


แผนพฒันา อปท. 

โครงการ/กจิกรรม 

• พัสด ุ
• สทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ 
• คา่เชา่บา้น 
• อนืๆ 

ระเบยีบเบกิจา่ย 

บนัทกึบญัชแีละจดัทาํรายงานการเงนิ 
• รายงานสถานะการเงนิประจําวัน 
• รายงานรับ-จา่ยเงนิสด  
  งบทดลอง 
• กระดาษทําการ งบประมาณ 

ตรวจสอบ 
ภายใน 

สถ.,จงัหวดั 
 

ภายนอก 
สตง. 

ผลตา่ง 
(รายรบัมากกวา่รายจา่ย) 

ปิดบญัชแีละจดัทํารายงานการเงนิประจําปี 

งบประมาณ 
รายจา่ยประจําปี 

• ภาษีจัดสรร 

. งบประมาณรายจา่ย 

ประมาณการรายรบั 

• ประมาณการรายรบั 

• เงนิอดุหนุนทัวไป 

• รายไดจ้ัดเก็บเอง 

• ภาษีอากร 

• รายไดเ้บ็ดเตล็ด 

• คา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ ใบอนุญาต 

• รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 

ภาระหนา้ท ี4 ดา้น 12 แผนงาน 36 งาน 

• งบดําเนนิงาน 
• งบลงทนุ 
• งบเงนิอดุหนุน 
• งบรายจา่ยอนื 
• งบกลาง 

• งบบคุลากร 

• เงนิสะสม 75% 

วงจรการบรหิารการคลงั 

• รายไดจ้ากทรัพยส์นิ 

• งบประมาณรายจา่ย 

• เงนิทนุสาํรอง 
  เงนิสะสม 25% 

เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 

 
มีผลใช้บังคบั วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2548 



 

 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 
มีผลใช้บังคบั วนัที่  27  มกราคม 2549 

 
แก้ไขเฉพาะ ข้อ 89 และข้อ 90 



แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
 

มีผลใช้บังคบั วนัที่  26  กนัยายน 2558 



  
      
      
       
       
   

  

ข้อ 7 เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ให้

น าส่งเป็นเงินรายได้ห้ามกันไว้เป็นรับ

ฝากหรือเงนินอกงบประมาณ มีระเบียบ ก าหนดไว้ 
เป็นอย่างอืน่  

เงินทีม่ีผู้อุทศิให้  

จัดหารายได้ขึน้ 
เป็นครั้งคราว  

เว้นแต่  

1.หลกัการรับเงิน 



  
      
      
       
       
   

  
 การรับเงินของ อปท. 

ดราฟด์ 

ตราสารอืน่  

 วธิีการอืน่ที่ อสถ.

ก าหนด 

เงินสด / เช็ค 



 

  

การเบิกจ่ายเงิน 

หน่วยงานผู้เบิก แผนการใช้จ่ายเงินทุก 
สาม เดอืน 

กองคลงัก่อนวันเริ่มต้น

ของแต่ละไตรมาส  



 

  

การเบิกจ่ายเงิน 
ก า ร ข อ เ บิ ก เ งิ น จ า ก

ห น่ ว ย ง า น ค ลั ง ข อ ง 

อปท .ตามงบประมาณ

ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ใ ด       
ใ ห้ เบิ ก   ไ ด้ แ ต่ เฉพาะ

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ นั้ น 
รวมทั้ ง เงินอุดหนุน ที่

รั ฐ บ า ล  ใ ห้ โ ด ย ร ะ บุ

วตัถุประสงค์  

เงินที่ได้ขออนุมัติกันเงินที่ยัง
ไ ม่ ไ ด้ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น ใ น
ปีงบประมาณนั้น 
เงินที่ ไ ด้ ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ  และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายใน

ปีงบประมาณถัดไป 

ยกเว้น 

       เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.
โ ด ย ร ะ บุ วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์  ซึ่ ง
เบิก จ่ ายไม่ทันและได้บันทึก
บัญชีไว้แล้ว 



 
การกนัเงินกรณีมีหนีผกูพนั 

 • รายจ่ายของปีงบประมาณ 
• ได้มกีารก่อหนีผู้กพนั โดยการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
           - เบิกจ่ายไม่ทนัภายใน 30 กนัยายน  
•  ผู้บริหารอนุมตักินัเงนิไปเบิกปีงบประมาณถัดไปได้อกี 
    หนึ่งปี 
หากยงัเบิกไม่ทนัอกีให้ขอ สภาฯ ขยายไปอกี หก เดอืน 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                             อนุมัตกินัเงนิต่อสภาท้องถิน่                                         ขอขยายต่อสภาท้องถิน่ 

การกนัเงินกรณไีม่ก่อหนี ้

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและ

สิ่งก่อสร้าง 

หากยงัไม่ได้ด าเนินการ

ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่าย

ต่อสภาท้องถิ่น              

ได้ อกี 1 ปีงบประมาณ 

       ต้องการจะเปลี่ยนแปลงรายการ

ทีท่ าให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ  

เ ป ลี่ ย น  ห รื อ  เ ป ลี่ ย น แปล ง

สถานที่ ใ ห้ ขออ นุมัติ ต่ อสภา

ท้องถิ่ น  โดย ใ ห้ขออนุมัติทั้ ง

เปลีย่นแปลงและขยายเวลา 



ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ า

ต าแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลืออื่น

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี และมี

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนินั้นต่อไปอกี   

ผู้บริหารท้องถิน่ 

ไม่เกนิ 90 วนั 



 

ข้อก าหนดการจ่ายเงิน 
 

• อปท.จะจ่ายเงิน หรือ ก่อหนี้ผูกพัน ได้แต่เฉพาะที่ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

  -  การจ่ายเงินจะต้องมีงบประมาณ  
  -  กรณีที่ อปท.ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของปีที่ผ่านมา ให้เบิกจ่าย
ได้เฉพาะรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค และจะต้องเป็นรายการ 
และ จ านวนเงินทีป่รากฏในงบประมาณของปีที่ผ่านมาเท่านั้น  

   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 7) 
            
           



 

• การเบิกเงนิ ของ อปท. ให้ 
 
 
 
 
 

       

 

หน่วยงานผู้เบิก 

- วางฎกีา 
- ลงลายมือชื่อเบิก

เงิน 

- ได้รับงบประมาณทัว่ไป 
- ได้รับงบเฉพาะการ 
- เงนินอกงบประมาณ 
- เป็นผู้จัดท าฎกีาขอเบิก
เงนิ 
**ว  3144 ลว.21 พ.ย. 55 



  

  
  

การถอนเงิน

ฝากธนาคาร 

1) ลงนามสั่งจ่ายร่วมกนั อย่างน้อย  3 คน 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น                               
3) ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย หรือผู้ทีด่ ารง

ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้าหน่วยงาน 
5) กรณไีม่มผีู้บริหารท้องถิ่น หรืออยู่ระหว่างการยก

ฐานะจาก อบต.เป็น เทศบาล 
         - ให้แต่งตั้งพนักงานท้องถิ่น ระดบั 3 หรือ 
            เทยีบเท่าขึน้ไป เพิม่อกี 1 คน 

 
 

ลงนามทุกครั้ง 



 

 
 
 

  
 
 
 

      

� การเบิกเงินลกัษณะค่าใช้จ่ายประจ าและมีการเรียกเกบ็เป็น

งวดๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อ อปท.ได้รับแจ้งให้

ชําระหนี้     (ข้อ 45 ) 

� ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าน า้      

ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

�  มท.0808.2/ว 1814  ลว. 15 กนัยายน 2559  เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่าย  เมื่อ

ได้รับแจ้งให้ช าระหนี)้ 



สาระส าคญั 
       ให้เบิกจากงบประมาณปีที่ได้รับแจ้งหนี ้
 1. ไม่ว่าเดือนใด เช่น ค่าเช่าบ้าน (ถือเป็นรายจ่ายที่เกดิขึน้เมื่อ อปท.

ได้รับแบบ 6006 และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปบระมาณ 
ที่ได้ รับแบบตาม นส .ที่  มท 0808.2 /ว 5862 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2559 

หลกัเกณฑ์ฯ (ง) การเบิกจ่ายเงิน ข้อ 7)   
 * ค่าบอกรับสิ่งพมิพ์ ค่าขนส่ง 
 2. เฉพาะเดือน ก.ย. เช่น ค่าน า้มันเชื้อเพลงิ 
 3. เฉพาะเดือน ส.ค.+ ก.ย. เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าใช้
บริการระบบอนิเตอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าฝาก
ไปรษณยี์ ฯ  
 4. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้เครื่องโทรสารทีข่ึน้ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ  
 
 



 

• ค่ า ใ ช้ จ่ ายที่ เ ป็นร าย จ่ ายประจ า เ กิ ดขึ้น ปี ใด ใ ห้ เบิ กจ าก  
งบประมาณรายจ่ายปีนั้นไปจ่าย(ข้อ 56) 
– ถ้าการยมืเงนิงบประมาณส าหรับรายการทีไ่ด้ตั้งไว้แล้ว      
ถ้าจะต้องจ่ายติดต่อคาบเกีย่วถึงปีงบประมาณใหม่ให้ยมืเงนิไป  
ทดรองจ่ายส าหรับระยะเวลาปีใหม่ โดยให้ถือเป็นรายจ่ายของ   
ปีทีย่มืเงนิ ส าหรับรายการต่อไปนี ้

        - ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการไม่เกนิ 60 วนั 
        - ปฏิบัติราชการอืน่ๆไม่เกนิ 15 วนั 



กรณทีดรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกจ่าย   

� การเบิกเงินผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง พร้อมด้วย

ใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อ อปท.เจ้าสังกัด

ภายใน 15 วันนับแต่วันเดินทางกลับหรือวันเดินทางถึง

ส านักงานใหม่ ฯ โดยแบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช้

ในการเบิกจ่ายในการเดนิทางไปราชการฯ  
• (ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 ข้อ 58) 



 

การจ่ายเงินยมื 
 

  
  -  มีงบประมาณเพือ่การนั้นแล้ว 
  - ผู้ยืมได้ท าสัญญาและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนด จะยินยอมให้หัก

เงินเดือน ค่าจ้าง เบีย้หวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจาก

ทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินทีย่มืไปจนครบถ้วนทันที  
  - ไม่มีการค้างเงินยมืเก่า 

นายกฯ อนุมัต ิการจ่ายเงินยมื 



   
 

   การยมืเงนิงบประมาณเพือ่เดนิทางไปราชการ เอกสารประกอบด้วย 
  - การค าสั่งทีอ่นุมัตใิห้เดนิทางไปราชการ 
  - สัญญายมืเงนิ 
  - ประมาณการ ค่า ใ ช้ จ่ ายในการ เดินทางไปราชการ          

(ตามระเบียบเดนิทางไปราชการฯ ประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่
พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย ไม่จ่ายเดินทางไปราชการไม่ได้ 
เช่น ค่าจัดท าพาสปอร์ตกรณไีปราชการต่างประเทศ)  



 

   ตัวอย่าง   
    

           ตั้ งงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการจัดงานลอยกระทง        
มีค่าใช้จ่าย ดงันี ้

                  -  ค่าตอบแทน   
                    - ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างจัดท าอาหาร(ยกเว้นการจัดซื้อ

จดัจ้าง ตาม ว 2224 ลว. 19 ตุลาคม 2560) 
                      ค่าจ้างจัดมหรสพ เป็นต้น    
       -  ค่าวสัดุ เช่น แผ่นโฟม  กระดาษตกแต่งเวท ี เป็นต้น 
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      การถอนคนืเงินรายรับ 

   
     กรณ ีอปท.ได้รับเงินรายรับและต่อมามกีารขอคนืใน

ลกัษณะของลาภมคิวรได้ภายในก าหนดอายุความให้ 

อปท. ถอนคนืเงินรายรับฯ 
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วธิีปฏิบัตเิกีย่วกบัการถอนคนืเงินรายรับ 

¾   ขอคนืภายในปีงบประมาณ 
       - ลดยอดเงนิในทะเบียนรายรับ 
¾   ขอเงนิคนืภายหลงัปีงบประมาณ  
        - ตรวจสอบ และขออนุมตัสิภาท้องถิ่นเพือ่จ่ายจาก
เงนิสะสม  



การจัดท าบัญชีและทะเบียน 

     เพิ่มวรรคสอง ข้อ 98 การจัดท า
บั ญ ชี โ ด ย ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพวิเตอร์ของ อปท. 

  
 

  
ข้อ 101/1 ให้ หน.คลงั จัดท ารายงาน

แสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เสนอผู้บริหารภายใน 30 วันนับจาก

วัน สิ้นไตรมาสและ เ ปิด เผย ใ ห้

ประชาชนทราบ 



ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์(e-LAAS) 

ข้อ 105 ให้อปท. จัดท าบัญชีโดยระบบคอมพวิเตอร์ อย่างน้อย 4 ระบบ 
(1) ระบบงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดท าข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี / เพิ่มเติม การโอนและการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณฯ 
(2) ระบบรายรับ ประกอบด้วย การรับเงินทุกประเภท รายงานและทะเบียน

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
(3) ระบบรายจ่าย ประกอบด้วย การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน 

รวมทั้งการจัดท าฎกีา รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
(4) ระบบบัญชี ประกอบด้วย การจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งการ

จัดท ารายงาการเงินของ อปท. 



เงนิทนุสาํรองเงนิสะสม 

เงนิทุนส ารองเงนิสะสม 

เงนิทุนส ารองเงนิสะสมเกนิร้อยละ ๒๕ ของ

งบประมาณรายจ่าย 

สภาท้องถิ่นอนุมตัิ 

เงนิสะสมไม่เพยีงพอต่อการบริหาร 

สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวดัอนุมตั ิ



หลกัเกณฑก์ารใช้จา่ยเงนิสะสมของ 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล (อบต.) 

- รายไดไ้มเ่พยีงพอใช้จา่ย 
 - ยงัไมไ่ดร้บัจดัสรร 
   เงนิอุดหนุน 

- การบรกิารชุมชน/สังคม 
- กจิการเพิม่พนูรายได ้
- การบาํบดัความเดอืดรอ้น 
  ของประชาชน 

- กรณีไมไ่ดต้ัง้งบประมาณไว้ 
   หรอืตัง้ไว้ไมพ่อ 
- กรณีรบัโอน เลือ่นระดบั  
  เลือ่นขัน้เงนิเดอืน 
- สิทธสิวสัดกิารอืน่ๆ 
- สาธารณภยัฉุกเฉิน 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ 
การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 

ยมืไปทดรองจา่ย 
 (ผู้บรหิารท้องถิน่อนุมตั)ิ 

สภาท้องถิน่อนุมตั ิ
จา่ยขาดเงนิสะสม 

ผู้บรหิารอนุมตั ิ
จา่ยขาดเงนิสะสม 



  
  

              
  
 
                

ข้ อ  8 8  ง บ ป ร ะ ม า ณ

ประจ าปีมีผลบังคับใช้แล้ว 

ใ น ร ะ ย ะ  3 เ ดื อ น แ ร ก

รายได้ยังไม่ได้เข้ามาหรือ

มไีม่เพยีงพอ 

   สามารถเบิกจ่ายได้ทุกหมวด ทุก

รายการ โดยเบิกจ่ายล่วงล ้า เงิน

สะสมได้   

   กรณีที่รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ระบุวัตถุประสงค์ ได้รับแจ้งยอดจัดสรร
แล้ว ยังไม่ได้รับโอนเงิน ให้ยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ายไปก่อน 

   ผู้รับบ านาญที่ย้ายภูมิล าเนาและประสงค์
จะโอนการรับเงินบ านาญไปรับใน อปท. 
ประเภทเดยีวกนัในท้องทีท่ีย่้ายไปอยู่ใหม่ 
อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายให้กับผู้รับ
บ านาญได้(ว 6947 ลว. 1 ธค.59)  

   กิจการพาณิชย์ หากมีความจ าเป็น กิจการ
พาณิชย์ อาจขอยืมเงินสะสมไปทดรอง
จ่ายเพือ่บริหารกจิการก่อนได้ 



การใช้จ่ายเงินสะสมตาม นส ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 5794 ลว. 10 ตค.60 
1. เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ/พกิาร 

1.1 งบประมาณฯ มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ เมือถึงกาํหนดการ

เบิกจ่าย แต่ ในระยะเวลา 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

รายไดไ้ม่เพียงพอทีจะจ่าย อปท. อาจนาํเงินสะสมทดรอง

จ่ายไปพลางก่อนได ้ตามระเบียบฯเบิกจ่าย ขอ้ 88 

1.2  กรณี อปท. ไดร้ับจดัสรรเบียยงัชีพผูสู้งอาย/ุพิการ

แลว้ แต่มีผูม้ีสิทธิรายใหม่ มายนืคาํขอรับเงินเพิมขึนตาม

ระเบียบ มท .วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์บียยงัชีพฯ ทาํใหม้ี

รายจ่ายจริงมากกวา่งบประมาณทีไดร้ับจดัสรร ให ้อปท.

โอนงบประมาณตามระเบียบงบประมาณฯ 2541 ไปจ่าย

เบียยงัชีพฯ ในส่วนทีเพิมขึนได ้

1.3 กรณีดาํเนินการตามขอ้ 1.2 แลว้ หากมีงบประมาณ

ไม่เพียงพอต่อการบริหาร อปท. อาจขอทาํความตกลงกบั 

ผวจ. เพือยมืเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ตาม

ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ขอ้ 4  และขอ้ 88 เพือขอยมืเงิน

สะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 

1.4 ให ้อปท. ตรวจสอบรายชือผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินเบียยงั

ชีพฯ ในเขตพืนที กบัขอ้มูลในระบบสารสนเทศการ

จดัการฐานขอ้มูลเบียยงัชีพของ อปท.ใหต้รงกนั หาก

ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณไม่พอ ก็ใหร้ายงานจงัหวดั

เพือแจง้ สถ. เสนอของบประมาณเพิมเติม ในส่วนทียงั

ไม่ไดร้ับการจดัสรรต่อไป 

1.5  เมือ อปท.ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณเพิมเติมแลว้ ใหด้าํเนินการดงันี 
     (1) กรณี อปท.ไดน้าํเงินงบประมาณของ อปท. ตามขอ้ ๑.๒ เบิกจ่ายไปแลว้  
ให ้อปท. รับเงินทีไดร้ับจดัสรร เป็นรายได ้ตามจาํนวนเงินที อปท.ไดน้าํไปใชจ้่าย

ในรายการดงักล่าว 
     (2) กรณี อปท. ยมืเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ตามขอ้ ๑.๓  เมือไดร้ับ

เงินอุดหนุนทวัไปสาํหรับเงินเบียยงัชีพฯ  ภายในงบประมาณทียมืเงินสะสม 
ทดรองจ่าย ให ้อปท.ดาํเนินการ ดงันี 
          2.1 ให ้อปท. รับเป็นเงินรายรับ หากมีเงินรายไดเ้กิน ยอดรวมทงัสินของ

ประมาณการรายรับประจาํปี ใหต้ราเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ตามระเบียบ 

มท.งบประมาณ พ.ศ. 2541 ขอ้ 21 เพือตงังบประมาณชดใชเ้งินยมืเงินสะสมทดรองจ่าย 
           2.2 หากมีเงินรายไดไ้ม่เกิน ยอดรวมทงัสินของประมาณการรายรับ

ประจาํปี อปท. อาจขอยกเวน้การปฏิบตัิตามระเบียบ มท.งบประมาณ พ.ศ. 2541 

ขอ้ 21 เพือตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ตงังบประมาณชดใชเ้งินยมื 
เงินสะสมทดรองจ่าย 
       (3) หาก อปท.ไดร้ับเงินอุดหนุนทวัไปในปีงบประมาณถดัจากปีงบประมาณ 
ทีไดย้มืเงินสะสมทดรองจ่าย ให ้อปท. ตงังบประมาณรายจ่าย เพือชดใชเ้งินยมืเงิน

สะสมทดรองจ่ายในปีงบประมาณทีผา่นมา 

1.6 ใหจ้งัหวดักาํชบัให ้อปท. จ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอาย/ุเงินเบียความพิการ  
โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ มท. วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 

ของ อปท. พ.ศ. 2552  และ ระเบียบ มท. วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียความ

พิการใหค้นพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 



การใช้จ่ายเงินสะสมตาม นส ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 5794 ลว. 10 ตค.60 

2. เงินอุดหนุนให้หน่วยงานอืน่ 

2.1 กรณีเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั  
        อปท. จะตอ้งดาํเนินการตงังบประมาณสนบัสนุนดา้นการศึกษา 

อุดหนุนใหส้ถานศึกษาสงักดัหน่วยงานอืน  เป็นเงินค่าอาหารกลางวนั  

กรณีทีมีงบประมาณรายจ่ายประจาํปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว  แต่ใน

ระยะ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ หากรายไดข้อง  อปท. ยงัไม่เพียง

พอทีจะจ่าย  อปท. อาจนาํเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได ้ตาม

ระเบียบเบิกจ่าย  ๒๕๔๗ ขอ้ ๘๘ 



1. เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ

และเบีย้ความพกิาร 

- ได้รับการจัดสรรแล้ว แต่ผู้มสีิทธิขอรับเงนิรายใหม่
เพิม่ขึน้  ท าให้รายจ่ายจริงมากกว่างบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร  สามารถโอนงบประมาณ ไปจ่าย

ในส่วนทีเ่พิม่ขึน้ได้  

- มงีบประมาณไม่เพยีงพอ อาจขอท าความตกลงกบั 
ผวจ.ยกเว้นระเบยีบ ข้อ 88  เพือ่น าเงนิสะสมทดรอง

จ่ายไปพลางก่อน 

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธิได้รับเงนิเบีย้ยงัชีพฯ กบั
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ หากได้รับการจัดสรร

งบประมาณไม่เพยีงพอให้รายงานจังหวดัเพือ่ขอ

งบประมาณเพิม่เติมฯ 

นส ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1180  ลว. 25 เม.ย. 61 



2. ค่าอาหารกลางวัน

และค่าอาหารเสริมนม 

- ตรวจสอบจ านวนเดก็กบัข้อมูลในระบบ

สารสนเทศ หากได้รับการจัดสรรไม่เพยีงพอ 
- ให้รายงานจังหวดัเพือ่งบประมาณเพิม่เติม 

- มงีบประมาณไม่เพยีงพอ อาจขอท าความตกลงกบั 
ผวจ.ยกเว้นระเบยีบ ข้อ 88  เพือ่น าเงนิสะสมทดรอง

จ่ายไปพลางก่อน 

- กรณสีถานศึกษาสังกดัหน่วยงานอืน่ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณไม่เพยีงพอ เนื่องจากมจี านวน

เดก็เพิม่ขึน้ ให้จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุน

เพิม่เติม และ อปท.สามารถโอนงบประมาณเพือ่

สนับสนุนให้สถานศึกษาได้ 

นส ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1180  ลว. 25 เม.ย. 61 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่มจี านวนเดก็
เพิม่ขึน้ ให้โอนงบประมาณเพือ่จ่ายกรณดีงักล่าว 



ข้อ 89   
   ปี 2547 อปท. อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายเพือ่การลงทุนของปีนั้น  

   -ขอนุมตัจิากสภาท้องถิ่น 
  (1) กจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อปท. 
       -ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ 
       -กจิการเพิม่พูนรายได้ของ อปท. หรือ 
       - กจิการทีจ่ัดท าเพือ่บ าบัดความเดอืดร้อนของปชช. 
       - ตามแผนพฒันาของ อปท.หรือตามกม.ก าหนด 
(2) ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนส่งกจิการของ อปท.(อบจ. เทศบาล) 
(3) ต้องด าเนินการก่องหนีผู้กพันให้เสร็จสิ้นภายมระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป 



ข้อ 89   
   ปี 2548 (แก้ไข) อปท. อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้  
    -ขอนุมตัจิากสภาท้องถิ่น 
  (1) กจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อปท. 
       -ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ 
       -กจิการเพิม่พูนรายได้ของ อปท. หรือ 
       - กจิการที่จัดท าเพือ่บ าบัดความเดอืดร้อนของปชช. 
       - ตามแผนพฒันาของ อปท.หรือตามกม.ก าหนด 
(2) ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนส่งกจิการของ อปท.(อบจ. เทศบาล) 
(3) ต้องด าเนินการก่องหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายมระยะเวลาไม่

เกนิหนึ่งปีถัดไป 



ข้อ 89   

      
ที ่มท 0808.2/ว 2029 ลว. 25 ก.ค. 57       

- น าเงนิสะสมไปซื้อ ครุภัณฑ์ไม่จ าเป็นเร่งด่วน 
          

 ที ่มท 0808.4/ว 3161  ลว.12 ต. ค. 2553           
- จ าเป็นเร่งด่วน 

ที ่มท 0808.2/ว 2150 ลว. 27 พ.ค.56         
- สตง.ทกัท้วง 



ข้อ 89   

มท 0808.2/ว 1438 
 ลว.10 ม.ีค. 2559 

ยกเลกิหนังสือสั่งการ 3 ฉบับ  
กรณ ี“จ าเป็นและเร่งด่วน” 

 

การจ่ายขาดเงินสะสม 
ปีงบประมาณ 2559  



งบประมาณปี 2560  
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 6222 ลว. 31 ต.ค. 2559 

� ลกัษณะและประเภทโครงการที่
สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 

       - โครงการหรือกจิการที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ ข้อ 89 
            
            1. โครงการลงทุนด้านการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน 
 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้าง

รายได้ของประชาชนและการ

กระตุ้นเศรษฐกจิในท้องถิ่น 

 2. มาตรการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของประชาชน  

(ใช้เงนิสะสมของ อปท.) 

- เงนิสะสมพอใช้เงนิสะสม
ของ อปท. 

- เงนิสะสมไม่พอ ขอรับการ

สนับสนุนจาก รัฐบาลได้ 
    (Matching Fund)  



ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 7272  ลว. 26 ธ.ค. 2560 

1) ปฏบิัติตามระเบียบ ข้อ 89  
2) ส ารอง ก่อนจะน าเงินสะสมไปใช้ ควรส ารองเงินสะสมไว้ 
3) ให้ความส าคญักบัโครงการ 
     (1) ด้านโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบ

ระบายน า้ สวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกฬีา 
      (2) ด้านโครงการพฒันาแหล่งน า้เพือ่อปุโภคบริโภคและน า้เพือ่การเกษตร 

เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังเกบ็น า้กลางประจ าหมู่บ้าน ฝายน า้ล้น ขุดเจาะ

บ่อบาดาล ธนาคารน า้ใต้ดิน  
      (3) การพฒันาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มหีรือปรับปรุงตลาดของ อปท. 
     (4) การจัดขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
     (5) ด้านการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติ เช่น การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ขั้นพืน้ฐาน การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ

ได้รับบริการขั้นพืน้ฐาน ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวติ การส่งเสริม

การฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พกิาร 
     (6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
  

งบประมาณปี 2561  



ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/      
ว 7272  ลว. 26 ธ.ค. 2560 

 (7) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจ

พอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน 

ตลาดชุมชน 
 (8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต อปท. เช่น ก่อสร้างห้อง

สุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
 (9) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกฬีาหรือสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
 (10) ด้านโครงสร้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน 

สะพาน อ่างเกบ็น า้ขนาดเลก็ สถานสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 
 *** การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การกีฬา หรือ

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ขอใ ห้  อปท .  ไ ด้ ใ ห้ความส าคัญกับการ ใ ช้ย างพารา เ ป็น

ส่วนประกอบตามนโยบายรัฐบาลด้วย *** 
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดเพื่อรายงานผลทาง
ระบบ e-Plan 
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ผู้บริหาร

ท้องถิน่ 

ข้อ 90 กรณงีบประมาณรายจ่ายประกาศใช้แล้ว มีงบประมาณไม่

เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้ อปท.จ่าย

ขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น กรณี

ดงัต่อไปนี ้ 
1) รับ โอน เลือ่นระดับ เลือ่นขั้นเงินเดือนพนักงาน (ไม่รวมบรรจุใหม่) 
2) เบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่นฯ พนักงานท้องถิ่น (รวมลูกจ้างด้วย) ซึ่งมี

สิทธิได้รับตาม กม. ว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ในระหว่างปีงบประมาณ                              

3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายใน ปีงบประมาณนั้น 
 

� กรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึน้ เป็นเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจ าเป็นต้อง
แก้ไขโดยฉับพลัน  (บรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 
ในขณะนั้น) ตามความจ าเป็น ในขณะนั้น ให้ 
ค านึงถึงฐานะการคลงัของ อปท. 

� เป็นค่าใช้จ่ายดาํรงชีพ และความเป็นอยู่ของ

ประชาชนและใช้เวลาดาํเนินการหรือช่วยเหลอื  
     ไม่เกนิ 7 วนั ซ่อมแซมสภาพเดมิ ห้ามก่อสร้างใหม่ 
 
 



การตั้งงบประมาณ

กรณสีาธารณภัย 

           

•  ต้องตั้งงบประมาณเงินส ารองจ่ายให้เพยีงพอต่อการเผชิญเหตุ
สาธารณภัย 

•  ใช้เพือ่กรณฉีุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกดิขึน้ 
• บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เท่านั้น  
• อ านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
  (มท 0808.2/ว 2550 ลว. 21 ม.ิย. 2556) 

  



กรณเีกดิสาธารณภัยในท้องถิน่ 
           

   ภัยพบิัติ 
- เกดิ “ภัยพบิัติ” เป็น “กรณี

ฉุกเฉิน” ขึน้ในท้องทีห่นึ่ง   

ท้องทีใ่ด 
- ประกาศเขตการให้ความ

ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
- ประกาศเขตฯ ก่อนการให้ความ

ช่วยเหลอื 
             
 
 

           

  สาธารณภัย     
- สาธารณภัย  หมายความว่า อคัคภีัย 
วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดใน

มนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด

สัตว์น า้ การระบาดของศัตรูพชื 

ตลอดจนภัยอืน่ ๆ อนัมีผลกระทบต่อ

สาธารณชน  
 - ใช้เงิน อปท. ไม่ต้องมีประกาศภัย    
  มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มถิุนายน 2559 
 



 - การใหค้วามช่วยเหลือ ใหม้ีการ

ประสานกนัระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน

อืนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

เอกชน และองคก์รการกุศลทีเกียวขอ้ง

เพือใหก้ารช่วยเหลือทวัถึงไม่ซําซอ้นกนั 



“เกดิ” หรือ “คาดว่าจะเกดิ” สาธารณภัย เงนิท้องถิ่น 

อ านาจ

หน้าที ่

แนวทาง

ปฏิบัติ  

แหล่งเงิน 

           

1) ให้ปฏิบตัิตามแนวทางทีห่น่วยงานอืน่ถือปฏิบตัิอยู่  
2)  ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบโดยทั่วกนั 

          เงินสะสม 

           

1)  ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว 
2)  สงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทัว่ถึงและรวดเร็ว 

           

เงนิส ารองจ่าย(ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัต)ิ 

           

พรบ. ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 

ม.21(6) 

ระเบียบ มท ว่า 
ด้วยวธิีการ 
งบประมาณฯ 

           

ระเบยีบ มท.ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายเพือ่

ช่วยเหลอืประชาชน

ตามอ านาจหน้าทีข่อง 

อปท. 2560 

ระเบยีบ มท ว่าการ

รับเงนิฯ 



  การใช้จ่ายเงินกรณีสาธารณภัย 

        ก่อนเกดิเหตุ   

   งบประมาณ             งบกลาง   ขณะเกดิเหตุ 
        หลงัเกดิเหตุ 
 
    เงนิสะสม         สาธารณภยัฉุกเฉิน       ขณะเกดิเหตุ 
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จบการบรรยาย 
ถาม - ตอบ 




