพุม่ดอกไม ้

(หนงัสอื ที่ มท 0407 /ว 1284 ลว. 10 พ.ย. 2530) 

1. ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้ส าหรบัมอบใหผู้มี้เกยีรติชาว

ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเขา้มาหรอืออกจากประเทศไทย 

ตลอดจนผูไ้ดร้บัแต่งต ัง้เป็นผูแ้ทนรฐับาลเดินทางไปตา่งประเทศ คนละ

ไม่เกนิ 300 บาท 

2. ค่าพวงมาลา หรอืพานประดบัพุม่ดอกไม ้ส าหรบัวาง ณ อนุสาวรยี ์  

ผูป้ระกอบคุณงามความดีแกป่ระเทศชาติ คร ัง้ละไม่เกนิ 1,000 บาท 

3. ค่าพวงมาลาส าหรบัวางศพผูมี้เกยีรติ พวงละไม่เกนิ 400 บาท 
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(3) รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ  

- ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกต ัง้ 

- ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวด การแข่งขนั 

- ค่าใชจ้า่ยในการแข่งขนักฬีานกัเรยีนเยาวชนและประชาชน 

- ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา 

- ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เช่น   

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน

ทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่างๆ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน    

- ค่าของรางวลั หรอืเงนิรางวลั 

- ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา 

- ค่าชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าสนิไหมทดแทน 

                                        ฯลฯ 
66 



แนวทางการด าเนินงานป้องกนั 

และควบคุมโรคพษิสนุัขบา้ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(ที่ มท 0810.5/ว 120 ลว 12 ม.ค. 2560) 
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1. น าโครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุัขบา้บรรจุในแผน 

2. จดัท าขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั ิ

   ระบกุจิกรรมและค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดของโครงการ เช่น 

   - ค่ายาและเวชภณัฑ ์

   - ค่าวสัดปุระชาสมัพนัธ ์

   - รายการค่าวสัดอุืน่ๆ 

   - ต ัง้งบประมาณไวใ้นหมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการ

ปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะหมวดรายจ่ายอืน่ ๆ 

   - ต ัง้งบประมาณในหมวดเงนิอดุหนุน อดุหนุนปศสุตัวใ์นการลดจ านวน

ประชากรสตัว ์(ฉีดยาคมุก าเนิด ท าหมนัสตัวฯ์ลฯ) 

3. จดัซ้ือวคัซีนตามระเบยีบพสัดฯุ ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้ของสตัว ์น าสตัวเ์ลี้ยง

มารบัวคัซีน 
68 



4. อปท.จดัท าขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัติาม พ.ร.บ.สาธารณสขุฯ การควบคมุ

และปล่อยสตัว ์

5. การฉีดวคัซีนใหส้ตัว ์

   5.1 สตัวจ์รจดัหรอืสตัวท์ี่อยู่ในที่สาธารณะ ฉีดวคัซีนได ้

   5.2 สตัวม์ีเจา้ของ 

        - ไม่มีประกาศอธิบดีกรมปศสุตัว ์เสยีค่าธรรมเนียมตวัละ 20 บาท 

        - กรณีมีประกาศอธิบดีกรมปศสุตัว ์ผูว้่าฯแจง้ให ้อปท. ด าเนินการ  

ฉีดฟรโีดยสตัวแพทยห์รอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

   5.3 กรณีพบสตัวท์ี่มีอาการของโรคพษิสนุัขบา้ ควรขอรบัการสนับสนุน

บคุลากรและวคัซีนจากปศสุตัว ์ในการควบคมุในรศัมี 3 กม. 

6. ประเมินผลโครงการ/เบกิจา่ยเงนิ 
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(4) ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 

เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ)   

- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

- กรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ใหจ้า่ยจากค่าใช้

สอย  

- กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซม

บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิเองใหป้ฏบิตัิ ดงัน้ี  

  1. ค่าจา้งเหมาแรงงานของบคุคลภายนอกใหจ้า่ยจากค่าใชส้อย 

  2. ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิใหจ้า่ย

จากค่าวสัดุ 

  3. ค่าจา้งแรงงานบคุคลที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจา้งเป็นการ

ชัว่คราวที่มิใช่จา้งเหมาแรงงาน ใหเ้บิกจา่ยในค่าจา้งชัว่คราว 
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- มีของเดิม - มีของเดิม

- ช ารุด - ไม่จ าเป็นตอ้งช ารุด

- ซ่อมเฉพาะทีช่ ารุด - ท าใหดี้กว่าเดิม

- คา่ใชส้อย - ทีดิ่นสิง่กอ่สรา้ง

ซ่อมแซม ปรบัปรุง
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หมวดเงนิอดุหนุน (งบเงนิอดุหนุน)  

หมายถงึ เงนิที่จา่ยใหห้น่วยงานอืน่น าไปด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่ของ อปท. ตามกฎหมาย โดย อปท. มิได ้

ด าเนินการเอง 

 (1) เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 (2) เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 

 (3) เงนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ 

 (4) เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน 

 (5) เงนิอดุหนุนองคก์รการกศุล 
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หมวดรายจา่ยอืน่ (งบรายจา่ยอืน่)  

หมายถงึ รายจา่ยที่ไม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบ

รายจา่ยหน่ึง หรอืรายจา่ยที่ก าหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยน้ี 

 - ค่าจา้งที่ปรกึษา วจิยัประเมินผลหรอืพฒันาระบบ 

ต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่การจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์ที่ดิน และหรอื

สิง่กอ่สรา้ง 

                               ฯลฯ  
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ค่าวสัด ุ 

หมายถงึ รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภาพ ไม่คงทน

ถาวร หรอืตามปกติอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรอื

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ รวมถงึรายจา่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม หรอืปรบัปรุงวสัด ุ

   2. รายจา่ยเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชุด  

ไม่เกนิ 2 หม่ืนบาท 

   3. รายจา่ยเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใชใ้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ      

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

   4. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าวสัดุ เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี           

ค่าประกนัภยั ค่าติดต ัง้ เป็นตน้  
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   สิ่งของที่จดัเป็นวสัด ุใหแ้บ่งการพจิารณาเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

   1. ประเภทวสัดุคงทน ไดแ้ก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่

ตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน หรอืเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกดิความ

ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมหรอืซ่อมแซมแลว้   

ไม่คุม้ค่า 

   2. ประเภทวสัดุสิ้นเปลอืง ไดแ้ก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้

ยอ่มสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพ หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัส ัน้ 

หรอืไม่คงสภาพเดิม 

   3. ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ไดแ้ก ่สิ่งของที่ใชเ้ป็น

อปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิให ้

กลบัคืนสภาพดงัเดิมที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรอืค่าซ่อมกลาง 
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ค่าครุภณัฑ ์ 

หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งสิง่ของที่มีลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรอื

ตามปกตอิายกุารใชง้านยนืนาน ไม่สิ้นเปลอืง หมดไป หรอืเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัส ัน้ เม่ือช ารุดเสยีหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิมรวมถงึ

รายจา่ย ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   2. รายจา่ยเพือ่จดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชุด เกนิกวา่    

2 หม่ืนบาท 

   3. รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่น เครือ่งบนิ 

เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซึ่งไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง 

   4. รายจา่ยเพือ่จา้งที่ปรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงครุภณัฑ ์

   5. รายจา่ยที่ตอ้งช าระพรอ้มกบัค่าครุภณัฑ ์เช่น ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกนัภยั    

ค่าตดิต ัง้ เป็นตน้ 76 



ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง  

หมายถงึ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง รวมถงึสิง่ต่างๆ ที่ตดิตรงึ

กบัที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง ดงัต่อไปน้ี 

   1. รายจา่ยเพือ่จดัหาที่ดิน สิง่กอ่สรา้ง 

   2. รายจา่ยเพือ่ปรบัปรุงที่ดิน รวมถงึรายจา่ยเพือ่ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุง

สิง่กอ่สรา้ง ซึ่งท าใหท้ี่ดิน สิง่กอ่สรา้ง มีมูลค่าเพิม่ข้ึน 

   3. รายจา่ยเพือ่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าหรอืระบบประปา รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น

การตดิต ัง้คร ัง้แรกในอาคาร ท ัง้ที่เป็นการด าเนินการพรอ้มกนัหรอืภายหลงัการ

กอ่สรา้งอาคาร รวมถงึการตดิต ัง้คร ัง้แรกในสถานที่ราชการ 

   4. รายจา่ยเพือ่จา้งออกแบบ จา้งควบคุมงานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชนหรอืนิตบิคุคล 

   5. รายจา่ยเพือ่จา้งที่ปรกึษาในการจดัหาหรอืปรบัปรุงที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง 

   6. รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง เช่น ค่าเวนคนืที่ดิน ค่าชดเชย

กรรมสทิธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสนิ (ตน้ไม/้ไมผ้ล/พชืลม้ลกุ) เป็นตน้ 77 



งานก่อสรา้ง 

     “งานกอ่สรา้ง” หมายความว่า งานกอ่สรา้งอาคาร  

งานก่อสรา้งสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรา้งอืน่ใด และการ

ซ่อมแซม ต่อเติม ปรบัปรุง รื้ อถอน หรือการกระท าอื่นที่มี

ลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือ    

สิ่งปลูกสรา้งดงักล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน

กอ่สรา้งนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบรกิารตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า

ของงานกอ่สรา้งนั้น 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตล่ะสาขา มีดงัต่อไปน้ี (ขอ้ ๓)   

 (๑) งานใหค้ าปรกึษา  

 (๒) งานวางโครงการ 

 (๓) งานออกแบบและค านวณ 

 (๔) งานควบคุมการสรา้งหรอืการผลติ 

 (๕) งานพจิารณาตรวจสอบ 

 (๖) งานอ านวยการใช ้
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ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  

(ขอ้ ๔)   

 (๑) อาคารที่มีความสูงต ัง้แต่ ๓ ชัน้ข้ึนไป หรอืโครงสรา้งของอาคารที่ช ัน้ใด

ชัน้หน่ึงมีความสูงต ัง้แต่ ๔ เมตรข้ึนไป หรอือาคารที่มีช่วงคานตัง้แต่ ๕ เมตรข้ึนไป 

 (๒) อาคารสาธารณะทกุขนาด 

 (๓) คลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเยน็ หรอืยุง้ฉางที่มีความจุต ัง้แต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์

เมตรข้ึนไป 

 (๔) โครงสรา้งที่มีลกัษณะเป็นหอ ปลอ่ง หรอืศาสนวตัถ ุเช่น พระพทุธรูปหรอื

เจดียท์ี่มีความสูงต ัง้แต่ ๖ เมตรข้ึนไป 

 (๕) โครงสรา้งสะพานที่มีช่วงระหวา่งศูนยก์ลางตอม่อช่วงใดช่วงหน่ึงยาวต ัง้แต่ 

๑๐ เมตรข้ึนไป 
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 (๖) ท่าเทยีบเรอืหรอือูเ่รอืส าหรบัเรอืที่มีระวางขบัน ้ าต ัง้แต่ ๕๐ เมตรกิตนัข้ึนไป 

 (๗) ช้ินสว่นโครงสรา้งคอนกรตีหลอ่ส าเรจ็หรอืคอนกรตีอดัแรงหลอ่ส าเรจ็ทกุ

ชนิดที่มีความยาวต ัง้แต่ ๕ เมตรข้ึนไป 

 (๘) เสาเข็มคอนกรตีที่มีความยาวต ัง้แต่ ๖ เมตรข้ึนไป หรอืที่รบัน ้ าหนกับรรทกุ

ปลอดภยัต ัง้แต่ ๓ เมตรกิตนัข้ึนไป 

 (๙) งานเสรมิความมัน่คงของฐานรากทกุขนาด 

 (๑๐) นัง่รา้นหรอืค ้ายนัชัว่คราวที่มีความสูงต ัง้แต่ ๔ เมตรข้ึนไป 

 (๑๑) แบบหลอ่คอนกรตีส าหรบัเสาที่มีความสูงต ัง้แต่ ๔ เมตร หรอืคานที่มีช่วง

คานตัง้แต่ ๕ เมตรข้ึนไป 

 (๑๒) โครงสรา้งใตดิ้น สิง่กอ่สรา้งชัว่คราว ก าแพงกนัดิน คนัดินป้องกนัน ้ า 

หรอืคลองสง่น ้ าที่มีความสูงหรอืความลกึต ัง้แต่ ๑.๕๐ เมตรข้ึนไป 
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 (๑๓) โครงสรา้งของระบบขนสง่สาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรอืทางวิง่

สนามบนิทกุขนาด 

 (๑๔) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรอืทางวิง่

สนามบนิ  ทกุขนาด 

 (๑๕) เข่ือน ฝาย อโุมงค ์ท่อระบายน ้า หรอืระบบชลประทานที่มีความสูงต ัง้แต่ 

๑.๕๐ เมตรข้ึนไป หรอืมีความจุต ัง้แต่ ๕๐ ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป หรอืที่มีอตัราการไหล

ของน ้าต ัง้แต่ ๑ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาทข้ึีนไป 

 (๑๖) โครงสรา้งที่มีการกกัของไหล เช่น ถงัเกบ็น ้ า ถงัเกบ็น ้ ามนั อโุมงคส์ง่น ้ า 

หรอืสระวา่ยน ้าที่มีความจุต ัง้แต่ ๕๐ ลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป 

 (๑๗) ท่อสง่น ้ า ท่อระบายน ้า หรอืช่องระบายน ้าที่มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางต ัง้แต่ 

๐.๘๐ เมตรข้ึนไป หรอืพื้นที่หนา้ตดัต ัง้แต่ ๐.๕๐ ตารางเมตรข้ึนไปและมีโครงสรา้ง

รองรบั หรอืมีความยาวต ัง้แต่ ๑๐๐ เมตรข้ึนไป 
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 (๑๘) ระบบชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานตัง้แต่ ๕๐๐ ไรต่่อโครงการข้ึนไป 

 (๑๙) ป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งข้ึนส าหรบัตดิหรอืต ัง้ป้ายที่มีพื้นที่ต ัง้แต่ ๕๐ ตาราง

เมตรข้ึนไปและมีความสูงจากพื้นดินตัง้แต่ ๑๕ เมตรข้ึนไป หรอืป้ายหรอืสิง่ที่สรา้งข้ึน

ส าหรบัตดิหรอืต ัง้ป้ายที่มีพื้นที่ต ัง้แต่ ๒๕ ตารางเมตรข้ึนไปที่ตดิต ัง้อยู่บนหลงัคา 

ดาดฟ้า หรอืกนัสาด หรอืที่ตดิกบัสว่นใดสว่นหน่ึงของอาคาร 

 (๒๐) อฒัจนัทรท์ี่มีพื้นที่ต ัง้แต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 (๒๑) โครงสรา้งส าหรบัใชใ้นการรบัสง่หรอืตดิต ัง้อปุกรณ์รบัสง่วทิยหุรอื

โทรทศัน์ที่มีความสูงจากระดบัฐานของโครงสรา้งต ัง้แต่ ๒๕ เมตรข้ึนไป หรอืที่มี

น ้ าหนกัต ัง้แต่ ๒๐๐ กโิลกรมัข้ึนไป 
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งานก่อสรา้ง 

     คณะกรรมการวนิิจฉยัฯ ไดม้ีหนงัสอืด่วนที่สุด ที่ กค 

(กวจ.) 0405.2/ว 112 ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2561 ซกัซอ้ม

ความเขา้ใจว่า กรณีการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน 

ที่ถอืเป็นงานกอ่สรา้ง นั้น ตอ้งเป็นงานที่มีความจ าเป็นตอ้งมี

แบบรูปรายการงานกอ่สรา้งที่ผ่านการรบัรองจากผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นตอ้งมีการ

ควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลา 
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งานก่อสรา้ง 

     คณะกรรมการวนิิจฉยัฯ ไดม้ีหนังสอืด่วนที่สดุ ที่ กค 

(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวนัที่ 4 มิถนุายน 2561 ซกัซอ้มความ

เขา้ใจว่า กรณีการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน ที่ถอื

เป็นงานกอ่สรา้ง นั้น  

     หากการด าเนินการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้ง

หลกั หรอืไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรอืไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งมีการควบคมุดูแลการปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ หน่วยงานของรฐัสามารถด าเนินการจดัจา้งใน

ลกัษณะอืน่ที่มิใช่งานกอ่สรา้งได ้
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งานก่อสรา้ง 

• ในกรณีที่ อปท. ใชแ้บบแปลนมาตรฐานของสว่นราชการ ไม่ตอ้งมีผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพรบัรองอกี เน่ืองจากไดผ่้านการรบัรองจากผู ้

ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ มาแลว้ 

• ขอความร่วมมือโยธาธิการจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอื
หน่วยงานอืน่ที่มีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหร้บัรองแบบให ้

• จา้งออกแบบ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งฯ 

• ในระยะยาว สถ. ไดป้ระสานกบัสภาวศิวกรในการจดัฝึกอบรมช่างของ 
อปท. ที่มีวฒุ ิปวช. ปวส. หรอืปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรม ที่ยงัไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพต่อไป 
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อ านาจในการลงนามและแกไ้ขสญัญา(ขอ้ 161)  

     - การลงนามในสญัญาและการแกไ้ขสญัญา

ตามระเบยีบน้ี เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐั 

     - การลงนามในสญัญาจะกระท าไดเ้ม่ือพน้

ระยะเวลาการอทุธรณ์ (7 วนั นบัจากวนัประกาศ   

ผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ) 
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การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืที่ไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้เวน้

แต่  ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจที่จะพจิารณา

อนุมตัิใหแ้กไ้ขได ้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (ตามความเหน็ของ อสส.) 

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการ

แกไ้ขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน ์

(3) เป็นการแกไ้ขเพือ่ประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐัหรือประโยชน์

สาธารณะ 

(4) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)   

- ในกรณีการแกไ้ขสญัญาที่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปญัหา

ในทางเสยีประโยชนห์รอืไม่รดักมุพอกใ็หส้ง่ร่างสญัญาที่แกไ้ขนั้นไป

ใหส้ านกังานอยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 

- การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ย

วธิีการงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หากมีความ

จ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาสง่มอบหรอื

ระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป 
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การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

(หนังสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

1. ค่าใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ  

   - ระบช่ืุอโครงการ จ านวนเงนิ..............บาท 

   - เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ...........โดยมีค่าใชจ้า่ย

ประกอบดว้ย...(ระบคุ่าใชจ้า่ยโดยสรุป....) 

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่เป็นฐานใน

การต ัง้งบประมาณ)...... 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. .... – 

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 
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การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

(หนังสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

2. ค่าครุภณัฑ ์ 

   - ระบปุระเภทครุภณัฑ ์ ระบชุนิดครุภณัฑ ์จ านวนเงนิ..............บาท 

   - เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซื้อ.....(ระบชุนิดครุภณัฑ)์..... จ านวน.....(รุบปุรมิาณ).....

โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี....(ระบคุุณลกัษณะครุภณัฑ)์..... 

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่เป็นฐานใน

การต ัง้งบประมาณ)...... 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. .... – 

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 
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การเขียนค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

(หนังสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561) 

3. ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง  

   - ระบปุระเภท  โครงการ...(ระบช่ืุอโครงการ)..... จ านวนเงนิ..............บาท 

   - เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สรา้ง.....(ระบสุถานที่ ลกัษณะ ปรมิาณ คุณภาพ).....  

   - เป็นไปตาม..........(ระบกุฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่เป็นฐานใน

การต ัง้งบประมาณ)...... 

   - เป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. .... – 

พ.ศ. ....) หนา้ที่.....ล าดบัที่..... 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

(หนังสอื มท. ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 2561) 

1. ค่าใชส้อย 

   1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน 

       (1) การเช่าอาคารเพือ่ใชป้ฏบิตังิาน เกบ็เอกสารหรอืพสัดุอืน่ ๆ ใหเ้บกิ

เท่าที่จา่ยจรงิ ไม่เกนิ ตรม. ละ 500 บาท/เดือน ถา้เกนิ เบกิไดไ้ม่เกนิ 50,000 

บาท 

       (2) การเช่าที่ดินเพือ่ใชใ้นราชการ ใหเ้บกิเท่าที่จา่ยจรงิ ไม่เกนิ 50,000 

บาท/เดือน 

   1.2 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 

        ไม่เกนิ 11 บาท/ตรม./เดือน หรอื ไม่เกนิ 11,800 บาท/คน/เดือน  

หมายเหต ุบรกิารวนัละ 8 ชม. 6 วนั/สปัดาห ์รวมอปุกรณ์ เครือ่งมือ 93 



   1.3 ค่าจา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 

 - อตัราไม่เกนิ 6.15 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

 - อตัราไม่เกนิ 19,600 บาท/คน/เดือน 

   1.4 ค่าเช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร         

        (1) ขัน้ต า่ 5,000 แผ่น/เดือน 2,400 บาท/เดือน 

        (2) ขัน้ต า่ 10,000 แผ่น/เดือน 3,800 บาท/เดือน 

        (3) ขัน้ต า่ 15,000 แผ่น/เดือน 4,800 บาท/เดือน 

        (4) ขัน้ต า่ 20,000 แผ่น/เดือน 5,400 บาท/เดือน 

หมายเหต ุ - หากใชต้ า่กวา่ 5,000 แผ่น/เดือน ใหใ้ชเ้ครือ่งถา่ยฯรว่มกนั 

             - เช่ามากกวา่ 1 เครือ่ง ค านึงถงึสว่นลด 

             - รวมทกุอย่างแลว้ ยกเวน้กระดาษ  
94 



   1.5 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนต ์    

       (1) การซ่อมปกต ิ

           (1.1) ยานพาหนะใหม่ที่มีอายกุารใชง้านระหวา่ง 4-6 ปี หรอืระยะทาง 

60,000-120,000 กม. 

           (1.2) ยานพาหนะเดิมที่มีการซ่อมกลางเรยีบรอ้ยแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ไม่เกนิ 6 ปี หรอืใชง้านไม่เกนิ 120,000 กม. 

       (2) การซ่อมกลาง 

           (2.1) ยานพาหนะใหม่ที่มีอายกุารใชง้านครบ 6 ปี หรอืระยะทางครบ 

120,000 กม. 

           (2.2) ยานพาหนะเดิมที่หลงัจากการซ่อมกลางแลว้ และมีอายกุารใชง้าน

หลงัจากการซ่อมกลาง ครบ 6 ปี หรอืระยะทาง 120,000 กม.     
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การจดัท างบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปี 2562 
(หนังสอื มท ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 61) 
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1. การตัง้งบประมาณรายรบั รายจา่ย 

   - การตัง้งบประมาณรายรบัและรายจา่ยใหก้ระท า

ตามที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ 

หรอืหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย เพือ่ด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่ ภารกจิถา่ยโอน และนโยบายรฐับาล คสช. 

และกระทรวงมหาดไทย 

   - ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่เป็นแนวทางในการจดัท า 
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2. การก ากบัดูแลการจดัท างบประมาณ 

   - กรณี อปท. เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีไม่ทนัตามที่ระเบียบ

ก าหนด ใหผู้ว้่าฯ หรอืนายอ าเภอ ด าเนินการสอบขอ้เท็จจรงิ หาผูร้บัผิดชอบ 

   - ให ้อปท. จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี ใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นสิ้น

ปีงบประมาณ 

   - ใหผู้ว้่าฯ หรอืนายอ าเภอ ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตักิารจดัท างบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี ก าหนดระยะเวลา และติดตามผลการด าเนินงานของ อปท. 

   - งานกอ่สรา้ง ให ้อปท. จดัท าประมาณการค่าใชจ้า่ย โดยแสดงราคา

กลางค่าวสัดุ ครุภณัฑ ์ค่าแรง และค่าอ านวยการ แยกจากงบประมาณ

รายจา่ยฯ สง่ใหส้ภาทอ้งถิ่นพรอ้มรา่งงบประมาณรายจา่ยฯ และใหผู้ว้่าฯ 

หรอืนายอ าเภอ พรอ้รา่งงบประมาณรายจา่ยฯที่สภาใหค้วามเหน็ชอบ เพื่อ

ตรวจสอบ 
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3. การด าเนินการเมื่อประกาศใชง้บประมาณรายจา่ยฯแลว้ 

   - ประชาสมัพนัธแ์ผนงาน โครงการ ประเภทรายจา่ยเพือ่การ

ลงทนุในขอ้บญัญตัิ/เทศบญัญตัิ ใหป้ระชาชนทราบ ในเว็บไซต ์   

ของ อปท. 

   - การจดัหาพสัดใุหถ้อืปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั 

4. การรายงาน 

   - ใหส้ง่งบประมาณรายจา่ยฯ ใหผู้ว้่าฯ หรอืนายอ าเภอ ภายใน   

15 วนั นบัแต่สิ้นสดุวนัที่ประกาศโดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ 

   - เมื่อสิ้นปีงบประมาณให ้อปท. รายงานทางการเงนิใหป้ระชาชน

ไดร้บัทราบ 
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แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1. การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

   ใหเ้จา้หนา้ที่งบประมาณจดัท าร่างงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีจากระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (e-LAAS) ใหแ้ลว้เสรจ็

และเสนอผูบรหิารทอ้งถิน่โดยเรว็ แลว้ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ ภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 
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2. แนวทางการตัง้งบประมาณดา้นรายรบั 

   2.1 ประมาณการรายรบัท ัง้ปีใหค้รบทกุหมวด

รายรบั 

   2.2 รายไดจ้ดัเกบ็เอง ภาษีจดัสรร ใหป้ระมาณการ

ใกลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 

   2.3 เงนิอดุหนุนทัว่ไปใหป้ระมาณการใหใ้กลเ้คียง

กบัปี 2561 ประกอบดว้ย 
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(1) เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถา่ยโอน 

(2) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าจดัการเรยีนการสอนของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

(ค่าจดัการเรยีนการสอน/รายหวั) 

(3) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรบัศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ (ค่าหนงัสอืเรยีน อปุกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน และ

ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน) 

(4) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เด็กปฐมวยั 

(5) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั เด็กปฐมวยั 

(6) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เด็กประถมศึกษา 

(7) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั เด็กประถมศึกษา 

(8) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบรหิารสนามกฬีาถา่ยโอน (เงนิเดือน 

ค่าจา้ง) 
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(9) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการบรหิารสนามกฬีาถา่ยโอน (ค่าสาธารณูปโภค 

และค่าปรบัปรุง/ซ่อมแซม) 

(10) เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาของทอ้งถิน่  

(11) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส (ค่าจา้งครู) 

(12) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส(ค่าวสัดุ 

และค่าพฒันาบคุลากร) 

(13) เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิน่  

(ค่าปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน) 

(14) เงนิอดุหนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต ัง้แต่อนุบาลจนจบการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน (ค่าจดัการเรยีน การสอน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่าอปุกรณ์การเรยีน  

ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน และค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน)  
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(15) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ค่าตอบแทน และสวสัดิการ) 

(16) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ค่าอาหารกลางวนั ค่าวสัดุ ค่าใชจ้า่ย  

ในการพฒันาหลกัสูตร) 

(17) เงนิอดุหนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่สนบัสนุนสือ่การเรยีนการสอนเชิงสญัลกัษณ์ 

ของความเป็นชาต ิ

(18) เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษรายเดือนใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิาน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(19) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษา (เงนิเดือนครูและค่าจา้งประจ า) 
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(20) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  

       - เงนิเดือน ค่าตอบแทน เงนิเพิม่ค่าครองชีพชัว่คราว และสวสัดิการ

ส าหรบัขา้ราชการครูผูดู้แลเด็ก พนกังานจา้งผูดู้แลเด็ก 

       - ค่าสวสัดิการส าหรบัหวัหนา้ศูนยแ์ละผูดู้แลเด็กในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

(21) เงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิสนบัสนุนแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(เงนิอดุหนุนส าหรบัชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากเหตกุารณ์    

ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 

(22) เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนินงานสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) 

(23) เงนิอดุหนุนค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราวถา่ยโอนสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า  

(24) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสถานสงเคราะหค์นชรา 

(25) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนยบ์รกิารทางสงัคม 
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(26) เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดิการทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิาร 

หรอืทพุพลภาพ (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะหเ์บี้ยความพกิาร) 

(27) เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสงัคมแก่

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ

ผูป่้วยเอดส)์ 

(28) เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอาย ุ(เงนิอดุหนุน

ส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพผูสู้งอาย)ุ 

(29) เงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

เชิงรุก (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น) 

(30) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารดา้น

สาธารณสุขของสถานีอนามยัที่ถา่ยโอนใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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(31) เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าร ิ

ดา้นสาธารณสุข 

(32) เงนิอดุหนุนส าหรบัส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบยีนสตัว ์ 

ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากพษิสุนขับา้ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

(33) เงนิอดุหนุนส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก 

โรคพษิสุนขับา้ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี
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2.4 เงนิที่ไม่ตอ้งน ามาค านวณรวมค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากร     

     (1) เงนิอดุหนุนส าหรบัเงนิเดือนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการ

และลูกจา้งถา่ยโอน 

     (2) เงนิอดุหนุนส าหรบัสทิธิประโยชนข์า้ราชการและลูกจา้ง   

ถา่ยโอน 

     (3) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  

(ค่าการศึกษาบตุร) 

     (4) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) 

     (5) เงนิอดุหนุนส าหรบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าบ าเหน็จ 

บ านาญ)  
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2.5 เงนิอดุหนุนทัว่ไปที่ไม่ตอ้งมาจดัท างบประมาณ

รายจา่ย ปี 2562 

     1) สทิธปิระโยชนข์องขา้ราชการและลูกจา้งถา่ยโอน 

     2) เงนิเดือนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้ง

ถา่ยโอน 

     3) การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (การศึกษาของบตุร) 

     4) การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) 

     5) การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (บ าเหน็จ บ านาญ) 
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3. แนวทางการตัง้งบประมาณดา้นรายจา่ย 

   - ใหต้ ัง้จา่ยตามที่มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนังสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย เพือ่

ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถา่ยโอน นโยบาย

รฐับาล คสช. และกระทวงมหาดไทย โดยใชแ้ผนพฒันา

ทอ้งถิ่นเป็นแนวทาง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัและ

แผนชมุชน 
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    3.1 การต ัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นและพฒันา

คุณภาพชีวติของประชาชน  เช่น 

         3.1.1 เงนิส ารองจา่ย ใหต้ ัง้จา่ยเพยีงพอต่อการเผชิญเหตสุาธารณภยัตลอดปี 

และใหน้ าเงนิส ารองจา่ยไปใชจ้า่ยเพือ่กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึนหรอืบรรเทา

ปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านั้น       

  3.1.2 การสงัคมสงเคราะหผู์ป่้วยที่ยากไร ้

 3.1.3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครวัผูม้ีรายไดน้อ้ย 

การสงัคมสงเคราะห ์การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติของคนชรา 

คนพกิาร รวมทัง้การบ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน เพือ่ให ้

ประชาชน มีรายไดเ้พยีงพอต่อการด ารงชีวติและสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

 3.1.4 การสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นการพฒันาสตรแีละครอบครวั 

 3.1.5 การด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 

 3.1.6 การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน 

อย่างเขม้แข็งและยัง่ยนื 112 



 

         3.1.7 การด าเนินการตามภารกจิถา่ยโอนการควบคมุไฟป่า 

โดยเตรยีมความพรอ้ม เพือ่จดัการปญัหาไฟป่าและหมอกควนั     

   3.1.8 การสง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัท าแผนชมุชน 

  3.1.9 การสง่เสรมิการด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

  3.1.10 การคุม้ครอง ดูแล บ ารุงรกัษาทรพัยากร ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ควบคมุและลดมลพษิ เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

  3.1.11 การตัง้งบประมาณอดุหนุนหน่วยงานอืน่ 

  3.1.12 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุน

การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ  
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    3.2 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุน 

การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ เช่น 

         3.2.1 การจดักจิกรรมกฬีา นนัทนาการ เพือ่สรา้งความรู ้

รกัสามคัคีของประชาชนในชมุชน       

   3.2.2 การจดักจิกรรมอนัเป็นการพทิกัษร์กัษาไว ้ซึ่งชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อนัเป็นที่ยดึเหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจติใจ

ของประชาชนชาวไทย ทัง้ชาติ 

  3.2.3 การจดัฝึกอบรม ประชมุ ช้ีแจงท าความเขา้ใจ เพือ่สรา้ง

ทศันคติและจติส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉนัท ์โดย

เนน้การมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชน 
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    3.3 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดักจิกรรมโครงการเฉลมิ

พระเกยีรติ และสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิเช่น 

         3.3.1 การจดักจิกรรมและโครงการเฉลมิพระเกยีรติ        

การด าเนินการหรอืสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ     

   3.3.2 การจดักจิกรรมในการประชาสมัพนัธ ์เชิญชวน หรอื

อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนเพือ่มาร่วมงานรฐัพธิี และ    

พระราชพธิีต่าง ๆ 

  3.3.3 การสง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ระดบัครวัเรอืน ระดบัชมุชน และระดบั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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    3.4 การตัง้งบประมาณรายจา่ยตามนโยบายของรฐับาล คณะรกัษา 

ความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) และกระทรวงมหาดไทย เช่น 

        3.4.1 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด      

  3.4.2 การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยในพื้นที่

ที่อยูใ่นความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

 3.4.3 การสง่เสรมิและพฒันายกระดบัตลาดใหมี้มาตรฐาน สะอาด 

และปลอดภยั รวมทัง้แนวทางขบัเคลื่อนตลาดประชารฐั 

 3.4.4 การก าจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิลู และน ้าเสยีเพื่อควบคุมและ

ก าจดัภาวะมลพษิที่มีผลตอ่สุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

 3.4.5 การด าเนินการป้องกนั และลดอบุตัิเหตทุางถนนในช่วง

เทศกาลส าคญั 
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    3.5 การต ัง้งบประมาณรายจา่ยตามแผนงาน/โครงการ ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เช่น 

        3.5.1การต ัง้งบประมาณเป็นค่าวสัดุและครุภณัฑ ์ใหพ้จิารณาตาม 

แนวทางการจ าแนกประเภทรายจา่ย และหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้า่ยประกอบ 

การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี รวมทัง้การก าหนดรายละเอยีดค าช้ีแจง

งบประมาณรายจา่ย      

  3.5.2 ค่าสาธารณูปโภคคา้งจา่ย  

 3.5.3 ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการเลอืกต ัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อกีท ัง้ 

ใหค้วามรว่มมือในการประชาสมัพนัธ ์การรณรงค ์หรอืการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่

ประชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหนา้ที่และการมีสว่นรว่มทางการเมืองในการเลอืกต ัง้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

 3.5.4 การด าเนินงานตามภารกจิที่ไดร้บัการถา่ยโอน 
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    3.6 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพื่อพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารงาน

การคลงั 

        3.6.1 การสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนินการจดัท าระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (e-LAAS) ใหบ้รรลผุลสมัฤทธิ์  

  3.6.2 การพฒันาประสทิธิภาพการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  

 3.6.3 ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบั

การปฏบิตัิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหแ้กผู่บ้รหิาร สมาชิกสภา

ทอ้งถิ่น ขา้ราชการ และพนักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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    3.7 การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากรทอ้งถิ่น 

เช่น 

        3.7.1 การตัง้งบประมาณเป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากรทอ้งถิ่น ประเภท

เงนิเดือน ค่าจา้งประจ า เงนิเพิ่ม เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ของ

ขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่น และลูกจา้ง ใหต้ ัง้จา่ยใหค้รบทัง้  

12 เดือน ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

  3.7.2 เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั

ประจ าปี) ส าหรบัพนักงานสว่นทอ้งถิ่น ใหต้ ัง้จา่ยไวใ้นหมวดคา่ตอบแทน 

ใชส้อยและวสัดุ ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
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    3.8 การตัง้งบประมาณรายจา่ยที่เป็นภาระผูกพนั 

        3.8.1 ต ัง้งบประมาณเพือ่สง่เป็นเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละหา้ของค่าจา้ง พรอ้มกบัหกัค่าจา้ง

ของพนักงานจา้ง สง่เป็นเงนิสมทบ ในอตัราเดียวกนัดว้ย 

   3.8.2 ช าระหน้ีเงนิกูต้ามสญัญากูเ้งนิ  

  3.8.3 สมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น (กบท.)  
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย วธิกีารงบประมาณขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2541  
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ค านิยาม 

"งบประมาณรายจา่ย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาทอ้งถิ่น

ใหค้วามเหน็ชอบ และผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายอ าเภออนุมตั ิ

ท ัง้น้ี รวมทัง้งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมและการโอนการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย 

"เงนินอกงบประมาณ” หมายความว่า เงนิท ัง้ปวงที่อยู่ในความ

รบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น นอกจากเงนิที่

ปรากฏตามงบประมาณรายจา่ย 
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งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั (ขอ้ 7) 

- ในกรณีที่งบประมาณรายจา่ยประจ าปีออกใชไ้ม่ทนั ใหใ้ช้

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณที่ลว่งแลว้ไปพลางกอ่น 

- การเบกิจา่ยเงนิโดยอาศยังบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ลว่ง

มาแลว้นั้น ใหน้ าเงนิงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติมและที่ไดม้ีการ

โอนเพิม่หรอืโอนลดรวมเขา้ไปดว้ย  โดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุ

จะพงึถอืจา่ยได ้  

- ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะรายจา่ยในหมวดเงนิเดือนและค่าจา้งประจ า 

หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมวดค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ  และหมวด

ค่าสาธารณูปโภค 
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การต ัง้งบประมาณรายจา่ย (ขอ้ 16 ) 

- การตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหก้ระท าตามที่มี

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่

การกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ (ขอ้ 21 ) 

- การตรางบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิจะกระท าไดต่้อเม่ือ   

  (1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้ไม่พอแกก่าร  

ใชจ้า่ย หรอื   

  (2) มีความจ าเป็นตอ้งตัง้รายจา่ยข้ึนใหม่   

- แสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจา่ยดงักลา่วดว้ยว่าจะจา่ยจาก 

  (1) เงนิรายไดท้ี่มิไดต้ ัง้รบัไวใ้นประมาณการรายรบั หรอื 

  (2) เงนิรายไดท้ี่เกนิยอดรวมทัง้สิ้นของประมาณการรายรบัประจ าปี 
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การโอนงบประมาณ 

หลกั การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยต่างๆ ใหเ้ป็น

อ านาจอนุมตัิของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 26)  

ขอ้ยกเวน้ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า

ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่   

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 27)  
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การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

หลกั การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรบั

หรอืงบประมาณรายจา่ย ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (ขอ้ 28) 

ขอ้ยกเวน้ การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจา่ยในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ท าให ้

ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสรา้ง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิ่น (ขอ้ 29) 
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การควบคุมงบประมาณ (ขอ้ 33 ) 

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นและเจา้หนา้ที่งบประมาณ 

รบัผิดชอบร่วมกนัในการควบคมุงบประมาณรายจา่ยและเงนิ

นอกงบประมาณ เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย   

- โดยมีหวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลอื ... 
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การก่อหน้ีผูกพนัขา้มปีงบประมาณ (ขอ้ 38) 

     - การก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยเกนิกว่าหน่ึงปีงบประมาณ    

ใหก้ระท าไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาทอ้งถิ่น  

     - ไม่อาจแยกงบประมาณตัง้จา่ยและด าเนินการในแต่ละปีได ้ 

     - เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ไม่อาจแยกการจดัซ้ือ

จดัจา้งไดเ้ป็นสว่น ๆ  

     - มีรายไดไ้ม่เพยีงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว   

     - ใหก้่อหน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกนิปีงบประมาณถดัไป 

     - งบประมาณที่จะก่อหน้ีผูกพนั จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของ

งบประมาณรายจา่ยเพื่อการลงทนุของงบประมาณปีที่ผ่านมา 
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               มี 3 ขัน้ตอน 
 

ขัน้ตอนที่ 1 การจดัท าและการเสนองบประมาณ 

ขัน้ตอนที่ 2 การพจิารณางบประมาณ(สภาฯ) 

ขัน้ตอนที่ 3 การอนุมตังิบประมาณ(ผูก้ ากบัดูแล) 

 การจดัท างบประมาณรายจา่ยของ อปท. 
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1. การจดัท าและการเสนอ 

ปลดั 

เจา้หนา้ที่  

งบประมาณ 

คลงั 

รวบรวมสถติิ 

รบั-จา่ย 

หวัหนา้สว่น 

จดัท างบประมาณ

รายจา่ย 

นายก 

ประธานสภา สมาชิกสภา 

- นายกยื่นญตัติก่อนวนัประชมุ 

ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั (ขอ้ 38) 

- ประธานฯสง่ใหส้มาชิกก่อนวนั 

ประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั(ขอ้ 43) 
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2. การพจิารณา 

- แบ่งการพจิารณาออกเป็น 3 วาระ (ขอ้ 45) 

 วาระที่ 1  รบัหลกัการ 

 วาระที่ 2  แปรญตัต ิ

 วาระที่ 3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- พจิารณาสามวาระรวดไม่ได ้
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รวดกบัไม่รวด ต่างกนัอย่างไร 

            รวด (ขอ้ 45) 

• รบัหลกัการ 
• สภามีมตใิหพ้จิารณา 3 วาระรวด 

(ผูบ้รหิาร หรอืสมาชิก 1 ใน 3 เสนอ) 

• สมาชิกทกุคน เป็นกรรมการแปร
ญตัตเิตม็สภา 

• ประธานที่ประชุม เป็นประธาน
กรรมการแปรญตัต ิ

• พจิารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 

ต่อไปไดเ้ลย 

           ไม่รวด (ขอ้ 49) 

• รบัหลกัการ 
• สภาตัง้คณะกรรมการแปรญตัต ิ3-7 

คน 

• สภาก าหนดระยะเวลาแปรญตัต ิ       

(ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชม.) 

• สมาชิก และนายกฯ ยื่นค าขอแปร
ญตัตติ่อประธานกรรมการฯ 

• คณะกรรมการพจิารณาฯ 
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วาระที่ 1 รบัหลกัการ 

นายก หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็น

หนังสอืเสนอญตัติ (ขอ้ 56) 

สมาชิกอภปิรายในหลกัการ 

ลงมติ 

รบัหลกัการ ไม่รบัหลกัการ 
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กรณีรบัหลกัการ 

•สภาเลอืกคณะกรรมการแปรญตัติ 3 - 7 คน (ขอ้ 103) 

•สภาก าหนดเวลาในการแปรญตัติ (ขอ้ 49 ว.1) 
•เวลาในการขอแปรญตัติ ไม่นอ้ยกว่า 24 ชม. นับจากลงมติรบัหลกัการ(ขอ้ 45 ว.2) 
•เลขานุการสภานัดประชมุคณะกรรมการฯ คร ัง้แรก เพือ่เลอืกประธานและเลขาฯ 

(ขอ้ 109) 

•สมาชิก และนายก ยื่นค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการฯ (ขอ้ 49 ว.2) 

•คณะกรรมการฯนัดประชมุพจิารณา(แจง้ผูแ้ปรญตัติลว่งหนา้ 24 ชัว่โมง)       

(ขอ้ 115) 

•คณะกรรมการฯ ประชมุและท ารายงานเสนอประธานสภา (ขอ้ 50) 
•ประธานสง่รายงานใหส้มาชิกตรวจดูลว่งหนา้ก่อนประชมุวาระที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า    
24 ชม. (ขอ้ 50) 
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วาระที่ 2 แปรญตัติ 

- พจิารณาเฉพาะที่มีการแปรญตัต ิหรอืแกไ้ข 

- ลงมตเิป็นรายขอ้จนจบ 

วาระที่ 3  ใหค้วามเหน็ชอบ 

- ลงมตวิ่าจะใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่  

- ไม่มีการอภปิราย 
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3. การอนุมตัิ อบต. 

ประธานสภา นายอ าเภอ 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตัิ/ไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตัิ 

สง่คืนใหส้ภาทบทวน 

- ไม่ยนืยนัตกไป  

- ยนืยนัสง่นายอ าเภอเพือ่สง่ ผวจ.

พจิารณา ภายใน 15 วนั 

- ผวจ. เหน็ดว้ยกบัสภา สง่นายอ าเภอ

อนุมตัิ แลว้สง่นายกประกาศใช ้

- ผวจ.ไม่เหน็ดว้ยกบัสภา ตกไป 
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3. การอนุมตัิ(เทศบาล, อบจ.) 

ประธานสภา (ภายใน 7 วนั) 
ผูว่้าราชการจงัหวดั 

พจิารณาภายใน 15 วนั 

อนุมตัิ/ไม่เสรจ็ 

สง่นายกประกาศใช ้

ไม่อนุมตัิ 
สง่คืนใหส้ภาทบทวน 

• ไม่ยนืยนัภายใน 30 วนั หรอื  

  ยนืยนัไม่ถงึ 2/3  ตกไป 

• ยนืยนัดว้ยมติ 2/3 ของ   

  สมาชิกทัง้หมดเท่าที่มีอยู่      
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กรณีไม่รบัหลกัการ 

•นายอ าเภอ/ผูว้่าฯ ต ัง้คณะกรรมการหาขอ้ยตุิฯ จ านวน 7/15 คน         

   - จากการเสนอของสภา และนายก ฝ่ายละ 3/7 คน ภายใน 7 วนั  

   - กรรมการฯ เสนอคนกลางเป็นประธาน ภายใน 7 วนั  

• กรรมการฯ พจิารณาแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืยนืยนัสาระส าคญั ใหแ้ลว้เสรจ็ 

ภายใน 15 วนั 

•ประธานกรรมการฯ รายงานนายอ าเภอ/ผูว้่าฯ 
•นายอ าเภอ/ผูว้่าฯ สง่ใหน้ายกฯ 
•นายกฯ เสนอต่อสภา ภายใน 7 วนั ถา้ไม่เสนอภายในก าหนด ส ัง่ใหพ้น้ 

• สภาพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ถา้พจิารณาไม่แลว้เสรจ็ หรอื         

ไม่เหน็ชอบ ส ัง่ยบุสภา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ย การรบัเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ  

การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิ 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ. 2547  
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การกนัเงนิกรณีกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ 57)  

•กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวก้่อนสิ้นปี โดยส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง

หรอืการเช่าทรพัยส์นิ ถา้เหน็ว่าการเบิกเงนิไม่ทนัสิ้นปี 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัิใหก้นัเงนิไวเ้บิกในปีถดัไปได้

อกีไม่เกนิหน่ึงปี 

•หากด าเนินไม่แลว้เสรจ็ ใหข้อขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิต่อ
สภา ไดอ้กีไม่เกนิหกเดือน 
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การกนัเงนิกรณียงัมิไดก้่อหน้ีผูกพนั  (ขอ้ 59)  

• รายจา่ยหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินและสิง่ก่อสรา้ง ยงัมิไดก้่อหน้ีผูกพนั แต่มี

ความจ าเป็นจะตอ้งใชจ้า่ยเงนินั้นต่อไปอกี ใหข้ออนุมตัิกนัเงนิต่อสภาไดอ้กี   

ไม่เกนิหน่ึงปี 

• หากยงัมิไดด้ าเนินการก่อหน้ีผูกพนั ใหข้ออนุมตัิขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิได ้   
ไม่เกนิอกีหน่ึงปีต่อสภา หรอืกรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการ 

ที่ท าให ้ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  

ใหข้ออนุมตัิเปลีย่นแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกีหน่ึงปี    

ต่อสภา 

• เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิและขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิแลว้ หากไม่ได ้
ด าเนินการหรอืมีเงนิเหลอืจา่ย ใหเ้งนิจ านวนนั้นตกเป็นเงนิสะสม 
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ทนุส ารองเงนิสะสม (ขอ้ 87)  

• ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจ าปีไวร้อ้ยละยี่สบิหา้ของทุกปี เพือ่เป็น     
ทนุส ารองเงนิสะสม  

•การจา่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสม ท าไดเ้ม่ือ ยอดเงนิสะสมในสว่นที่
เหลอืมีไม่พอ ใหข้อความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น และขออนุมตั ิ  

ผูว้่าราชการจงัหวดั 

•ยอดเงนิทนุส ารองเงนิสะสม เกนิรอ้ยละยี่สบิหา้ของงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี หากมีความจ าเป็นอาจน ายอดเงนิสว่นที่เกนิไปใชจ้า่ย

ไดโ้ดยไดร้บัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิ่น 
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น าเงนิสะสมทดรองจา่ยหรอืยืมเงนิสะสม (ขอ้ 88)  

•มีงบประมาณรายจา่ยประจ าปีอนุญาตใหจ้า่ยไดแ้ลว้ แต่ระยะ 

สามเดือนแรก ไม่สามารถจดัเกบ็รายไดเ้พยีงพอ อาจน าเงนิ

สะสมทดรองจา่ยได ้

•ไดร้บัแจง้การจดัสรรเงนิอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค ์ยกเวน้ 

งบลงทนุ แต่ยงัมิไดร้บัเงนิ หากมีความจ าเป็นอาจยืมเงนิสะสม

ทดรองจา่ยได ้
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การใชจ้า่ยเงนิสะสม (ขอ้ 89) 
(1) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหนา้ที่ 

    - ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม  

    - กจิการที่เป็นการเพิม่พนูรายไดข้อง อปท.  

    - กจิการที่จดัท าเพือ่บ าบดัความเดือดรอ้นของประชาชน  

    - เป็นไปตามแผนพฒันา อปท. หรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ไดส้ง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการของ อปท.แลว้ 

(3) มียอดเงนิสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจา่ยค่าใชจ้า่ยประจ าและกรณี

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภยั 

(4) เม่ือสภาอนุมตั ิใหก้อ่หน้ีผูกพนัภายในระยะเวลาไม่เกนิหน่ึงปี

ถดัไป หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดใหเ้ป็นอนัพบัไป 145 



การจา่ยขาดเงนิสะสม (ขอ้ 90,91) 

1. จา่ยขาดเงนิสะสมเพือ่จา่ยใหผู้ม้ีสทิธิไดร้บัตามกฎหมาย (ขอ้ 90) 

   1.1 งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้   

   1.2 มีงบประมาณไม่เพยีงพอที่จะจา่ย หรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมาณไว ้ 

   1.3 ไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

       (1) รบัโอน เลือ่นระดบั เลือ่นขัน้เงนิเดือนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น 

       (2) เบิกเงนิให ้ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่น สมาชิก 

สภาทอ้งถิ่น เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เลขานุการสภาทอ้งถิ่น ที่ปรกึษา 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น พนักงานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง ซึ่งมีสทิธิไดร้บัเงนิตามกฎหมาย 

2. จา่ยขาดเงนิสะสมกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน (ขอ้ 91)   
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2559 
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การอดุหนุนหน่วยงานอืน่ (ขอ้ 3) 

     “เงนิอดุหนุน” หมายความว่า เงนิที่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นต ัง้งบประมาณอดุหนุน

ใหแ้กห่น่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่ให ้

ด าเนินการตามภารกจิที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่    

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามกฎหมาย 
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     “หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน”  

     (1) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ที่มีกฎหมาย

จดัตัง้ 

     (2) สว่นราชการ ไดแ้ก่ สว่นราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการ

แผ่นดิน 

     (3) รฐัวสิาหกจิ ไดแ้ก่ การไฟฟ้า และการประปา 

     (4) องคก์รประชาชน ไดแ้ก่ องคก์รซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จดัต ัง้โดย

ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั หรอืหนงัสอืส ัง่การ

ของกระทรวงมหาดไทย และมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี 

     (5) องคก์รการกศุล ไดแ้ก่ องคก์รทางศาสนา หรอืองคก์รซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกั

เพือ่ด าเนินงานการกศุลหรอืบ าเพญ็สาธารณประโยชนม์ิใช่การมุ่งแสวงหาก าไรที่จดัต ัง้

โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานของรฐั 
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หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 4) 

     (1) โครงการที่จะใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งเป็นภารกจิที่อยูใ่นอ านาจหนา้ที่

ตามกฎหมาย และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 

     (2) ประชาชนในเขตตอ้งไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการ 

     (3) ตอ้งใหค้วามส าคญักบัโครงการอนัเป็นภารกจิหลกัตามแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นที่จะตอ้งด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงักอ่นที่จะพจิารณา

ใหเ้งนิอดุหนุน 

     (4) ถา้เหน็สมควรใหเ้งนิอดุหนุนใหน้ าโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนบรรจุ

ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น และตัง้งบประมาณไวใ้นหมวดเงนิอดุหนุน   

หา้มจา่ยจากเงนิสะสม ทนุส ารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้
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อตัราสว่นการใหเ้งนิอดุหนุน (ขอ้ 5)  

- ต ัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนไดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐัจดัสรรให ้     

     (1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไม่เกนิรอ้ยละสบิ 

     (2) เทศบาลนคร ไม่เกนิรอ้ยละสอง 

     (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ไม่เกนิรอ้ยละสาม 

     (4) องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไม่เกนิรอ้ยละหา้ 

    กรณีจะตัง้เกนิอตัราใหข้ออนุมตัิจากผูว้่าราชการจงัหวดักอ่นการ

ตัง้งบประมาณ โดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิหน่ึงเท่าของอตัราสว่น 
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การใหเ้งนิอดุหนุนรฐัวสิาหกจิ (ขอ้ 6)  

     - ภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิซึ่งองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นไม่สามารถด าเนินการได ้อาจรอ้งขอใหร้ฐัวสิาหกจิ

ด าเนินการแทน  

     - แจง้ใหร้ฐัวสิาหกจิจดัท าประมาณการค่าใชจ้า่ยให ้  

แลว้บรรจุในแผน และตัง้งบประมาณในหมวดเงนิอดุหนุน  

     - ไม่น ามานับรวมค านวณอยู่ในอตัราสว่น  
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เงนิอดุหนุนตามกฎหมายก าหนดแผนฯ (ขอ้ 7) 

     - ต ัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุนหน่วยงานในลกัษณะที่

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นด าเนินการไวเ้ป็นการ

เฉพาะตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนฯ  

     - ใหแ้จง้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการเพือ่

ขอรบัเงนิอดุหนุน 

     - ไม่ตอ้งมีเงนิงบประมาณรว่มสมทบ 

     - ไม่น ามานับรวมค านวณอยู่ในอตัราสว่น 
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หลกัเกณฑก์ารขอรบัเงนิอดุหนุน (ขอ้ 8)  

     หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนด าเนินการ ดงัน้ี 

     (1) เสนอโครงการขอรบัเงนิอดุหนุนซึ่งตอ้งเป็นภารกจิ  

ที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน 

     (2) กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และสว่นราชการ 

ตอ้งมีงบประมาณในสว่นของตนเองรว่มสมทบ 
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การด าเนินการของ อปท. เม่ืองบประมาณมีผลใชบ้งัคบั (ขอ้ 9) 

     - แจง้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนทราบโดยแจง้หา้มด าเนินการ 

หรอืกอ่หน้ีผูกพนักอ่นที่จะไดร้บัเงนิอดุหนุนไปพรอ้มกนั     

     - กอ่นที่จะเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหแ้กห่น่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน ใหจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัหวัหนา้หน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน       

     - องคก์รประชาชน และองคก์รการกศุลใหจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลง

กบัผูแ้ทนของหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนไม่นอ้ยกว่าสามคน 
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การติดตามประเมินผล (ขอ้ 12)  

     ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หเ้งนิอดุหนุน

ตดิตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการของ

หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิ
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                      ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

1. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ถา้มิใช่

ดา้นศึกษา สาธารณสขุ ตอ้งขออนุมตัิคณะอนุกรรมการการ

กระจายอ านาจจงัหวดักอ่น 

   ใหม่ ไม่ตอ้งขอ ไม่ไดพู้ดถงึคณะอนุกรรมการการกระจาย

อ านาจฯ 

2. เดิม ท าขอ้ตกลงเฉพาะองคก์รประชาชน องคก์รการกศุล และ

องคก์รที่มีกฎหมายจดัต ัง้ 

   ใหม่ ท าหมดทกุหน่วยงาน 
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                      ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

3. เดิม อดุหนุนองคก์รประชาชน ตอ้งเป็นการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็ง แกไ้ขปญัหาความยากจน ประชาชนมีรายได ้

เพิม่ข้ึน น าไปสูก่ารพฒันาในโอกาสต่อไป 

   ใหม่ ไม่มีก าหนด 

4. เดิม สดัสว่นคดิหมด ยกเวน้ไฟฟ้า ประปา 

   ใหม่ คดิหมด ยกเวน้ ไฟฟ้า ประปา และเงนิอดุหนุน

ตามกฎหมายก าหนดแผนฯ 
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              ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

5. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ถา้เกนิ

สดัสว่นการใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งขออนุมตัคิณะอนุกรรมการการ

กระจายอ านาจจงัหวดั สว่นองคก์รประชาชน องคก์รการกศุล และ

องคก์รที่จดัต ัง้ตามกฎหมาย ถา้เกนิขอผูว้่าฯ 

   ใหม่ เพิ่มไดไ้ม่เกนิหน่ึงเท่า โดยขอผูว้่าฯ ทกุกรณีกอ่นตัง้

งบประมาณ 
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                    ขอ้แตกต่างกบัหลกัเกณฑเ์ดิม 

6. เดิม การอดุหนุน อปท. สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ของ 

อบจ. สามารถอดุหนุนเป็นบคุลากร วสัด ุครุภณัฑ ์และปรบัปรุง 

ซ่อมแซม หรอืกอ่สรา้งอาคาร หรอืสิง่กอ่สรา้งอืน่ได ้

   ใหม่ อดุหนุนเป็นเงนิเท่านั้น 

 

ขอ้สงัเกต ระเบยีบน้ีไม่สามารถขอยกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบได ้  
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หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัิการต ัง้งบประมาณและ

การเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนของ อปท. 

(ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถนุายน 2559) 
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1. ยกเลกิหนงัสอื มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 

2553 และ ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลว. 27 ก.ย. 2553 

2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัิ ดงัน้ี 

   2.1 แจง้หน่วยงานที่จะขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการตาม

แบบ ยกเวน้รฐัวสิาหกจิใหแ้จง้จดัท าประมาณการสง่ให ้อปท. 

   2.2 ตอ้งเบิกจา่ยเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานที่ขอรบัใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในปีงบประมาณ 

   2.3 ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนมีระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรอืวธิีปฏบิตัิในการใชจ้า่ยอย่างเหมาะสม

และมีประสทิธิภาพ หรอืไม่ 
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   2.4 กอ่นเบกิจา่ยใหจ้ดัท าขอ้ตกลงตามแบบ 

   2.5 เม่ือไดร้บัเงนิแลว้ใหห้น่วยงานออกใบเสรจ็หรอื

ใบส าคญัรบัเงนิให ้อปท.   

   2.6 แต่งตัง้คณะท างานตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ย

ตามที่เหน็สมควร เพือ่ตดิตามผลการด าเนินโครงการจนแลว้

เสรจ็ หากไม่ด าเนินการตามโครงการใหเ้รยีกเงนิคนืทัง้หมด 

   2.7 แจง้หน่วยงานที่รบัเงนิอดุหนุนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ตามแบบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่โครงการ 

แลว้เสรจ็ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน      

การจดัการแข่งขนักฬีา และการสง่นกักฬีา      

เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 
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     “การจดังาน” หมายความว่า การจดังานของ อปท. ตาม

อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไวใ้นแผนงาน โครงการ ทัง้

ในกรณีที่ อปท. จดัเอง หรอืจดัรว่มกบั อปท. อืน่ หรอืจดัรว่มกบั

หน่วยงานอืน่ 

     “การจดัการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า การจดัการแข่งขนั

กฬีาของ อปท.  ตามอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไว ้

ในแผนงาน โครงการ ทัง้ในกรณีที่ อปท. จดัเองหรอืจดัรว่มกบั 

อปท. อืน่หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ และใหร้วมถงึการแข่งขนั

กฬีาตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย 
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      “การสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแข่งขนักฬีา” หมายความว่า  

อปท.   ที่จดัการสง่นักกฬีาของตนเขา้แข่งขนักฬีาที่ อปท. ของ

ตน จดัเอง หรอื อปท. อืน่เป็นผูจ้ดั หรอื อปท. อืน่จดัรว่มกนั

หรอืจดัรว่มกบัหน่วยงานอืน่ และใหร้วมถงึการแข่งขนักฬีาตาม

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

  “ค่าใชจ้า่ยพธิทีางศาสนา” หมายความว่า ค่าใชจ้า่ยในการ

ประกอบพธิทีางศาสนาที่จ าเป็นที่เกี่ยวเน่ืองกบัลกัษณะของงาน

ที่ อปท. จดั 
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อตัราสว่นในการตัง้งบประมาณ (ขอ้ 6)   

     อปท. สามารถตัง้งบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  

การจดัการแข่งขนักฬีาและการสง่นกักฬีา เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

โดยเบิกจา่ยตามงบประมาณที่ต ัง้ไวไ้ดไ้ม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิ

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ท ัง้น้ี ไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐับาลจดัสรรให ้

     (1) อบจ. ไม่เกนิรอ้ยละ 10 

     (2) เทศบาล และ อบต. ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

     กรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณเกนิอตัรา  ใหข้ออนุมตัิ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั กอ่นการด าเนินการ โดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิ 

1 เท่า 
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การเบิกค่าใชจ้า่ยในการจดังาน (ขอ้ 7)  

     การจดังานของ อปท. ใหเ้บิกจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

     (1) ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีพธิีทางศาสนาในการจดังานคร ัง้นั้น ใหเ้บิก

ค่าใชจ้า่ยพธิีทางศาสนาไดค้ร ัง้เดียวเท่าที่จา่ยจรงิแตไ่ม่เกนิ 30,000 บาท  

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นตอ้งมีการท าพธิีทางศาสนาตัง้แต่ 2 ศาสนาข้ึนไป     

ใหเ้บิกจา่ยไดค้ร ัง้เดียวเท่าที่จา่ยจรงิแตไ่ม่เกนิ 50,000 บาท 

     (2) ค่ารบัรอง ผูท้ี่ไดร้บัเชิญมารว่มงานและผูม้ารว่มประกอบกจิกรรม

ตามวตัถปุระสงค ์

         (ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ในอตัราไม่เกนิคนละ 50 บาทต่อวนั 

         (ข) ค่าอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิคนละ 

100 บาทต่อวนั 
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     (3) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัสถานที่และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 

ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ดงัน้ี 

 (ก) ค่าสถานที่จดังาน เช่น ค่าเช่าหรอืค่าบ ารุง 

 (ข) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารวสัดุอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการจดังาน รวมค่า

ติดต ัง้และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่องเสยีง เต็นท ์เวที 

 (ค) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั 

    (ง) ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 

 (จ) ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที่ 

 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท ์

รวมถงึค่าติดต ัง้ ค่าเช่าอปุกรณ์ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 (ช) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จดังาน 
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     (4) ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแข่งขนั 

         (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการตดัสนิและไม่

มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดังานดงักลา่ว ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละ

ไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัการแต่งต ัง้เป็น

กรรมการตดัสนิ ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

   (ข) ค่าโล ่หรอืถว้ยรางวลัที่มอบใหผู้ช้นะการประกวดหรอืแข่งขนัเป็น

การประกาศเกยีรติคุณ ใหเ้บิกจา่ยไดช้ิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ค) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ข) ที่มอบใหผู้ช้นะการประกวด

หรอืแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการค่าใชจ้า่ยตาม

โครงการ 
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       (5) ค่าจา้งเหมาจดันิทรรศการ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็น

และประหยดั 

  (6) ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธง์าน เช่น ค่าโฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน ์และสือ่

ประเภทสิง่พมิพต่์าง ๆ ค่าใชจ้า่ยในการออกอากาศทางวทิย ุ

โทรทศัน ์ค่าจา้งเหมาท าป้ายโฆษณาหรอืสิง่พมิพ ์ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่

เกนิรอ้ยละ 20 ของประมาณการค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

      (7) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งในการจดังาน    

ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 
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ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแข่งขนักฬีา  (ขอ้ 8)  

 ใหเ้บิกจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

      (1) กรณีการแข่งขนักฬีาระหว่าง อปท.  

      (ก) ค่าเช่าหรอืค่าเตรยีมสนามแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จา่ยจรงิ 

      (ข) ค่าอปุกรณ์กฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จ าเป็นและประหยดั 

      (ค) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ประจ าสนาม ใหเ้บิกจา่ยในอตัรา

คนละไม่เกนิ 200 บาทต่อวนั เฉพาะวนัที่มีการแข่งขนักฬีา 

          (ง) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่จดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ยใน

อตัราคนละไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 
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  (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิ 

      1) เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการตดัสนิและไม่มี

หนา้ที่ความรบัผิดชอบในการจดัการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละ

ไม่เกนิ 400 บาทต่อวนั 

      2) บคุคลที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ที่ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ

ตดัสนิ ใหเ้บิกจา่ยไดใ้นอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 

  ในกรณี อปท. มีความจ าเป็นตอ้งใชก้รรมการตดัสนิกฬีาประเภทใดเพื่อ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานที่สมาคมกฬีาประเภทนั้นก าหนด ให ้

อปท. นั้นท าความตกลงกบัผูว้่าราชการจงัหวดักอ่นการด าเนินการ ท ัง้น้ี สามารถ

เบิกค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิกฬีาประเภทนั้นไดไ้ม่เกนิอตัราที่การกฬีาแหง่

ประเทศไทยก าหนด 
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  (ฉ) ค่าจดัท าป้ายช่ือหรอืทีมผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัและหรอืค่าจดัท า

เกยีรติบตัรหรอืประกาศเกยีรติคณุ ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ 

  (ช) ค่าโลห่รอืถว้ยรางวลั ที่มอบใหผู้ช้นะการแข่งขนั เพือ่เป็น

การประกาศเกยีรติคณุ ใหเ้บิกจา่ยไดช้ิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 

  (ซ) เงนิหรอืของรางวลันอกเหนือจาก (ช) เพือ่มอบใหผู้ช้นะ

การแข่งขนั ใหเ้บิกจา่ย ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ 

   (ฌ) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ เช่น การจดัพธิีเปิด - ปิดการแข่งขนักฬีา 

ริ้วขบวน กฬีาสาธิต ค่าเวชภณัฑแ์ละอปุกรณ์เวชภณัฑ ์ใหเ้บิกจา่ยได ้

เท่าที่จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยดั 
174 



      (2) กรณีการจดัการแข่งขนักฬีาส าหรบันกัเรยีนของโรงเรยีนหรอื

สถานศึกษาสงักดั อปท.  กฬีาส าหรบัเยาวชน หรอืกฬีาประชาชนในเขต 

อปท. ใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยของนกักฬีาได ้ดงัน้ี 

     (ก) ค่าชดุกฬีา ในอตัราชดุละไม่เกนิ 200 บาท 

     (ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในอตัราคนละไม่เกนิ 50 บาท

ต่อวนั 

      (ค) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ในอตัราไม่เกนิ

คนละ 100 บาทต่อวนั 

       (ง) ค่าใชจ้า่ยอืน่ใหเ้บิกไดต้ามหลกัเกณฑใ์นตาม (1) 

 (3) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัสถานที่ เบิกจา่ยไดต้ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 7 (3) 
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ค่าใชจ้า่ยในการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแข่งขนักฬีา (ขอ้ 9)         

  ใหเ้บิกจา่ยไดต้ามรายการ ดงัน้ี 

  (1) ค่าใชจ้า่ยส าหรบัผูค้วบคมุ หรอืผูฝึ้กสอนที่เป็นเจา้หนา้ที่ 

ของรฐั และนกักฬีาใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยไดต้ามที่จา่ยจรงิตามสทิธิที่

ก าหนดไวใ้นระเบียบเกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

  (2) ค่าตอบแทนส าหรบับคุคลที่มิใช่เจา้หนา้ที่ของรฐั ที่องคก์ร

ครองสว่นทอ้งถิ่นแต่งต ัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ในการควบคมุ  หรอืผูฝึ้กสอน

หรอืเจา้หนา้ที่อืน่ที่จ าเป็นในอตัราคนละไม่เกนิ 800 บาทต่อวนั 
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   (3) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มกฬีากอ่นการแข่งขนัในแตล่ะคร ัง้ 

เบิกจา่ยไดเ้ฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซอ้มไม่นอ้ยกว่า 4 ชัว่โมงต่อวนั   

และใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ  7 วนั 

      (ก) ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรบันักกฬีา ในอตัราไม่เกนิ     

คนละ 100 บาทต่อวนั 

      (ข) ค่าตอบแทนผูค้วบคุมหรอืผูฝึ้กสอนแต่ละประเภทกฬีา      

ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิ 4 คน ในอตัราไม่เกนิคนละ 400 บาทต่อวนั 

 (4) กรณีมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็ตวัเพือ่ฝึกซอ้มกอ่นการแข่งขนั       

ในแต่ละคร ัง้ ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ในกรณีน้ีใหเ้บิกค่าใชจ้า่ยส าหรบั  

ผูค้วบคุมหรอืผูฝึ้กสอนและนักกฬีา ตามสทิธิที่ก าหนดไวใ้นระเบียบเกี่ยวกบั

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น และใหง้ดเบิก

ค่าใชจ้า่ยตาม (3) 
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  (5) ค่าอปุกรณ์การกฬีา ค่าชดุวอรม์ ค่าชดุกฬีา พรอ้มรองเทา้  

ถงุเทา้ ของผูค้วบคมุ หรอืผูฝึ้กสอนและนกักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จ าเป็นและประหยดั 

  (6) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่ใชใ้นการแข่งขนักฬีา ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จ าเป็นและประหยดั 
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตาม

อ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2560 
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“การช่วยเหลอืประชาชน” หมายความว่า  

- การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้บัความ

เดือดรอ้น หรอืไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นการ

ด ารงชีพ  

- โดยอาจใหเ้ป็นสิง่ของหรอืจา่ยเป็นเงนิ หรอืการ

จดับรกิารสาธารณะเพือ่ใหก้ารช่วยเหลอืประชาชนใน

ระดบัเขตพื้นที่หรอืทอ้งถิน่ ตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท.  
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“ อปท. ” หมายความว่า  อบจ.  เทศบาล และ 

อบต.  

“บคุลากร” หมายความว่า บคุลากรของ อปท.  

หรอืประชาชนที่ อปท. มอบหมายใหป้ฏบิตังิาน 

“สาธารณภยั” หมายความว่า สาธารณภยัตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทา          

สาธารณภยั 
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     “สาธารณภยั” หมายความว่า อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั    

ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสตัว ์ โรคระบาดสตัว ์

น ้ า การระบาดของศตัรูพชื ตลอดจนภยัอืน่ ๆ อนัมีผลกระทบ

ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาต ิมีผูท้ าใหเ้กดิข้ึน 

อบุตัเิหต ุหรอืเหตอุืน่ใด  ซ่ึงก่อใหเ้กดิอนัตรายแกชี่วติ ร่างกาย

ของประชาชน หรอืความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของประชาชน

หรอืของรฐั และใหห้มายความรวมถงึภยัทางอากาศ และการ 

ก่อวนิาศกรรมดว้ย 
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หลกัการช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 5) 

     การช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบน้ี จะตอ้ง

ด าเนินการในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ อปท. ตาม

กฎหมาย โดยค านึงถงึสถานะทางการคลงั และ

ความจ าเป็น เหมาะสม 
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หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอื (ขอ้ 6)  

- กรณีเกดิสาธารณภยัในพื้นที่ และตอ้งด าเนินการช่วยเหลอื

โดยฉบัพลนัทนัท ีสามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดภ้ายในขอบ

อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการ

พจิารณา 

- การใหค้วามช่วยเหลอืเพือ่เยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิภยั   

การสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ หรอืการป้องกนัและระงบั

โรคตดิต่อ ตอ้งเสนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 
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ขัน้ตอนการใหค้วามช่วยเหลอืกรณีไม่เรง่ด่วน (ขอ้ 7)  

- ให ้อปท. ที่เกดิสาธารณภยัประสานงานกบัสว่นราชการ 

หน่วยงานอืน่ของรฐั  อปท. อืน่ เอกชน และองคก์รการกศุลที่

เกี่ยวขอ้ง เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื 

- ในกรณีการช่วยเหลอืไม่เพยีงพอ หรอืมีความจ าเป็นตอ้ง

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเพิม่เติม ใหเ้สนอคณะกรรมการพจิารณา 

ท ัง้น้ี ไม่เกนิหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในระเบียบน้ี 

- อปท. ใดมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอืประชาชนนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑต์ามระเบียบ ใหข้อความเหน็ชอบจากปลดักระทรวง

มหาดไทย กอ่นใหก้ารช่วยเหลอื 
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คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 8)  

- ให ้อปท. แต่งต ัง้ “คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ” 

(1) กรณี อบจ.  ประกอบดว้ย 

    (ก) นายก อบจ. หรอืรองนายก อบจ. ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อบจ.         

 เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ทอ้งถิน่จงัหวดั เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการที่ไดร้บัมอบหมายจากผูว้า่ราชการจงัหวดัจ านวนไม่เกนิ      

 2 คน เป็นกรรมการ 

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ที่นายก อบจ. คดัเลอืกจ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็นกรรมการ 

    (จ) ปลดั อบจ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อบจ. ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อบจ.จ านวน      

 ไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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(2) กรณีเทศบาล ประกอบดว้ย 

    (ก) นายกเทศมนตร ีหรอืรองนายกเทศมนตรทีี่ไดร้บัมอบหมายจาก 

 นายกเทศมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ขา้ราชการส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั ที่ทอ้งถิน่จงัหวดั 

 มอบหมาย เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการ ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายอ าเภอ จ านวนไม่เกนิ 2 คน  

 เป็นกรรมการ  

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรคีดัเลอืก จ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็น 

 กรรมการ  

    (จ) ปลดัเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของเทศบาล ที่ไดร้บัมอบหมาย จากนายกเทศมนตร ี 

 จ านวนไม่เกนิ 2 คน เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

187 



(3) กรณี อบต.  ประกอบดว้ย 

    (ก) นายก อบต.  หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อบต. เป็นประธานกรรมการ 

    (ข) ขา้ราชการส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวดั ที่ทอ้งถิ่นจงัหวดั

 มอบหมาย เป็นกรรมการ 

    (ค) ผูแ้ทนสว่นราชการที่ไดร้บัมอบหมายจากนายอ าเภอ จ านวนไม่เกนิ 2 คน            

 เป็นกรรมการ 

    (ง) ผูแ้ทนประชาคม ที่นายก อบต. คดัเลอืก จ านวนไม่เกนิ 3 คน เป็น

 กรรมการ 

    (จ) ปลดั อบต.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อบต. ที่นายก อบต. มอบหมาย จ านวนไม่เกนิ 2 คน  

 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ (ขอ้ 9)  

ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.  มีอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 

    (1) ใหน้ ารายช่ือของประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้นที่ส ารวจโดย 

หน่วยงานของรฐัและรายช่ือประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรบัความช่วยเหลอื

ต่อ อปท.  มาใชใ้นการพจิารณาช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบน้ี 

    (2) ปิดประกาศรายช่ือประชาชนที่จะไดร้บัความช่วยเหลอื ณ ส านักงาน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และที่ท าการหมู่บา้น ชมุชน ใหท้ราบ เป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกว่า  15 วนั 

    (3) รายงานผลการพจิารณาให ้อปท. เพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ 

ต่อไป 

    (4) ควบคมุการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นธรรม 

    (5) การปฏบิตัหินา้ที่อืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
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การประชมุคณะกรรมการ (ขอ้ 10)  

- การประชมุคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่า   

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

- ในการประชมุคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอื     

ไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหน่ึง

เป็นประธานในที่ประชมุ 

- มติของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรณีมีคะแนนเสยีงเท่ากนั   

ใหป้ระธานในที่ประชมุลงคะแนนเพิม่ข้ึนอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด 
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การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีสาธารณภยั หรอืภยัพบิตั ิ(ขอ้ 11)  

    - การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัิฉุกเฉิน      

ที่จ าเป็นที่ตอ้งแกไ้ขโดยฉบัพลนัในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน 

หรอืเป็นการซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิม อนัเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้น

เฉพาะหนา้ อปท. สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัที ภายใตข้อบอ านาจหนา้ที่

ตามกฎหมาย 

    - กรณีสิง่สาธารณประโยชนท์ี่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ไดร้บัความ

เสยีหาย หาก อปท. เหน็ว่า การซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิมจะไม่คุม้ค่าและการ

ก่อสรา้งใหม่จะเกดิประโยชนต่์อทางราชการมากกว่า ใหเ้สนอคณะกรรมการเป็น 

ผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนการใชจ้า่ยงบประมาณโดยใหค้ านึงถงึสถานะ

ทางการคลงั 
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การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชีวติ (ขอ้ 12)  

- นอกจากกรณีการช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยั

ฉุกเฉิน ให ้อปท. ประกาศใหป้ระชาชนที่ประสงคจ์ะ

ขอรบัความช่วยเหลอื ยื่นลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัความ

ช่วยเหลอืต่อ อปท. เพือ่เสนอคณะกรรมการ

พจิารณา 
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การป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อ (ขอ้ 13)  

- เมื่อเกดิโรคติดต่อ โรคติดต่ออนัตราย โรคติดต่อที่ตอ้งเฝ้าระวงั 

หรอืโรคระบาด หรอืมีเหตสุงสยัว่าไดเ้กดิโรคดงักลา่วในเขตพื้นที่

ของ อปท.ใด  

- ใหด้ าเนินการ หรอืสนบัสนุนใหม้ีการป้องกนั การควบคมุการ

แพร่ และการระงบัการระบาดของโรคนั้น หรอืสรา้งภมูิคุม้กนัโรค

ใหก้บัผูท้ี่มีภาวะเสีย่ง  

- ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัโรคติดต่อ การช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐัและเอกชนใหเ้กดิการปฏบิตัิการตามนโยบายและ

แผนการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคติดต่อ 
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กรณีเกดิโรคหรอืมีเหตสุงสยัไดว้่าเกดิโรคติดต่อ (ขอ้ 14)  

- ให ้อปท. ที่เกดิโรคหรอืมีเหตสุงสยัไดว้่าเกดิโรคติดต่อประสาน

หน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการป้องกนั การควบคมุการแพร่   

และการระงบัการระบาดของโรค โดยให ้อปท. ร่วมด าเนินการ   

หรอืสนบัสนุนการด าเนินการดงักลา่ว 

- กรณีหน่วยงานที่รบัผิดชอบไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่าง

ครอบคลมุ หรอืไม่สามารถระงบัการระบาดของโรคติดต่อได ้      

จะสง่ผลท าใหเ้กดิการแพร่ระบาด ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและ

ชีวิตของประชาชน ให ้อปท. สามารถด าเนินการการป้องกนัและ

ควบคมุโรคได ้
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การป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อ (ขอ้ 15)   

- อปท. สามารถเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที่เกดิข้ึนในการ

ป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ ดงัน้ี 

(1) ยา เวชภณัฑ ์และวสัดทุี่ใชใ้นการป้องกนัควบคุม

โรคตดิต่อ เช่น ถงุมือยางหรอืหนัง ผา้ปิดปากหรอืปิดจมูก 

รองเทา้ยาง หุม้สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) หรอืเสื้อกนัฝน 

(2) เครื่องแต่งกายและอปุกรณ์ในการปฏบิตังิานของ

บคุลากรที่ปฏบิตัิงานโดยค านึงถงึความจ าเป็น เหมาะสม 

และประหยดั 

195 



หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ 16)  

- การช่วยเหลอืประชาชน ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข ที่ก าหนดไว ้

ในระเบยีบน้ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) การช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัฉุิกเฉิน ให ้อปท. พจิารณา   

ใชจ้า่ยงบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงั     

โดยอนุโลม 

(2) การช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ ให ้อปท. พจิารณา  

ใชจ้า่ยงบประมาณช่วยเหลอืประชาชน ตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยอนุโลม 

(3) การช่วยเหลอืประชาชนดา้นการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อให ้อปท. 

พจิารณาใชจ้า่ยงบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวง

สาธารณสุข  โดยอนุโลม 
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การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การช่วยเหลอืประชาชน   

(ขอ้ 17)  

- ให ้อปท. จดัท าโครงการ บรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

และตัง้จา่ยในขอ้บญัญตัหิรอืเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีหรอืงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิใหถู้กตอ้ง

ตามประเภทของรายจา่ย 

- ใหช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นที่จะตอ้งตัง้งบประมาณ

ดงักลา่วไวใ้นค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ยดว้ย 
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กรณีเกดิสาธารณภยัฉุกเฉินจ าเป็นเรง่ด่วน 

(ขอ้ 18)  

- ให ้อปท. เบกิจา่ยจากงบกลาง ประเภท  

เงนิส ารองจา่ย ในขอ้บญัญตัิหรอืเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยโครงการ 

ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
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สถานที่กลาง (ขอ้ 19)  

- เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน   

- อปท. สามารถจดัใหม้ีศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน       

ของ อปท.  

- ใชเ้ป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลปญัหาความตอ้งการ       

ของประชาชน การประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

- วธิีการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

ก าหนด  

- อปท. อาจพจิารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยที่จ าเป็นในการ

บรหิารงานของสถานที่กลางดงักล่าวใหแ้ก ่อปท. หรอืสว่นราชการที่เป็นที่ต ัง้

ของสถานที่กลางด าเนินการแทนกไ็ด ้
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กรณีเกนิขีดความสามารถของ อปท. (ขอ้ 20)  

- กรณี อปท. ไดใ้ชจ้า่ยงบประมาณในการใหค้วาม

ช่วยเหลอืประชาชนดา้นสาธารณภยัหรอืภยัพบิตัิ ดา้น

พฒันาคุณภาพชีวติ หรอืดา้นโรคตดิต่อ ไประยะหน่ึงแลว้ 

- คาดการณ์ไดว้่า หากจะใชง้บประมาณเพือ่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืต่อไปอาจสง่ผลกระทบต่อสถานะทางการคลงั   

ในการบรหิารหรอืการจดับรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ 

ของประชาชน  

- ให ้อปท. รายงานต่อสว่นราชการที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ใหค้วาม

ช่วยเหลอืต่อไป 
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การประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินการ (ขอ้ 21)  

- เม่ือสิ้นสดุการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลอื

ประชาชน  

- ให ้อปท. ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินการให ้

ประชาชนทราบโดยทัว่กนั เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  

- โดยใหต้ดิประกาศ ณ ส านกังาน อปท. และที่ท าการ

หมู่บา้นและชุมชน 
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ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แหง่ชาต ิว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. 2560 
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      “ค่าใชจ้า่ย” หมายความว่า เงนิที่มอบใหแ้กอ่าสาสมคัรเพื่อเป็น 

ค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา ที่เสยีไป เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิหนา้ที่

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

  “อาสาสมคัร” หมายความว่า อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “ผูบ้ญัชาการ” หมายความว่า ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยัแหง่ชาติ 

 “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการกลาง ผูอ้ านวยการ

จงัหวดั ผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น และผูอ้ านวยการ

กรุงเทพมหานคร 
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ค่าใชจ้า่ยที่จา่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๔)   

  อาสาสมคัรที่ไดร้บัค าส ัง่จากผูอ้ านวยการ ผูบ้ญัชาการ 

นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซ่ึีงนายกรฐัมนตรมีอบหมาย แลว้แต่

กรณี เพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในเขตพื้นที่หรอืนอกเขต

พื้นที่ไดร้บัค่าใชจ้า่ยในอตัราต่อคนต่อวนั ดงัน้ี 

  (๑) กรณีการปฏบิตัิหนา้ที่ไม่เกนิ ๔ ชัว่โมง ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย 

จ านวน ๑๐๐ บาท 

  (๒) กรณีการปฏบิตัิหนา้ที่เกนิ ๔ ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ ๘ ชัว่โมง     

ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย จ านวน ๒๐๐ บาท 

  (๓) กรณีการปฏบิตัิหนา้ที่เกนิ ๘ ชัว่โมงข้ึนไป ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้า่ย 

จ านวน ๓๐๐ บาท 
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การจา่ยค่าใชจ้า่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๕)   

  - อปท. แหง่พื้นที่สามารถจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรในสงักดั   

ของตนตามขอ้ ๔  ทัง้น้ี ใหค้ านึงถงึฐานะทางการเงนิการคลงัของ อปท. ดว้ย 

  - ในกรณีผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการจงัหวดั ผูอ้ านวยการกลาง 

ผูบ้ญัชาการนายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซ่ึีงนายก รฐัมนตรี

มอบหมาย มีค าส ัง่ใชอ้าสาสมคัรปฏบิตัิหนา้ที่การป้องกนัและบรรเทา         

สาธารณภยั ให ้อปท. แหง่พื้นที่เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรใน

สงักดั ทัง้น้ี ผูอ้ านวยการกลางอาจพจิารณาใชจ้า่ยจากเงนิอืน่กไ็ด ้

  - กรณีมีการส ัง่ใชอ้าสาสมคัรซ่ึงมิไดส้งักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

แหง่พื้นที่ ใหต้น้สงักดัเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณของสว่นราชการ 

(ขอ้ ๖)   
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรอืนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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การจา่ยค่าใชจ้า่ยใหอ้าสาสมคัร (ขอ้ ๕)   

 - ในกรณีที่ อปท. มีความจ าเป็นตอ้งเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ย

ใหแ้กอ่าสาสมคัรเพือ่เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา    

ที่เสยีไป เพือ่สนับสนุนการปฏบิตัหินา้ที่ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั   

  - ให ้อปท. มีสทิธเิบกิจา่ยได ้โดยใหน้ าหลกัเกณฑต์าม

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทา      

สาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใชบ้งัคบั 
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การด าเนินการของ อปพร. ที่มีสทิธิไดร้บัค่าป่วยการ (ขอ้ ๖)   

 - ในการด าเนินการตามภารกจิอ านาจหนา้ที่ของ  อปท.เกี่ยวกบังาน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอืการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของ

ประชาชน อาสาสมคัรที่มีสทิธิไดร้บัค่าป่วยการ ไดแ้ก่ 

 (๑) อาสาสมคัรของ อปท. แหง่พื้นที่ที่ไดร้บัค าส ัง่ช่วยสนับสนุนการ

ปฏบิตัิหนา้ที่จากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแหง่นั้น 

 (๒) อาสาสมคัรของ อปท. แหง่พื้นที่อืน่ที่ไปสนับสนุนการปฏบิตัิ 

หนา้ที่ตามค ารอ้งขอจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแหง่นั้น 

 - อตัราค่าใชจ้า่ยตามระเบียบคณะกรรมการ ปภช. ฯ 

  - ต ัง้งบประมาณไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน        

ผูป้ฏบิตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น   
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1. เกดิสาธารณภยั  

   - ให ้อปท.แหง่พื้นที่ มีค าส ัง่ใช ้อปพร. ปฏบิตัิหนา้ที่ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั โดยเบิกค่าใชจ้า่ยเป็นค่าป่วยการใหแ้ก ่อปพร.ได ้ 

2. ส ัง่ใช ้อปพร.ตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท. เกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

          - การป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน 

          - การอ านวยความสะดวกดา้นการเดินทางใหแ้กป่ระชาชนในช่วง

เทศกาล เพื่อป้องกนัการเกดิอบุตัิเหต ุ

         - การอ านวยความสะดวกแกเ่ด็กนักเรยีน นักศึกษา หรอืประชาชน

ผูใ้ชร้ถใชถ้นนตามความเหมาะสม 

แนวทางปฏบิตัิในการเบิกค่าใชจ้า่ยใหแ้ก ่อปพร. ของ อปท.  

(หนงัสอื มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560) 
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รบั 

การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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“เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น” หมายความว่า  

- ขา้ราชการ อบจ. พนกังานเทศบาล พนกังานสว่นต าบล  

- นายก อบจ. นายกเทศมนตร ีนายก อบต.  รองนายก อบจ.  รอง

นายก เทศมนตรี รองนายก องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประธานสภา 

สมาชิกสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เลขานุการและที่ปรกึษา

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

- ลูกจา้งหรอืพนกังานจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ซึ่งไดร้บั

ค่าจา้งจากเงนิงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 

- ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจาก

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
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“การฝึกอบรม” หมายความว่า  

- การอบรม การประชมุทางวชิาการหรอืเชิงปฏบิตัิการ การสมัมนา

ทางวชิาการหรอืเชิงปฏบิตัิการ การบรรยายพเิศษ การฝึกศึกษา การ

ดูงาน การฝึกงาน หรอืที่เรยีกช่ืออย่างอืน่  

- ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

- มีโครงการหรอืหลกัสูตรและช่วงเวลาจดัที่แน่นอน  

- มีวตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาบคุคล หรอืเพิม่ประสทิธิภาพในการ

ปฏบิตัิงาน  

- ไม่มีการรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
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“การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผูเ้ขา้รบั 

การฝึกอบรมเกนิกึ่งหน่ึงเป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นระดบั ๙ ข้ึนไป หรอื

ต าแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผูเ้ขา้รบั 

การฝึกอบรมเกนิกึ่งหน่ึงเป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นระดบั ๑ ถงึระดบั ๘ 

หรอืต าแหน่งที่เทียบเท่า 

“การฝึกอบรมบคุคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรมเกนิกึ่งหน่ึงมิใช่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 
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ลกัษณะโครงการหรอืหลกัสูตร (ขอ้ ๗) 

 โครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรมที่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นจดัหรอืจดัร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ตอ้งเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจ

หนา้ที่ โดยค านึงถงึความคุม้ค่าในการใชจ้า่ยงบประมาณ 

หน่วยงานผูจ้ดัที่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นเขา้อบรมและเบิกได ้(ขอ้ ๘)  

  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น สว่นราชการ องคก์รตาม

รฐัธรรมนูญ องคก์ารมหาชน รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่       

ใหเ้จา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น รวมถงึเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นอืน่ที่ไม่ใช่เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรม สามารถเขา้รบัการ

ฝึกอบรมและเบิกค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมตามระเบียบน้ีได ้
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การอนุมตัิใหจ้ดัฝึกอบรม เขา้รบัการฝึกอบรม (ขอ้ ๙)  

 - การจดัฝึกอบรม การเดินทางไปจดัการฝึกอบรม และเขา้รบั   

การฝึกอบรม การเดินทางไปดูงาน ทัง้ในประเทศและหรอืต่างประเทศ 

ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูมี้อ านาจอนุมตัใิหเ้ดินทางไปราชการ 

  - ใหพ้จิารณาอนุมตัิเฉพาะผูท้ี่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งหรอืเป็น

ประโยชน์ต่อ อปท. นั้นตามจ านวนที่เหน็สมควร 

การรายงานผลและประเมินผลการฝึกอบรม (ขอ้ ๑๐,๑๑)  

 - ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืผูส้งัเกตการณ์ที่เขา้รบัการฝึกอบรม

หรอืเขา้รว่มสงัเกตการณ์ที่หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอืน่จดั จดัท า

รายงานผลการเขา้รบัการฝึกอบรม หรอืรายงานการประเมินผลการ

ฝึกอบรมเสนอผูมี้อ านาจอนุมตัิ ภายใน 60 วนั นับแต่วนัเดินทางกลบั 
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ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม (ขอ้ ๑๒)  

  - โครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรมที่ อปท. จดัหรอืจดัร่วมกบั

หน่วยงานอืน่ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เพือ่เบิกจา่ย

ค่าใชจ้า่ยตามระเบียบน้ี  

 - ให ้อปท. ที่จดัการฝึกอบรมเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

ได ้ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 

 (๒) ค่าใชจ้า่ยในพธิีเปิดและปิดการฝึกอบรม 

 (๓) ค่าวสัด ุเครื่องเขียน และอปุกรณ์ 

 (๔) ค่าประกาศนียบตัร 
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 (๕) ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์

 (๖) ค่าหนงัสอืส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 (๗) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อสือ่สาร 

 (๘) ค่าเช่าอปุกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

  ค่าใชจ้า่ยตาม (๑) ถงึ (๘) ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั (ขอ้ ๑๓) 

 (๙) ค่ากระเป๋าหรอืสิง่ที่ใชบ้รรจุเอกสารส าหรบัผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม (ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิไม่เกนิใบละ ๓๐๐ บาท) 

 (๑๐) ค่าของสมนาคณุในการดูงาน (ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ย

จรงิแห่งละไม่เกนิ ๑,๕๐๐ บาท) 
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(๑๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ แต่ไม่

เกนิอตัราตามบญัชีหมายเลข ๑) 

(๑๒) ค่าสมนาคณุวทิยากร 

(๑๓) ค่าอาหาร 

(๑๔) ค่าเช่าที่พกั 

(๑๕) ค่ายานพาหนะ 

(๑๖) ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม (เบิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ

ตามความ จ าเป็น เหมาะสม และประหยดั ) 
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ค่าสมนาคุณวทิยากร (ขอ้ ๑๗) 

(๑) หลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าสมนาคุณวิทยากร 

    (ก) การบรรยาย จา่ยไดไ้ม่เกนิ ๑ คน 

    (ข) การอภปิรายหรอืสมัมนาเป็นคณะ จา่ยไดไ้ม่เกนิ ๕ คน 

    (ค) แบ่งกลุม่ จา่ยไดไ้ม่เกนิกลุม่ละ ๒ คน 

    (ง) กรณีมีวิทยากรเกนิกว่าจ านวนที่ก าหนดไวต้าม (ก) (ข) หรอื (ค)    

ใหเ้ฉลี่ยจา่ยค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกนิจ านวนเงนิที่ก าหนดไวใ้น (๒) 

    (จ) การนับชัว่โมงการฝึกอบรมใหน้ับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการ

ฝึกอบรม รวมเวลาที่พกัรบัประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม การฝึกอบรมแต่

ละชัว่โมงตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกว่า ๕๐ นาที ถา้ไม่ถงึแต่ไม่นอ้ยกว่า ๒๕ นาที 

ใหจ้า่ยค่าสมนาคุณวิทยากรไดใ้นอตัราครึ่งชัว่โมง 
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(๒) อตัราค่าสมนาคณุวทิยากร 

 (ก) วิทยากรที่เป็นบคุคลของรฐั ไดร้บัค่าสมนาคณุส าหรบัการ

ฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกนิชัว่โมงละ ๘๐๐ บาท สว่นการฝึกอบรม

ประเภท ข และการฝึกอบรมบคุคลภายนอก ใหไ้ดร้บัค่าสมนาคณุไม่

เกนิชัว่โมงละ ๖๐๐ บาท 

 (ข) วิทยากรที่มิใช่บคุคลตาม (ก) ใหไ้ดร้บัค่าสมนาคณุส าหรบั   

การฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกนิชัว่โมงละ ๑,๖๐๐ บาท สว่นการ

ฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบคุคลภายนอกใหไ้ดร้บัค่า

สมนาคณุไม่เกนิชัว่โมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
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 (ค) กรณีที่จ าเป็นตอ้งใชว้ิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์เป็นพเิศษ จะใหว้ิทยากรไดร้บัค่าสมนาคณุสูงกว่าอตัรา

ที่ก าหนดตาม (ก) หรอื (ข) กไ็ด ้โดยความเหน็ชอบของผูว้่าราชการ

จงัหวดั 

 (ง) การฝึกอบรมที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจดัหรอืจดั

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ถา้วทิยากรไดร้บัค่าสมนาคณุจากหน่วยงานอืน่

แลว้ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่จดัการฝึกอบรมงดเบิกค่า

สมนาคณุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่จดัการฝึกอบรม 
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บคุคลที่จะเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม (ขอ้ ๒๒) 

 (๑) ประธานในพธิีเปิดหรอืพธิีปิดการฝึกอบรม แขกผูม้ีเกยีรติ 

และผูต้ิดตามไม่เกนิ ๒ คน 

 (๒) เจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ในการฝึกอบรม 

 (๓) วิทยากร 

 (๔) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 (๕) ผูส้งัเกตการณ์ 

 ค่าใชจ้า่ยตามวรรคหน่ึงให ้อปท. ที่จดัการฝึกอบรมเป็นผูเ้บิกจา่ย 

แต่ถา้จะเบิกจา่ยจากตน้สงักดัใหท้ าไดเ้มื่อ อปท. ที่จดัฝึกอบรมรอ้งขอ 

และตน้สงักดัตกลงยนิยอม 
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อตัราค่าอาหาร (ขอ้ ๑๘)  

 - ในโครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรมที่มีการจดัอาหารใหแ้ก่

บคุคลตามขอ้ ๒๒ ให ้อปท. ที่จดัการฝึกอบรมเบิกจา่ยค่าอาหารได ้

เท่าที่จา่ยจรงิ แต่ไม่เกนิอตัราค่าอาหาร ตามบญัชีหมายเลข ๑  

อตัราค่าเช่าที่พกั (ขอ้ ๑๙)  

  - ในโครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรมที่มีการจดัที่พกัหรอื 

ออกค่าเช่าที่พกัใหแ้กบ่คุคลตามขอ้ ๒๒ ให ้อปท. ที่จดัการฝึกอบรม

เบิกจา่ยค่าเช่าที่พกัไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิอตัราค่าเช่าที่พกัตาม

บญัชีหมายเลข ๒ และบญัชีหมายเลข ๓  
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หลกัเกณฑก์ารจดัหอ้งพกั  

(๑) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ประเภท ข และบคุคลภายนอก ใหพ้กั

รวมกนัต ัง้แต่ ๒ คนข้ึนไปโดยใหพ้กัหอ้งพกัคู่ เวน้แต่เป็นกรณีที่    

ไม่เหมาะสมหรอื มีเหตจุ าเป็นอาจจดัใหพ้กัหอ้งพกัคนเดียวได ้

(๒) ผูส้งัเกตการณ์หรอืเจา้หนา้ที่ระดบั ๑ - ๘ หรอืเทียบเท่า ใหพ้กั

รวมกนัตัง้แต่ ๒ คนข้ึนไปโดยใหพ้กัหอ้งพกัคู่ เวน้แต่เป็นกรณีที่    

ไม่เหมาะสมหรอืมีเหตจุ าเป็นอาจจดัใหพ้กัหอ้งพกัคนเดียวได ้สว่น    

ผูส้งัเกตการณ์หรอืเจา้หนา้ที่ระดบั ๙ ข้ึนไป หรอืเทียบเท่าจะจดัใหพ้กั

หอ้งพกัคนเดียวกไ็ด ้

(๓) ประธานในพธิีเปิดหรอืพธิีปิดการฝึกอบรม แขกผูม้ีเกยีรติ และ

ผูต้ิดตาม หรอืวทิยากร ใหพ้กัหอ้งพกัคนเดียวหรอืพกัหอ้งพกัคู่กไ็ด ้
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หลกัเกณฑก์ารจดัยานพาหนะ (ขอ้ ๒๐)  

     (๑) กรณีใชย้านพาหนะของ อปท. ที่จดัฝึกอบรม หรอืกรณียมื

ยานพาหนะจากหน่วยงานอืน่ ใหเ้บิกจา่ยค่าเช้ือเพลงิไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ 

     (๒) กรณีใชย้านพาหนะประจ าทางหรอืเช่าเหมายานพาหนะ ให ้

เบิกจา่ยค่าพาหนะไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั 

     (๓) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในทอ้งที่เดียวกบัสถานที่จดัการฝึกอบรม 

จะเบิกจา่ยเงนิค่าพาหนะแทนการจดัยานพาหนะรบัสง่กไ็ด ้

     (๔) การเบิกจา่ยเงนิค่าพาหนะเดินทางระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั หรอื

ที่ปฏบิตัิราชการไปยงัสถานที่จดัฝึกอบรม ของบคุคลตามขอ้ ๒๒ ใหอ้ยู่ 

ในดลุพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม (ขอ้ ๒๑)  

 - กรณี อปท. เป็นผูจ้ดั แต่ไม่ไดจ้ดัอาหาร ที่พกั หรอื

ยานพาหนะ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น  

  - ให ้อปท. ที่จดั เบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยทัง้หมดหรอืสว่นที่ขาด

ใหแ้กบ่คุคลตามขอ้ ๒๒  

  - แต่ถา้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม หรอืผูส้งัเกตกุารณ์      

เป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นใหเ้บกิจา่ยจากตน้สงักดั ตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบ มท. ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ยกเวน้ 
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 (๑) ค่าเช่าที่พกั ใหเ้บิกจา่ยตามบญัชีหมายเลข ๒ และ ๓ 

 (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหค้ านวณเวลาโดย 

      - ใหน้บัต ัง้แต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรอืสถานที่

ปฏบิตัิ ราชการตามปกติ จนกลบัถงึสถานที่อยู่หรอืสถานที่ปฏบิตัิ

ราชการตามปกติ  

      - ใหน้บั ๒๔ ชัว่โมง เป็น ๑ วนั ถา้ไม่ถงึ หรอืเกนิ และสว่นที่

ไม่ถงึ หรอืเกนิ นั้นเกนิ  ๑๒ ชัว่โมงใหถ้อืเป็น ๑ วนั  

      - ในกรณีที่ อปท. ผูจ้ดั จดัอาหารบางมื้อในระหว่างการ

ฝึกอบรม ใหห้กัเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ค านวณไดใ้นอตัรามื้อละ ๑ ใน ๓ 

ของอตัราเบี้ยเลี้ยงต่อวนั  
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การเทียบต าแหน่ง (ขอ้ ๒๓)  

 การเทียบต าแหน่งประธาน แขกผูม้ีเกยีรติ ผูต้ิดตาม วทิยากร 

และผูส้งัเกตการณ์ ที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นเพือ่เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ย 

ให ้อปท. ที่จดัการฝึกอบรมเทียบต าแหน่งได ้ดงัน้ี 

  (๑) บคุคลที่เคยเป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นมาแลว้หรอืเคยรบั

ราชการมาแลว้ ใหเ้ทียบตามระดบั ต าแหน่งหรอืชัน้ยศคร ัง้สดุทา้ย

กอ่นออกจากราชการหรอืออกจากงาน แลว้แต่กรณี 

  (๒) บคุคลที่ปลดักระทรวงมหาดไทยไดเ้ทียบระดบัต าแหน่ง 

ไวแ้ลว้ 

 
ต่อ 
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การเทียบต าแหน่ง (ขอ้ ๒๓)  

 (๓) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ใหเ้ทียบเท่าขา้ราชการระดบั 

๑๐ วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และการจดัฝึกอบรมบคุคลภายนอก 

ใหเ้ทียบเท่าขา้ราชการระดบั ๘ 

 (๔) การเทียบต าแหน่งที่มิใช่บคุคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหพ้จิารณา

โดยค านึงถงึต าแหน่ง หนา้ที่ปจัจุบนั วฒุกิารศึกษา ประสบการณ์ การท างาน

และภารกจิที่ไดร้บัมอบหมายใหม้าช่วยปฏบิตัิราชการ  ท ัง้น้ี ให ้อปท. ขอ

ความเหน็ชอบจากปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรายบคุคล 

การจดัฝึกอบรมบคุคลภายนอก (ขอ้ ๒๔)  

 การจดัการฝึกอบรมที่ อปท. จดัการฝึกอบรมบคุคลภายนอก ใหเ้บิก

ค่าใชจ้า่ยไดเ้ฉพาะค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมในประเทศเทา่นั้น 
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การจดัการฝึกอบรมบคุคลภายนอก  (ขอ้ ๒๕)  

 การจดัการฝึกอบรมบคุคลภายนอก ถา้ อปท. ที่จดัการฝึกอบรมไม่จดั

อาหาร ที่พกัหรอืยานพาหนะ ทัง้หมดหรอืจดัใหบ้างสว่น ให ้อปท. ที่จดั 

เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่เป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ตามขอ้ 

๒๑ และให ้อปท. ที่จดัเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดหรอืสว่นที่ขาด ใหแ้กผู่เ้ขา้รบั

การฝึกอบรมที่มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 (๑) ค่าอาหาร ใหเ้บิกจา่ยไดไ้ม่เกนิอตัราตามบญัชีหมายเลข ๕ (๒)    

ค่าเช่าที่พกั ใหเ้บิกจา่ยในลกัษณะเหมาจา่ยไม่เกนิอตัราตามบญัชีหมายเลข ๕ 

  (๓) ค่าพาหนะเดินทาง ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ แต่ไม่เกนิสทิธิตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 
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จา้งฝึกอบรม (ขอ้ ๒๗)   

 - กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่จดัการฝึกอบรมประสงค์

จะจา้งจดัฝึกอบรมในโครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรมไม่ว่า

ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ใหด้ าเนินการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา

ค่าใชจ้า่ยตามระเบียบน้ี  

  - ในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศใหป้ฏบิตัิตาม

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดในเรื่องดงักลา่วดว้ย 
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อตัราค่าลงทะเบียน (ขอ้ ๒๘)  

 ค่าใชจ้า่ยที่เป็นค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้า่ยท านอง

เดียวกนัที่เรยีกช่ืออยา่งอืน่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเบิกจา่ยได ้ดงัน้ี 

 (๑) การฝึกอบรมที่ อปท. หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัจดัหรอืรว่มกนัจดั

ใหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิในอตัราที่หน่วยงานผูจ้ดัเรยีกเกบ็ 

 (๒) การฝึกอบรมที่หน่วยงานอืน่ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานของรฐัจดัหรอื

รว่มกนัจดั ใหเ้บิกจา่ยค่าลงทะเบียนไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ไม่เกนิอตัราตามบญัชี

หมายเลข ๔  

 การเบิกค่าลงทะเบียนตาม (๒) ตอ้งมีระยะเวลาการฝึกอบรมใน  

แต่ละวนัเกนิ ๓ ชัว่โมงครึ่งข้ึนไป หากระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวนั

ไม่เกนิ ๓ ชัว่โมงครึ่ง ใหเ้บิกค่าลงทะเบียนไดก้ึ่งหน่ึง 
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ค่าลงทะเบียน (ขอ้ ๒๙)  

 - กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั หรอืค่าพาหนะ  

ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไวท้ ัง้หมด ใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอื        

ผูส้งัเกตการณ์ ใหง้ดเบิกค่าใชจ้า่ยดงักลา่ว 

  - กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั หรอื ค่าพาหนะ 

หรอืรวมไวบ้างสว่น ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืผูส้งัเกตการณ์เบิก

ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด หรอืเฉพาะสว่นที่ขาดไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

ก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง 

ไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 
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ค่าลงทะเบียน (ขอ้ ๒๙)  

 - กรณีค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั หรอืค่าพาหนะ   

ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไวท้ ัง้หมด ใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอื        

ผูส้งัเกตการณ์ ใหง้ดเบิกค่าใชจ้า่ยดงักลา่ว 

  - กรณีค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พกั หรอื ค่าพาหนะ 

หรอืรวมไวบ้างสว่น ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมหรอืผูส้งัเกตการณ์เบิกค่าใชจ้า่ย

ท ัง้หมด หรอืเฉพาะสว่นที่ขาดไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ ก าหนดไวใ้น

ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการเบกิจา่ยค่าวสัดเุครื่องแต่งกาย

ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2560 
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“เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น”  

 หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน 

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งของ อปท.  

หรอืผูท้ี่ อปท. ส ัง่ใหไ้ปปฏบิตัิงานตามหนา้ที่

ให ้อปท.  
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วสัดเุครื่องแต่งกายใชร้ว่มกนั (ขอ้ 5)  

การจดัหาวสัดเุครื่องแต่งกายที่มีไว ้

- ประจ าส านักงาน หรอืประจ าหอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ 

- จ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการเรยีนการสอนของนกัเรยีน 

ในสถานศึกษาสงักดั อปท.  ซึ่งใชเ้ป็นของสว่นกลาง

หมนุเวยีนหรอืใชร้่วมกนั  

- ใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูพ้จิารณา

เบกิจา่ยไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสมและอย่างประหยดั 
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วสัดเุครื่องแต่งกายใชส้ว่นตวั (ขอ้ 6) 

  วสัดุเครื่องแต่งกายที่ อปท. มอบใหเ้จา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นเพื่อสวมใส่

ในขณะปฏบิตัิงานตามหนา้ที่ โดยมอบใหแ้ต่ละคนรบัผิดชอบดูแล  

 - ใหเ้บิกจา่ยไดค้นละไม่เกนิสองชุดต่อปี 

 - ประเภท ชนิด หรอืลกัษณะวสัดุเครื่องแต่งกายใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 

 (1) เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรอืชุดปฏบิตัิการ อปพร.  

 (2) เครื่องแต่งกายชุดปฏบิตัิงานของบคุลากรหรอืเครื่องแบบตาม

มาตรฐานการแพทยฉุ์กเฉิน 

  (3) วสัดุอืน่ที่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน เช่น ถงุมือยางหรอื 

หนัง ผา้ปิดปาก – ปิดจมูก รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) เสื้อ  

กนัฝน เป็นตน้ 
243 



การตัง้งบประมาณ (ขอ้ 8)  

 - การเบกิจา่ยค่าวสัดเุครื่องแต่งกายของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ใหเ้บกิจา่ยจากงบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ 

 - ใหค้ านึงถงึความเหมาะสมตลอดจนฐานะ

การคลงั 
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เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบกิจา่ยได ้(ขอ้ 9)  

คอื เครื่องแบบขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ชุด

ฟอรม์ ชดุฟาตกิ และชดุประจ าทอ้งถิน่ 

วสัดเุครื่องแต่งกายอืน่ (ขอ้ 10)  

- ภายใตบ้งัคบัขอ้ 9 หาก อปท. มีความจ าเป็นตอ้งจดัหา

วสัดเุครื่องแต่งกายที่ใชใ้นการปฏบิตังิานนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด ใหข้อท าความตกลงกบัผูว้่าราชการ

จงัหวดัเป็น  กรณี ๆ ไป 
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ  

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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“เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น”  

หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั พนักงานเทศบาล พนกังาน

สว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
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     “เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าที่

ทอ้งถิ่นที่ปฏบิตัิงานตามหนา้ที่ปกติ  

     - โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบตัิงานในที่ต ัง้ส านักงาน

และไดป้ฏบิตัิงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต ัง้ส านกังาน  

     - หรือโดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ตอ้งปฏิบตัิงานนอกที่ต ั้ง

ส านักงานและได ้ปฏิบ ัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ต ั้ง

ส านกังาน  

     - หรอืโดยลกัษณะงานปกติตอ้งปฏิบตัิงานในลกัษณะเป็นผลดั

หรอืกะ และไดป้ฏบิตัิงานนั้นนอกผลดัหรอืกะของตน 
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     “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาระหว่าง 

๐๘.๓๐ ถงึ ๑๖.๓๐ น. ของวนั ท าการ และให ้

หมายความรวมถงึช่วงเวลาอืน่ที่ อปท. ก าหนดให ้

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น ในสงักดั ปฏบิตังิานเป็นผลดัหรอืกะ

หรอืเป็นอย่างอืน่ดว้ย  

     “วนัท าการ” หมายความว่า วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ 

ที่ไม่ใช่วนัหยดุราชการ และใหห้มายความรวมถงึวนั

ท าการที่ อปท. ก าหนดเป็นอย่างอืน่ดว้ย 
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“วนัหยุดราชการ”  

หมายความว่า วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์และให ้

หมายความรวมถงึวนัหยุดราชการประจ าปีหรอื

วนัหยุดพเิศษอืน่ ๆ ที่คณะรฐัมนตรกี าหนดให ้

เป็นวนัหยุดราชการนอกเหนือจากวนัหยุด 

ราชการประจ าปี  
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“การปฏบิตังิานเป็นผลดัหรอืกะ”  

หมายความว่า การปฏบิตังิานประจ าตามหนา้ที่ของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้น ๆ 

ซ่ึงจดัใหม้ีการปฏบิตังิานผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนกนั

ตลอดยี่สบิสีช่ ัว่โมงช่วงเวลาที่ปฏบิตังิานดงักลา่วถอื 

เป็นเวลาราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นผูน้ั้น ท ัง้น้ี    

การปฏบิตังิาน ในผลดัหรอืกะหน่ึง ๆ ตอ้งมีเวลา     

ไม่นอ้ยกว่าแปดชัว่โมง โดยรวมเวลาหยุดพกั  
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การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ (ขอ้ ๕)  

     - ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นกอ่นการปฏบิตัิ 

     - ตอ้งมีงบประมาณเพือ่การน้ีเพยีงพอในการเบิกจา่ย  

     - ใหพ้จิารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็นตอ้งอยู่ปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการในคร ัง้นั้น ๆ เพือ่ประโยชน์ของงานราชการเป็น

ส าคญั   

      - กรณีที่มีราชการจ าเป็นเรง่ด่วนตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ โดยยงัไม่ไดร้บัอนุมตั ิใหด้ าเนินการขออนุมตัโิดยไม่

ชกัชา้ และใหแ้จง้เหตแุห่งความจ าเป็นที่ไม่อาจขออนุมตักิอ่นได ้ 
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กรณีไม่มีสทิธไิดร้บัค่าตอบแทน (ขอ้ ๖)  

 - กรณีเจา้หนา้ที่ทอ้งถิน่ ไดร้บัค าส ัง่ใหเ้ดินทางไป

ราชการไม่มีสทิธไิดร้บัเงนิตอบแทน  

      - เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

กอ่นการเดินทางไปราชการ เม่ือการเดินทางไปราชการ

นั้นเสรจ็สิ้น และกลบัถงึที่ต ัง้ส านกังานในวนัใด หาก

จ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในวนันั้น ใหเ้บกิ

เงนิตอบแทนได ้ 
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หลกัเกณฑแ์ละอตัรา การเบิกเงนิตอบแทน (ขอ้ ๗)  

      (๑) วนัท าการ เบิกไดไ้ม่เกนิวนัละ  4 ชัว่โมงๆละ 50 บาท  

      (๒) วนัหยดุราชการ เบิกไดไ้ม่เกนิวนัละ 7 ชัว่โมงๆละ 60 บาท  

      (๓) กรณีมีความจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานซ่ึงเป็นภารกจิหลกัของ

อปท. เป็นคร ัง้คราว หรอืเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลหรอืนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให ้อปท. ปฏบิตัิ โดยมีก าหนด

ระยะเวลาแน่นอน และมีลกัษณะเรง่ด่วนเพื่อมิใหเ้กดิความเสยีหาย

แก ่อปท. หรอืประโยชน์สาธารณะ ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอาจส ัง่การให ้

ปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการติดตอ่กนั โดยใหมี้สทิธิเบิกเงนิตอบแทน 

เป็นรายคร ัง้ไม่เกนิคร ัง้ละ 7 ชัว่โมง ๆ ละ 60 บาท  
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      (๔) ปฏบิตัิงานหลายช่วงเวลาภายในวนัเดียวกนั ใหน้ับเวลา

ปฏบิตัิงาน ทกุช่วงเวลารวมกนั เพื่อเบิกเงนิตอบแทนส าหรบัวนันั้น  

      (๕) การปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการที่มีสทิธไิดร้บัเงนิตอบแทน

อืน่ใหเ้บิกไดท้างเดียว  

      - การปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจ านวนชัว่โมง ไม่อาจ

เบิกเงนิตอบแทนได ้
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การอยู่เวรรกัษาการ (ขอ้ ๘)  

 การอยู่เวรรกัษาการณ์ตามระเบยีบว่าดว้ยการ

รกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิหรอืตามระเบยีบ

หรอืค าส ัง่อืน่ใดเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั

สถานที่ราชการ ไม่อาจเบกิเงนิตอบแทนได ้ 
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การควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (ขอ้ ๙)  

     (๑) กรณีมีผูป้ฏบิตัิงานนอกเวลาราชการร่วมกนัหลายคน 

ใหผู้ป้ฏบิตัิงานคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัรองการปฏบิตัิงาน หาก

เป็นการปฏบิตัิงานเพยีงล าพงัคนเดียวใหผู้ป้ฏบิตัิงานนั้นเป็น  

ผูร้บัรอง  

      (๒) ใหร้ายงานผลการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการต่อผูม้ี

อ านาจอนุมตัิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่เสรจ็สิ้นการปฏบิตัิงาน  
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พงษศ์กัด์ิ  กวนีนัทชยั 

ผูอ้ านวยการสว่นการจดัสรรเงนิอดุหนุน        

และพฒันาระบบงบประมาณ 

ส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิ่น 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

0-2241 – 9049 /  08-9901-1053 

sophoro@hotmail.com 
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