
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย

ประมาณการ
รายรับ

ประมาณการ
รายจ่าย

-รายได้จัดเก็บเอง
-รายได้จากภาษี

จัดสรร
- รายได้จากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป
- รายได้อื่น

-อยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ตาม กม. 

-ระเบียบ หนังสือมท. 
-ใช้แผนพัฒนา         
ท้องถิ่น

-จ าแนกตามรูปแบบ
งบประมาณ

รายรับ
รายจ่าย

ผ่านการ
พิจารณาของ
สภาท้องถิ่น

ผ่านการ
พิจารณาของ 

ผวจ./นอ.

ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด. มาตรา 53, พ.ร.บ.
เทศบาล มาตรา 62 และ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล มาตรา 87

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ก าหนด
วัตถุประสงค์

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

ไม่ต้องจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ

เงิน
สะสม

ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด. มาตรา 54, พ.ร.บ.
เทศบาล มาตรา 62 จัตวา และ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล มาตรา 87/2
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การตัง้งบประมาณ

กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการ มท.

การจ่ายเงนิ



การจ่ายเงินตามกฎหมายจดัตั้ง

1.รายจ่ายอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

2.หรือ ตามข้อผกูพนั

3.หรือ รายจ่ายตามท่ีมีกฎหมาย 

4.หรือ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้

-พรบ.อบจ.มาตรา 74(9) -พรบ.เทศบาล มาตรา 67(9) -พรบ.อบต. มาตรา85(10)
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อ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย

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

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ อปท. เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและ

หนำ้ที่ในกำรจดัระบบบรกิำรสำธำรณะของ อบจ. ลงวนัที่ ๑๓ สงิหำคม ๒๕๔๖

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

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

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒



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

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

- เพิ่ม ๖/๑  ใหค้วำมช่วยเหลอื สง่เสรมิและสนับสนุนในกำร     

ดูแลกำรจรำจรและกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย

- เพิ่ม ๗ ตร ีจดักำร สง่เสรมิและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ

รวมทัง้กำรจดักำรหรอืสนบัสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเลก็



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

(ฉบบัที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๕๐

- เพิ่ม ๒/๑  รกัษำควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย กำรดูแล

กำรจรำจร และสง่เสรมิ สนบัสนุน หน่วยงำนอืน่ในกำรปฏบิตัิ

หนำ้ที่ดงักล่ำว

- แกไ้ข (๖) จดักำร สง่เสรมิและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ

ศำสนำ และกำรฝึกอบรมใหแ้กป่ระชำชน รวมทัง้กำรจดักำรหรอื

สนบัสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเลก็



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

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

- เพิ่ม ๑/๑ รกัษำควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย กำรดูแล

กำรจรำจร และสง่เสริมสนับสนุนหน่วยงำนอืน่ในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่

ดงักล่ำว

- แกไ้ข (๕) จดักำร สง่เสรมิและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ

ศำสนำ วฒันธรรมและกำรฝึกอบรมใหแ้ก่ประชำชน รวมทัง้กำร

จดักำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพฒันำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่

เสนอแนะจำกกองทนุเพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
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ระเบียบท่ีเช่ือมโยงกบังบประมาณ

 ระเบียบแผน ขอ้ 25 ใหใ้ชแ้ผนเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ

 ระเบียบงบประมาณ ขอ้ 22 ใหใ้ชแ้ผนเป็นแนวทางในการจดัท า

งบประมาณ 

 ระเบียบ มท.ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ

ของ อปท. พ.ศ. 2542 ขอ้ 6 ค่าใชจ่้ายปฏิบติัราชการในเร่ืองใดท่ี

กระทรวงมหาดไทยยงัไม่ไดก้ าหนดไว ้ใหใ้ชร้ะเบียบ ค าสัง่ หนงัสือ

สัง่การของ กระทรวงการคลงัโดยอนุโลม
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ระเบียบท่ีเช่ือมโยงกบังบประมาณ

 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

มาตรา 97วรรค 3การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงจะตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หากมีความจ าเป็นตอ้ง

เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือ

ระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป

 ระเบียบงบประมาณ ขอ้ 31การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายการท่ีไดก่้อหน้ีผูกพนัไวแ้ล้ว หากมิไดเ้พ่ิม

วงเงินใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน



10

 ระเบียบเบิกจ่าย 

ขอ้ 39 การขอเบิกเงินตามงบประมาณปีใดใหเ้บิกจ่ายได้

เฉพาะปีงบประมาณนัน้ 

ขอ้ 56 ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายจ่ายประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในปีใด ให้

เบิกจากงบประมาณรายจ่ายในปีนัน้

ขอ้ 57 กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวก่้อนส้ินปีหากเบิกเงินไม่ทนั ให้

นายกฯ กนัเงินไวเ้บิกในปีถดัไป 

ขอ้ 59 หมวดค่าครภุณัฑท่ี์ดินส่ิงก่อสรา้ง ยงัมิไดก่้อหน้ี ใหก้นั

เงินต่อสภาทอ้งถ่ิน



หนงัสือกระทรวงมหาดไทย
• หนงัสือซกัซ้อมการจดัท างบประมาณ

• งบประมาณสอดคล้องกบัแผนพฒันาท้องถ่ิน

• หนงัสือจ าแนกงบประมาณรายจา่ย 

• บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

• หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จ่ายประกอบงบประมาณ

• หนงัสือตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

• การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งบประมาณในเวปไซด์
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กรณีโครงการท่ีต้องน ามาบรรจใุนแผนพฒันาท้องถ่ิน

• ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีตอ้งน ามาบรรจุในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินใหจ้ดัท าเฉพาะครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง

• โครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างนั้น

• เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นส.กระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวนัท่ี 15พฤษภาคม 2562
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กรณีโครงการท่ีไม่ตอ้งน ามาบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

• หมวดเงินเดือนและคา่จ้างประจ า

• หมวดคา่จ้างชัว่คราว

• หมวดคา่สาธารณปูโภค

• หมวดรายจ่ายอื่น

• หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวสัด ุยกเว้นประเภทรายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ เฉพาะการจดักิจกรรมสาธารณะ
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กรณีไม่ตอ้งแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

• เม่ือใช้แผนพฒันาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณแล้ว

• เม่ือสภาท้องถ่ินให้ความเห็นชอบวิธีการงบประมาณแล้ว

• ตอ่มาภายหลงัเกณฑ์ราคากลาง หรือบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
หรือราคากลางโครงสร้างพืน้ฐาน มีคณุลกัษณะ มาตรฐาน ราคาปรับ
เปลี่ยนไปหรือเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.จดัซือ้จดัจ้าง 

• ให้ด าเนินการตามวิธีการงบประมาณ

นส.กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0810.3/ว 6732 ลงวนัท่ี 6พฤศจิกายน
2562
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การเสนองบประมาณต่อสภาทอ้งถ่ิน

เสนอต่อสภาทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15
สิงหาคม

กรณีเสนอไม่ทนัใหข้อขยายเวลาต่อ
ประธานสภา

มีเอกสารประมาณการค่าใชจ่้ายโครงการ
ก่อสร้างอีกหน่ึงเล่มนอกเหนือจากขอ้บญัญติั/
เทศบญัญติั



เอกสารการจดัท างบประมาณ 2565

แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

โครงการเสนอขอรบัเงินอุดหนุน

เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยโครงการก่อสรา้ง

เอกสารประมาณการค่าใชจ้า่ยโครงการจดังาน     

แข่งขนักีฬา

หนังสือสัง่การ

อ่ืนๆ
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รายไดท่ี้รฐั

จดัเก็บแลว้

จดัสรรหรือ

แบ่งให้

รายไดท้อ้งถ่ิน

จดัเก็บเอง

รายไดอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

4. รายไดอ่ื้น ๆ

เงินอุดหนุน 

จากรฐั และ 

การถ่ายโอน

ภารกิจ

โครงสรา้งรายไดท้อ้งถ่ิน

3.2.

1.



การประมาณการรายไดใ้กลเ้คียงปีท่ีผา่นมา

งบปี 65

รายไดจ้ดัเกบ็เอง ปี 63

รายไดเ้งินอุดหนุนทัว่ไป ปี 64



พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 20 การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้อง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์

(1)งบประมาณรายจ่ายลงทนุต้องมีจ านวนไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและต้องไม่
น้อยกว่าวงเงินสว่นท่ีขาดดลุของงบประมาณประจ าปีนัน้

(ไมใ่ช้กบัท้องถ่ิน)



พระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561

มาตรา 11 ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ
มีหน้าท่ีและอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้
(4)ก าหนดสดัสว่นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น สัดส่วนการก่อหนี ้
ผกูพนังบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ
เร่ือง ก าหนดสดัส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวนิยัการเงินการคลงั

ของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561

1.สดัส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ต้องตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สอง แต่ไม่เกินร้อยละสามจุดห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ไมใ่ช้กบัท้องถ่ิน)

2.สัดส่วนการก่อหนีผู้กพันงบประมาณรายจ่ายข้าม
ปีงบประมาณต้องไมเ่กินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ไมใ่ช้กบัท้องถ่ิน)



พระราชบญัญติัวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ 
พ.ศ.2561

มาตรา 65 การจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ต้องท าอย่าง
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ ความคุ้มค่า ความประหยดั 
และภาระทางการคลงัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต

มาตรา 66 การจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้
พิจารณาฐานะการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความจ าเป็นท่ีต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ในปีงบประมาณนัน้ โดยให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และพระราชบญัญตัินี ้



พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การตรวจเงินแผน่ดินพ.ศ.2561

มาตรา 97เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่
ด้วยวินยัการเงินการคลงัของรัฐจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย...ให้
ผู้วา่การเสนอตอ่คณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองผู้นัน้

มาตรา 98 โทษทางปกครอง มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ภาคทณัฑ์

2. ต าหนิโดยเปิดเผยตอ่สาธารณชน

3. ปรับทางปกครอง(ลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสอง
เดือน ของผู้ถกูลงโทษมิได้)



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

ให้ก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์สญัญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญ
ชวนรวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ในแบบ
สญัญาจ้างก่อสร้างท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อ้จัด
จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนด



เงินชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได(้ค่าK)
• แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา
• งานก่อสร้าง
• งบลงทนุ คา่ท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง

• ประเภท คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได้(คา่K)

เพื่อเป็นคา่ชดเชยกรณีเงินชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได้ (คา่ K)

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

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

ทม./ทต. 3 อบต. 5
4. โบนัส งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
5. ค่ารับรอง ร้อยละ 1 (ยกเลิกแล้ว)
6. ศึกษาดูงานร้อยละ 2 /2.5 /3
7. กองทุนบ าเหน็จบ านาญ อบจ. ท.3 /อบต.2
8. เงินสมทบ สปสช.
9.ทุนการศึกษา 3 / 2.5/ 2

การตัง้งบประมาณรายจ่ายท่ีก าหนดรอ้ยละ

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

100 < สมดลุ > 100

100 < เกินดลุ >     60

100 <ขาดดลุ >   150
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รายจ่ายงบกลาง ประกอบดว้ย

• ค่าช าระหน้ีเงินตน้

• ค่าช าระหน้ีดอกเบ้ีย

•   เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม

• เงินสมทบกองทุนทดแทน
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รายจ่ายงบกลาง ประกอบดว้ย

 เงินสนบัสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

 เงินสนบัสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ

สถานธนานุบาล

 เงินสนบัสนุนจากกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ

 เงินสนบัสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุข

ของ อปท.

 เงินสนบัสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอ่ืน
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รายจ่ายงบกลาง ประกอบดว้ย

• เบ้ียยงัชีพผูส้งูอายุ

• เบ้ียยงัชีพความพิการ

• เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

 ส ารองจ่าย

 รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั

 เงินช่วยพิเศษ



ค่าใชจ่้ายในการจดัการจราจร
• เงินคา่ปรับจราจรท่ีได้รับ เป็นรายได้ หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรับและใบอนญุาต 
ประเภทคา่ปรับผู้กระท าผิดตามกฎหมายวา่ด้วยจราจรทางบก

• เทศบาลและอบต. น าเงินค่าปรับจราจรท่ีได้รับ ไปใช้ในการแก้ปัญหาจราจร  
ตัง้งบประมาณรายจ่ายในงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผกูพนั

• เทศบาลและอบต. น าเงินรายได้ประเภทอ่ืนท่ีมิใช่เงินค่าปรับจราจรไป
ด าเนินการแก้ปัญหาจราจร ให้ตัง้งบประมาณตามหมวดรายจ่าย

• อบจ.เทศบาล.อบต.จ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืน           
ด าเนินการเก่ียวกบัการจราจรท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ี ให้ตัง้งบประมาณ
หมวดเงินอดุหนนุ

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลงวนัท่ี 28 มิถนุายน 2562
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งบกลาง - รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ผูกพันกับรัฐ EX เงินสมทบ สปสช.

2. กระทรวงมหาดไทยสั่ง EX

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

- สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (อบจ.)

3. นอกเหนือจากนั้นตั้งงบประมาณตามหมวดที่เกี่ยวข้อง 



เงินสมทบ สปสช.(หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที)่

1. จัดสรรให้เทศบาล/อบต. 45 บาท/ประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน

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

ประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)

 อบจ/เทศบาล : รอ้ยละ 3 ของประมาณการรายได ้

 อบต : รอ้ยละ 2 ของประมาณการรายได ้

 ไมน่ ารายรับประเภทพนัธบตัร เงินกู ้เงินที่มผูีอ้ททศิห้ ้้รออเงิน    

อทด้นทนมารวมค านวณ

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

ผูป่้วยที่ยำกไรข้อง อบจ. พ.ศ. ๒๕๖๐

“กำรสงเครำะห”์  กำรช่วยเหลอืผูป่้วยที่ยำกไรเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำง

“ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำง”  ค่ำพำหนะส ำหรบัเดินทำงของผูป่้วยที่ยำกไรเ้พือ่เขำ้รบักำร

รกัษำพยำบำล ณ โรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร

“ผูป่้วยที่ยำกไร”้ ผูป่้วยที่ยำกจน ซึ่งมีสทิธไิดร้บักำรสงเครำะหต์ำมหลกัเกณฑก์ำร

สงเครำะหข์อง พม.

หลกัเกณฑก์ำรช่วยเหลอื  

๑. ผูป่้วยที่ยำกไร ้ยื่นขอรบักำรสงเครำะหจ์ำก พม. ก่อน

๒. ไดร้บักำรสงเครำะหจ์ำก พม. ไม่เพยีงพอ หรอืไม่ไดร้บักำรสงเครำะห์

เน่ืองจำกจ ำกดัดว้ยงบประมำณ อบจ. ใหก้ำรสงเครำะหเ์พิม่เตมิไดต้ำมที่จำ่ยจรงิไม่เกนิ

คร ัง้ละ ๒,๐๐๐ บำทต่อคน และไม่เกนิ ๓ คร ัง้ต่อคนต่อปีงบประมำณ 

(เกนิ ๓ คร ัง้ ขอผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั)
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รายจ่ายงบกลาง
เงินส ารองจ่าย

-ตัง้ใหเ้พียงพอต่อการเผชิญเหตุ

-ใชเ้พ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน หรือ กรณีการป้อง

กนัและยบัยัง้ก่อนเกิดสาธารณภยัหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ

ภยั หรือ กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนเป็นส่วนรวม

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



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ท่ี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 แกไ้ขถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561

การส่งเสริม
และพฒันา
คุณภาพชีวิต

การป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ

เกษตรกรผูมี้
รายไดน้อ้ย

สาธารณภยั



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน
1. ด้านสาธารณภัย 
แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง
งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่     

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน

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

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ



แผนงานและงบรายจ่ายการช่วยเหลือประชาชน

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
แผนงาน การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า      

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

5.การตั้งงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ให้ตั้งเป็นวงเงินรวม      
ของแต่ละแผนงาน
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ความแตกต่างการใชง้บประมาณสาธารณภยั

งบประมาณ - งบกลาง ก่อนเกิดเหตุ

ขณะเกิดเหตุ

หลงัเกิดเหตุ

เงินสะสม– สาธารณภยัฉุกเฉิน–ขณะเกิดเหตุ



การตัง้งบประมาณกรณี สาธารณภยั

- งบกลาง  ส ารองจ่าย

- หมวดค่าใชส้อย

โครงการ.......
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รายจ่ายตามแผนงาน ประกอบดว้ย

งบบุคลากร

- เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

- ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 

- ค่าสาธารณูปโภค
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44

งบเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุน

งบลงทุน

- ค่าครุภณัฑ ์

- ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง

งบรายจ่ายอืน่

- หมวดรายจ่ายอืน่



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

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



2563 2564 2565

15 ส.ค.

รายได้จริงตามงบการเงิน

เงินอุดหนุนทุกประเภท/เงินกู/้เงินสะสม

XXX บัญชีท้ายระเบียบ XXX

หัก

 การค านวณค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง



 การค านวณค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง

2564 (เสนอไม่ทัน15 สค)      2565

รายได้จริงตามงบการเงิน
เงินอุดหนุนทุกประเภท/เงินกู/้เงินสะสม
XXX บัญชีท้ายระเบียบ XXX

หัก



การตั้งงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรทอ้งถ่ิน
1. ใหต้ั้งจ่ายใหค้รบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผน

อตัราก าลงั 3 ปี 
2. เม่ือรวมกบัเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนแลว้ จะตอ้งไม่

เกินวงเงินตามมาตรา 35 พรบ.บุคคล
3. ไม่นบัรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน



การค านวณเงินเดือน

1. ดูยอดรวมงบประมาณด้านรายจ่าย

EX 100 X 40%  40

2. การตั้งเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

จะต้องไม่เกินร้อยละ 40(EX ข้อ1)

(ไม่รวมฝ่ายการเมือง)

3. จ่ายจากรายได้เท่านั้น ห้ามจ่ายจากเงินอุดหนุน



ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
เร่ือง การก าหนดรายการค่าใชจ่้ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ
ค่าจา้งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558

1.เงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
2.เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงิน

เพิ่มอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบก าหนด ในลกัษณะ ดงัน้ี

2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว



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

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

2.6 เงินค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใหห้น่วยงานบริการในสงักดั    
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

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

กนัภยัและดบัเพลิง    
2.9 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นกฎหมาย

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

การศึกษา (พ.ค.พ.)



2.11 เงินวิทยฐานะ
2.12 เงินช่วยพิเศษเก่ียวกบัศพ    
2.13 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนในลกัษณะเดียวกนั

3. เงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพืน้ท่ีพิเศษ
(สปพ)

4. เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

5. เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร รนครวมถึงเงินทุนสนบัสนุน
การศึกษาแก่บุตรขา้ราการและลูกจา้งประจ าของกรุงเทพมหานครและ  
ขา้ราชครูกรุงเทพมหานคร

6. เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล



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

8. เงินเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขส าหรับ    
แพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรท่ีไม่ปฏิบติัเวชปฏิบติัส่วนตวั

9. เงินค่าเช่าบา้น
10.เงินท าขวญัขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งและพนกังาน    

จา้งซ่ึงไดรั้บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะการปฏิบติัหนา้ท่ี
11.เงินเก่ียวกบัศพขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และ     

พนกังานจา้ง ซ่ึงถึงแก่ความตายในระหวา่งเดินทางไปราชการ
12. เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า



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

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

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือช่วยราชการเน่ืองในการป้องกนัอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ

18. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั    
ประจ าปีแก่ขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง

19. ทุนการศึกษา
20. เงินเกษียณอายกุ่อนก าหนด



ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน
เร่ือง การก าหนดรายการค่าใชจ่้ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ
ค่าจา้งของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง 

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561

21. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน



ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.
• โบนสั
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามกฎหมายพสัดุภาครัฐ
• ค่าป่วยการ อปพร.
• ค่าป่วยการอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน
• ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้ง
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
• เงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ



การค านวณประมาณการโบนัส

1. ดูยอดรวมงบประมาณด้านรายจ่าย

EX 100 X 40%  40

2. ดหูมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

EX 38

3. 40 – 38  โบนัส



ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูร้บัผิดชอบการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั

• หวัหนา้หน่วยงานของรฐัอาจก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายเ พ่ือควบคุม ค่าตอบแทนบุคคลห รือ

คณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น ประหยดั และเหมาะสม

• กำรเบกิจำ่ยคำ่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมกำร

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



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



ระเบียบ มท ว่าดว้ยการเบิกจา่ยวสัดเุครื่องแตง่กายของ จนท.               

พ.ศ. 2560

ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น

 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 เบิกจ่ายไม่ได้ คอื เคร่ืองแบบข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาตกิและชุดประจ าท้องถิ่น

หากมคีวามจ าเป็นนอกเหนือจากจากหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ให้ขอท าความตกลงกบั ผวจ. เป็นกรณ ีๆ ไป



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

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

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

ระเบียบ มท.ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของ อปท. พ.ศ. 2542

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

ลกัษณะงำนสว่นใหญ่ตอ้งปฏบิตังิำนในที่ต ัง้ส ำนกังำน 

และไดป้ฏบิตังิำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในที่ต ัง้ส ำนกังำน 

ลกัษณะงำนสว่นใหญ่ตอ้งปฏบิตังิำนนอกที่ต ัง้ส ำนกังำน

และไดป้ฏบิตังิำนนั้นนอกเวลำรำชกำรนอกที่ต ัง้ส ำนกังำน 

ลกัษณะงำนปกตติอ้งปฏบิตังิำนเป็นผลดัหรอืกะ 

และไดป้ฏบิตังิำนนั้นนอกผลดัหรอืกะของตน 

หรอื

หรอื

ระเบียบ มท. ว่ำดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทน

กำรปฏบิตังิำนนอกเวลำของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙



ค่าใชส้อย
-------------------------------

• รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ
• รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ
• รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่
เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

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

 ดลุพนิิจของผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น

ในกำรพจิำรณำใหเ้บกิจำ่ย

 จ ำเป็น จะจำ้งนิติบคุคล 

หรอืบคุคลธรรมดำได้

 ตัง้จำ่ยในหมวดค่ำตอบแทน

ใชส้อยและวสัด ุประเภท

รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบรกิำร

 ถอืปฏบิตัิตำมกฎหมำยพสัดภุำครฐั

 ท ำขอ้ตกลงกำรจำ้ง/สญัญำกำรจำ้ง

 ลกัษณะกำรซ้ือบรกิำรเป็นรำยช้ิน 

 มุ่งถงึเนน้ผลส ำเรจ็ของงำน 

และระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นส ำคญั 

ตำมขอ้ตกลงจำ้งหรอืสญัญำจำ้ง

เท่ำนั้น
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จำ้งเหมำบรกิำรบรกิำรเพือ่เสรมิกำรปฏบิตังิำนตำมหนำ้ที่ปกติ

 ไม่มีต ำแหน่ง

พนกังำนสว่น

ทอ้งถิ่น ลูกจำ้ง/

พนกังำนจำ้ง

ปฏบิตัิงำน

มีต ำแหน่งพนกังำน

สว่นทอ้งถิ่น ลูกจำ้ง/

พนกังำนจำ้ง แต่

- ไม่สำมำรถปฏบิตังิำนได ้

เสรจ็ตำมเวลำที่ก ำหนด

เน่ืองจำกปรมิำณงำนมำก

- ต ำแหน่งว่ำงลงหรอื

ถกูยบุเลกิต ำแหน่ง

 เฉพำะโครงกำรหรอื

งำนเฉพำะคร ัง้ครำวที่มี

ควำมจ ำเป็น

- ไม่เป็นสญัญำจำ้งเตม็

ปีงบประมำณในลกัษณะ

ต่อเน่ือง หากเกนิ ๑ 

ปีงบประมาณ ใหด้ าเนิน

กระบวนการจดัหาใหม่



ทรพัยส์นิ

รถรำชกำร ครุภณัฑ ์ สิง่ก่อสรำ้ง

 รถสว่นกลำง

 รถประจ ำต ำแหน่ง 

 รถรบัรอง

ไดม้ำจำกกำร ซ้ือ 

รบับรจิำค หรอืควำมช่วยเหลอื 

และข้ึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑ์

ของ อปท.เพื่อใชใ้นกำรปฏบิตัิ

รำชกำร

 ครุภณัฑก์่อสรำ้ง

 ครุภณัฑว์ิทยำศำสตร์

หรือกำรแพทย์

 ครุภณัฑโ์รงงำน

 เป็นอำคำร หรอื

 สิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอืน่ซึ่ง

สรำ้งข้ึนบนพื้นดินและยึด

ตดิเป็นอนัเดียวกบัพื้นดิน

นั้น 

 ยกเวน้อำคำร สนง.หรอื

อำคำรที่ท ำกำร รวมถงึ

อำคำรประกอบอืน่ที่ใช้

ประโยชน์ต่อเน่ืองและ

บำ้นพกัขำ้รำชกำร

ขอ้ ๑๑ ให ้อปท. ต ัง้

งบประมำณรำยจำ่ยส ำหรบักำร

จดัท ำประกนัภยัทรพัยส์นิไวใ้น

หมวดค่ำตอบแทน ใชส้อยและ

วสัด ุประเภทรำยจำ่ยเพือ่ให ้

ไดม้ำซึ่งบรกิำร



ค่ารบัรองและพิธีการ

 มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2548 (ยกเลิกแลว้)

ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของรายได้

จริง  ในปีท่ีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้เงินสะสม เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้

เ ล้ียงรับรองในการประ ชุมสภาท้อง ถ่ิน  ห รือคณะกรรมการ ห รือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนงัสือ

สัง่การของกระทรวงมหาดไทย เท่าท่ีจ่ายจริงอยู่ในดลุยพินิจผูบ้ริหาร

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

อาศยัอ านาจตามระเบียบมท.ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562



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

• โครงการตอ้งสมัพนัธ์กนั
• ค่าใชจ่้ายในโครงการเป็นการวดัถึงตน้ทุน
• โครงการยอ่ยซอ้นโครงการใหญ่
• งบประมาณควรตรงกบักิจกรรม



การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน และค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง
• ตั้งงบประมาณเป็นรายโครงการ
• จดัท าเป็นร่างโครงการเพ่ือประกอบการพิจาณาของสภาและผูก้  ากบั

ดูแล
• เม่ืองบประมาณมีผลใช้บงัคบัก่อนด าเนินโครงการให้เสนอนายก

อนุมติัโครงการ

• หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/0444 ลงวนัท่ี 24มกราคม 2561
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โครงสร้างการเขียนค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• ค่าใช้สอย 
• ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น
• ชื่อโครงการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
• เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย

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

• ฐานอ านาจระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ..........
พ.ศ.25๕9

• แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-256๕ หน้า.๖๙ ล าดับที่ ๑๕
• อื่นๆ
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โครงสร้างการเขียนค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
• หมวดครุภัณฑ์ 
• ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
• ชื่อโครงการ โทรทัศน์ แอลอีดี ?สเปค?

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

• ฐานอ านาจ พรบ.อบต.มาตรา.......... และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕   ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

• แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-256๕ หน้า............ล าดับที.่............
• อื่นๆ 71



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

แม้นศรี (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล ๓)  
• เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ถนน

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

• ฐานอ านาจพรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐(๒)
• แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256๕ หน้า ๓๙ ล าดับที่ ๙
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กำรจดังำน 

 ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ ตำมกฎหมำย

 ก ำหนดไวใ้นแผนงำน โครงกำร 

 ทัง้ในกรณีที่ 

- อปท. จดัเอง หรอื

- จดัรว่มกบั อปท.อืน่ หรอื

- จดัรว่มกบัหน่วยงำนอืน่

ค่ำใชจ้ำ่ยพธิีทำงศำสนำ 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรประกอบพธิี

ทำงศำสนำที่จ ำเป็นที่เกี่ยวเน่ืองกบั

ลกัษณะของงำนที่ อปท. จดั

ค่ำอำหำร

ค่ำอำหำรม้ือเชำ้ กลำงวนั และเยน็ 

และรวมถงึอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม



อปท. ต ัง้งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักฬีำ

และกำรสง่นกักฬีำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักฬีำ โดยเบกิจำ่ยตำมงบประมำณที่ต ัง้ไว ้

ไดไ้ม่เกนิอตัรำสว่นของรำยไดจ้รงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ท ัง้น้ีไม่รวมเงนิ

อดุหนุนที่รฐับำลจดัสรรให ้

(๑) อบจ. ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐

(๒) เทศบำลและ อบต. ไม่เกนิรอ้ยละ  ๕

อตัรำสว่นกำรตัง้งบประมำณในกำรจดังำนและแข่งขนักฬีำฯ (ขอ้ ๖)

หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชง้บประมำณเกนิอตัรำสว่นตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี

๑. ขออนุมตัิ ผวจ. เป็นรำยกรณีกอ่นกำรด ำเนินกำร 

๒. สว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิ ๑ เท่ำของอตัรำสว่น 

๓. ใหร้ะบเุหตผุลควำมจ ำเป็นเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ



อปท. ต ัง้งบประมำณรำยจำ่ย ส ำหรบัเป็นทนุกำรศึกษำและกำรใหค้วำมช่วยเหลอืไว ้

ในหมวดค่ำใชส้อย ประเภทรำยจำ่ยที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรที่ไม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑต์ ัง้งบประมำณรำยจำ่ย ทนุกำรศึกษำและควำมช่วยเหลอื

รำยไดจ้ริง
อตัรำสว่นของรำยไดจ้ริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

โดยไม่รวมเงนิอดุหนุนที่รฐัจดัสรรให ้

ไม่เกนิ ๕๐ ลำ้นบำท ไม่เกนิรอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกนิ ๑ ลำ้นบำท

เกนิ ๕๐ ลำ้นบำท 

แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ลำ้นบำท 
ไม่เกนิรอ้ยละ ๒.๕  แต่ ไม่เกนิ ๓ ลำ้นบำท 

เกนิ ๒๐๐ ลำ้นบำทข้ึนไป ไม่เกนิรอ้ยละ ๒ แต่ไม่เกนิ ๕ ลำ้นบำท



“นักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่เขำ้รบักำรศึกษำในระดบัที่สูงกว่ำมธัยมศึกษำตอนปลำยหรอืเทยีบเท่ำ

“นักเรยีน” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่เขำ้รบักำรศึกษำในโรงเรยีนระดบัอนุบำล ประถมศึกษำ และมธัยมศึกษำ

“ผูย้ำกจน” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่อยู่ในครอบครวัที่มีฐำนะยำกจน มีรำยไดไ้ม่เพยีงพอต่อกำรเลี้ยงชีพ 

มีชีวิตอยู่อย่ำงยำกล ำบำก และขำดแคลนปจัจยัพื้นฐำน 

“ผูด้อ้ยโอกำส” หมำยควำมว่ำ ผูท้ี่ประสบปญัหำควำมเดือดรอ้นไม่สำมำรถด ำรงชีวิต ไดเ้ท่ำเทยีมกบั

ผูอ้ืน่ 

คุณสมบตัขิอง นกัเรยีนยำกจน หรอืดอ้ยโอกำส

นักศึกษำมีสทิธิไดร้บัทนุกำรศึกษำ นักเรยีนที่มีสทิธิไดร้บัควำมช่วยเหลือ

(๑) เป็นผูท้ี่มีภมูิล ำเนำอยู่ในพื้นที่ของ อปท. 

ระยะเวลำตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ ๑ ปี 

(๒) เป็นนกัศึกษำ ซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรือ 

ผูด้อ้ยโอกำส 

(๑) เป็นผูท้ี่มีภมูิล ำเนำอยู่ในพื้นที่ของ อปท. 

ระยะเวลำตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ ๑ ปี 

(๒) เป็นนกัเรียน ซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรอื

ผูด้อ้ยโอกำส 

ขอ้ ๖ นักศึกษำที่มีสทิธิไดร้บัทนุกำรศึกษำ และนกัเรียนที่มีสทิธิไดร้บัควำมช่วยเหลอือย่ำงนอ้ย

ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัน้ี 



 อปท. สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืค่ำใชจ้ำ่ยที่จ ำเป็นในกำรศึกษำของนักเรยีนซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรอื

ผูด้อ้ยโอกำส ดงัน้ี 

กำรช่วยเหลอืนกัเรยีน ซึ่งเป็นผูย้ำกจน หรอืผูด้อ้ยโอกำส (ขอ้ ๑๑ - ๑๒)

ระดบัของนกัเรยีน เบิกค่ำใชจ้ำ่ย

(๑) ระดบัเด็กเลก็ ระดบัเด็กอนุบำล 

และระดบัประถมศึกษำ 

ไม่เกนิภำคกำรศึกษำละ ๑,๐๐๐บำท/คน แต่

ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๒,๐๐๐ บำท/คน 

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

ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๔,๐๐๐ บำท/คน 

(๓) ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย

หรอืเทยีบเท่ำ 

ไม่เกนิภำคกำรศึกษำละ ๓,๐๐๐ บำท/คน แต่

ไม่เกนิปีกำรศึกษำละ ๖,๐๐๐ บำท/คน 

 ใหผู้ม้ีหนำ้ที่ปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรใหค้วำมช่วยเหลอืนักเรยีน ด ำเนินกำรได ้ดงัน้ี

๑. ยมืเงนิเพื่อจำ่ยใหแ้กน่กัเรยีนที่มีสทิธิไดร้บัควำมช่วยเหลอื และ

๒. ใหน้กัเรยีนหรอืผูป้กครองลงลำยมือช่ือในใบส ำคญัรบัเงนิเพื่อเป็นหลกัฐำน สง่ใชเ้งนิยมื 



 กำรใหท้นุกำรศึกษำแก่นกัศึกษำซึ่งเป็นผูย้ำกจนหรอืผูด้อ้ยโอกำส ใหเ้บกิจำ่ย

เพือ่เป็นค่ำใชจ้ำ่ยส ำหรบัค่ำเลำ่เรยีน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำบ ำรุง 

ค่ำหน่วยกติ และค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ที่จ ำเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรศึกษำ ตำมอตัรำ

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

กำรใหท้นุกำรศึกษำแกน่กัศึกษำ

 กำรเบกิจำ่ยทนุกำรศึกษำใหแ้ก่นกัศึกษำ (ขอ้ ๑๒)

๑) เจำ้หนำ้ที่ยมืเงนิเพือ่จำ่ยใหแ้ก่นกัศึกษำที่มีสทิธไิดร้บัทนุกำรศึกษำ และ

๒) ใหน้ ำใบส ำคญัรบัเงนิมำเป็นหลกัฐำนสง่ใชเ้งนิยมื รวมทัง้

๓) ใหต้ดิตำมใบเสรจ็รบัเงนิของสถำบนักำรศึกษำจำกผูม้ีสทิธไิดร้บัทนุกำรศึกษำ

มำประกอบฎกีำเบกิจำ่ยเงนิดว้ย



ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรกกัสตัวแ์ละกำรจดัสวสัดิภำพสตัว ์(ขอ้ ๖)

๔

รำยกำร ค่ำใชจ้ำ่ย

(๑) ค่ำกอ่สรำ้งสถำนสงเครำะห ์  

ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตำมแบบรูปรำยกำรกอ่สรำ้ง

ที่ สถ.ก ำหนด

เบกิจำ่ยไดเ้ท่ำที่จำ่ยจรงิ 

(๒) ค่ำอำหำร 

สนุัข ตวัละ 13 บำท แมว 5 บำท

เบกิจำ่ยเท่ำที่จำ่ยจรงิ 

แต่ไม่เกนิอตัรำที่ สถ.ก ำหนด

(๓) ค่ำท ำหมนั 

(๔) ค่ำเวชกรรม ไดแ้ก่ ยำ วคัซีน เป็นตน้ 

(๕) ค่ำตรวจวินิจฉยั 

เบิกจำ่ยไดเ้ท่ำที่จำ่ยจริง 

แต่ไม่เกนิอตัรำที่กรมปศสุตัวก์ ำหนด

(๖) ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ที่จ ำเป็นหรอืเกี่ยวเน่ืองกบั

กำรจดัสวสัดิภำพสตัว ์เช่น ค่ำอปุกรณ์บงัคบัสตัว ์

เบกิจำ่ยไดเ้ท่ำที่จ ำเป็น และประหยดั

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรกกัสตัวแ์ละกำรจดัสวสัดิภำพสตัว ์เทศบำล และ อบต. สำมำรถเบิกจำ่ยได ้

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี



การตัง้งบประมาณค่าซ่อมแซม

1. ค่าใชส้อย

2. ค่าครุภณัฑ์

3. ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง

4. วสัดุ



1.การซ่อมแซมไม่มี 5,000
2.การซ้ือไม่มีวงเงิน 5,000
3.การซ่อมแซมไม่ใช่
การปรบัปรุง/การก่อสรา้ง



4. การซ่อมมี 2 ลกัษณะ
4.1 การซ่อมโดยอยู่ในสภาพเดิม

4.2 การซ่อมโดยการเปล่ียน



5. การซ่อมทุกอย่างงบด าเนินงาน 

ค่าใชส้อย ยกเวน้

-การซ่อมโครงสรา้งครุภณัฑ์

ขนาดใหญ่ (งบลงทุน ครุภณัฑ)์



6.การซ่อมแซมในหมวดวสัดุ 
มีลกัษณะซ้ือมาซ่อม ซ้ือมาเปล่ียนเอง

(การซ่อมแซมในหมวดค่าใชส้อย มี

ลกัษณะส่งรา้นซ่อม)



ราคากลางท่ีน ามาเป็นฐานในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565

1.ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด

2.ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า
3.ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
4.ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด
5.ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
6.ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ
นั้นๆ



การตัง้งบประมาณหมวดครุภณัฑ์

ออกนอกบญัชี

1 . ให้อยู่ในวงเงินที่ก  าหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

2. ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1 ได้

หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์หรือมีอยู่

ในบญัชีราคามาตรฐาน แตต่อ้งการรุน่



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

นอกเหนือบัญชี ใหต้ั้งงบประมาณตาม

ราคาในจังหวัดหรือทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือ

จดัหาอยา่งประหยดั และช้ีแจงเหตผุลให้

ชดัเจนในค าช้ีแจงประกอบงบประมาณ

หนงัสือ ที่ มท 0808.2/1095 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564

หนงัสือ ที่ มท 0808.2/1989 ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2552



3. การจดัหารถยนตส์่วนกลาง

 ข น า ด แ ล ะ ร า ค า ใ ช้ บั ญ ชี

มาตรฐานครุภณัฑส์  านกังบประมาณ

ขนาดและราคานอกเหนือจาก

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

งบประมาณ ใหถื้อปฎิบตัติามขอ้ 2



4. การจดัหารถประจ าต  าแหน่ง

 ขนาด เครื่ อ ง ยนต์ ไ ม่ เ กิ น 

2,400 ซีซี

 ราคาและคุณลกัษณะอื่นๆ ให้

เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ของส านกังบประมาณ



5.ระงับการจัดซ้ือรถรับรอง

ตามมติ คณะรฐัมนตรี ลงวันที่ 8

ก.พ. 43

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



จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบบัใหม่)

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



ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

๑) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม 
ปรับปรุงวัสดุ

๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท



๓) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

๔) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น



วสัดุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

- วสัดุคงทน

- วสัดุใช้แล้วส้ินเปลอืง

- วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
(นส.มท.0808.2/ว 1095 ลว 28 พค. 64)



ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้ งานยืนนาน ไม่
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์



๒ )  ร า ย จ่ า ย เ พื่ อ จั ด ห า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
๒๐,๐๐๐บาท

๓) รายจ่ายเพื่ อซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ค รุ ภั ณฑ์ ข น าด ใ ห ญ่  เ ช่ น 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง



๔) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๕) การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์
- ให้อยู่ในวงเงินที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- หากไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี

หรือมีก าหนดไว้ในบัญชี แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณได้หรือ
ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- ให้ตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด

- ต้องชี้แจงเหตุผลในค าชี้แจงประกอบงบประมาณ



๖) การจัดหารถส่วนกลาง ให้จัดหาโดยมีขนาดและหรือ
ราคาที่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กรณีมีความ
จ า เ ป็ นต้ อ ง จั ดห า รถส่ วนกล า งที่ มี ข น าดและ ร าค า
นอกเหนือไปจากบัญชีราคามาตรฐานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย

๗) การจัดหารถประจ าต าแหน่ง ให้จัดหาโดยมี
ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 2,400 ซีซี ส่วนราคาและ
คุณลักษณะอื่นๆ ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
ดังต่อไปนี้

๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
๒) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย

เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท า
ให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มข้ึน



๓) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือ
ระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร  ทั้งที่เป็นการด าเนินการ
พร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึง
การติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

๔)รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือ
สิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่า เวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

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



การตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนแกไ้ขถึง(ฉบบัท่ี2)

• อบจ.

• เทศบาล 

• อบต.

• อปท.และอปท. อื่น

• ส่วนราชการ
• รัฐวิสาหกิจ(การไฟฟ้า การประปา 
องค์การจดัการน า้เสีย)       

• องค์กรการกศุล จดัตัง้ตามกฎหมาย

• องค์กรศาสนา จดัตัง้ตามกฎหมาย 

• องค์กรประชาชน (จดัตัง้ตามกฎหมาย 
+ ด าเนินงานมาไม่น้อยกวา่ ๑ ปี+เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ)



หลักเกณฑ์อุดหนุน
• อยูใ่นอ านาจหน้าท่ี

• ประชาชนในเขตได้รับประโยชน์

• ก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซม 
สิง่ก่อสร้าง มีงบประมาณสมทบ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25

• สมทบกรณีอ่ืนๆตามสถานะ
ทางการคลงั

• อยูใ่นแผนพฒันาท้องถ่ิน

• ตัง้งบประมาณ

อปท.

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอดุหนนุ

เสนอโครงการ ยกเว้น ข้อ 6
อยูใ่นอ านาจหน้าท่ี

มีเงินร่วมสมทบ ยกเว้น ข้อ 6 ข้อ 7

นบัร้อยละ ยกเว้น ข้อ 6 ข้อ 7



ข้อห้าม

ห้ามด าเนินการหรือก่อหนีผ้กูพนัก่อนรับเงินอดุหนนุ เว้น
แต ่มีความจ าเป็นเร่งดว่นหรือเงินท่ีได้รับในลกัษณะให้ 
อปท.ด าเนินการตามกฎหมายแผนฯ

ห้ามจ่ายจากเงินสะสม
ทนุส ารองเงินสะสม 
เงินกู้  

ห้ามอดุหนนุครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
เว้นแตจ่ะอดุหนนุให้อปท.

ห้ามมอบหมายหน่วยงานอื่น
ด าเนินการแทน

การอดุหนนุเงินให้หน่วยงานอ่ืน



วงเงินในการตั้งงบประมาณ

อปท.

อบจ.ร้อยละ 
10

อบต.

ร้อยละ 5

เทศบาลเมือง,
ต าบล ร้อยละ 

3

เทศบาลนคร

ร้อยละ 2

ผวจ.

อบจ.

เทศบาล

อบต.

ขอก่อนตัง้งบประมาณ

สว่นเกินไมเ่กินหนึง่เทา่วงเงินร้อยละ

ระบเุหตผุลความจ าเป็น

เกินร้อยละ

รายได้จริงปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ไมร่วมเงินอดุหนนุ



งบประมาณ
มีผลบงัคบัใช้

แจ้งห้ามด าเนินการหรือก่อหนีผ้กูพนัก่อน
รับเงินอดุหนนุ เว้นแตมี่ความจ าเป็น
เร่งดว่นหรือเงินที่ได้รับในลกัษณะให้ อปท.
ด าเนินการตามกฎหมายแผนฯ

ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ท าบนัทกึข้อตกลงตาม
แบบที่ก าหนด

ตรวจสอบสถานะการเงิน การคลงั

ติดตามและประเมินผล

การด าเนินการเม่ือข้อบญัญตัิงบประมาณมีผลบงัคบัใช้



แบบประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ย

รำยละเอยีดประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยแนบทำ้ย

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

หมำยเหตุ ผูข้อรบัเงนิอดุหนุนจะตอ้งแสดงรำยละเอยีดประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ย

เพือ่ให ้อปท.พจิำรณำว่ำอยู่ในอ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำยหรือไม่

รำยกำรค่ำใชจ้ำ่ย จ ำนวนเงนิ (บำท)



หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๗๙๑ ลงวนัที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐

แจง้ประกำศมหำเถรสมำคม 

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

ก่อนด ำเนินกำรตอ้งปิดประกำศ

ประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนทรำบ

มีรำยกำรในโครงกำร ดงัน้ี

๑.กจิกรรมหรอืโครงกำร

ที่จะด ำเนินกำร

๒. วงเงนิที่จะด ำเนินกำร 

(ท ัง้โครงกำร) แยกเป็น 

- เงนิที่ไดร้บักำรสนับสนุน

- เงนิที่ไดร้บัจำกบริจำค ๓. ระยะเวลำด ำเนินกำร

๔. สถำนที่ด ำเนินกำร

๕. ผูร้บัผิดชอบโครงกำร



2563 2564 2565

15 ส.ค.

รายได้จริงปีที่ผ่านมา

เงินอุดหนุนจากรัฐ

จ านวนเงิน x ร้อยละ(อปท) = วงเงินที่ตั้งงบประมาณ                

หัก

การค านวณเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น



110

สภา

งบประมาณ

เห็นชอบ

ม.67 ทวิ จา่ยเงิน

อนุมตัิ

ผวจ.

เทศบาล

เงินอุดหนุน

งบลงทุน



ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำดว้ยวธิีกำรงบประมำณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2563



“งบประมำณรำยจำ่ย” หมำยควำมว่ำ 

 งบประมำณที่สภำทอ้งถิ่นใหค้วำมเหน็ชอบ และผูว้่ำรำชกำร

จงัหวดัหรอืนำยอ ำเภออนุมตั ิ

 งบประมำณรำยจำ่ยเพิม่เตมิ

 กำรโอน 

 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ

"เงนินอกงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ เงนิท ัง้ปวงที่อยู่ใน

ควำมรบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น นอกจำกเงนิที่ปรำกฏ

ตำมงบประมำณรำยจำ่ย



ขอ้ 6 งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมำณใหม่ 

 ใหใ้ชง้บประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณที่ลว่งแลว้ไปพลำง

กอ่น

 ใหน้ ำเงนิงบประมำณรำยจำ่ยเพิม่เตมิและที่ไดม้ีกำรโอนเพิม่หรอื

โอนลด รวมเขำ้ไปดว้ยโดยใหถ้อืเป็นยอดเงนิสูงสดุจะพงึถือจำ่ยได้

 ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะรำยจำ่ยงบกลำง งบบคุลำกร งบด ำเนินงำน 

และงบอดุหนุนที่จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนที่ไดร้บัจำกรฐับำล



ขอ้11 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอำจจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ย

เฉพำะกำรไดโ้ดย ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกสภำทอ้งถิ่นและ

ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเหน็ชอบหรอืนำยอ ำเภออนุมตัิ



ขอ้12 ในกรณีที่มีเหตผุลควำมจ ำเป็น 

 อำจสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไปไปตัง้จ่ำยใน

งบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร 

 หรือสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรไปตัง้

จำ่ยในงบประมำณรำยจำ่ยทัว่ไปได ้



ขอ้ 14 รำยจำ่ยตำมแผนงำน จ ำแนกเป็น 2 ลกัษณะ 

1. รำยจำ่ยประจ ำ ประกอบดว้ย

(ก) งบบคุลำกร

(ข) งบด ำเนินงำน 

(ค) งบเงนิอดุหนุน 

(ง) งบรำยจำ่ยอืน่

2. รำยจำ่ยเพือ่กำรลงทนุ ไดแ้ก ่งบลงทนุ ซึ่งเป็นรำยจำ่ยที่จำ่ย

ในลกัษณะค่ำครุภณัฑ ์ค่ำที่ดินและสิง่กอ่สรำ้ง รวมถงึรำยจำ่ย

ที่ก ำหนดใหจ้ำ่ยจำกงบรำยจำ่ยอืน่ใดในลกัษณะรำยจำ่ยดงักลำ่ว



ขอ้ 15 งบประมำณรำยจำ่ยซ่ึงต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทัว่ไป

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย

อ ำนำจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น หรอืเงนิประเภทอืน่

ที่ตอ้งน ำมำตัง้งบประมำณรำยจำ่ย ใหจ้ ำแนกลกัษณะรำยจำ่ย

ตำมขอ้ 14



ขอ้16 กำรตัง้งบประมำณรำยจำ่ยเพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นใหก้ระท ำตำม

 กฎหมำย 

 ระเบยีบ 

 ขอ้บงัคบั 

 ค ำส ัง่ 

 หนงัสอืส ัง่กำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนด



ขอ้ 19 ใหม้ีเงนิส ำรองจำ่ยในงบกลำง

 กรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภยัเกดิข้ึน 

 กรณีกำรป้องกนัและยบัย ัง้กอ่นกำรเกดิสำธำรณภยั

หรอืคำดว่ำจะเกดิสำธำรณภยั

 กรณีฉุกเฉินเพือ่บรรเทำปญัหำควำมเดือดรอ้นของ

ประชำชนเป็นสว่นรวม

 กำรอนุมตัิใหใ้ชเ้งนิส ำรองจำ่ยใหเ้ป็นอ ำนำจผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น



ขอ้ 21 กำรตรำงบประมำณรำยจำ่ยเพิม่เตมิจะกระท ำไดต่้อเม่ือ  

 งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้ไม่พอแกก่ำร  

ใชจ้ำ่ย 

 มีควำมจ ำเป็นตอ้งตัง้รำยจำ่ยข้ึนใหม่  

ทัง้น้ีตอ้งแสดงใหป้รำกฏในงบประมำณรำยจำ่ยดงักลำ่วดว้ยว่ำจะ

จำ่ยจำก

 เงนิรำยไดท้ี่มิไดต้ ัง้รบัไวใ้นประมำณกำรรำยรบั หรอื

 เงนิรำยไดท้ี่เกนิยอดรวมทัง้สิ้นของประมำณกำรรำยรบั

ประจ ำปี



ขอ้ 24 ในกรณีที่ ผูบ้ริหำรทอ้งถิ่นไม่สำมำรถน ำร่ำงงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีเสนอต่อสภำทอ้งถิ่นไดท้นัภำยในวนัที่ 15 สงิหำคม

 ใหผู้บ้ริหำรทอ้งถิ่นรำยงำนใหส้ภำทอ้งถิ่นทรำบ โดยอำจก ำหนด

ระยะเวลำที่คำดหมำยว่ำจะเสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ใหส้ภำทอ้งถิ่นเพือ่ใหค้วำมเหน็ชอบดว้ยกไ็ด ้

 ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิ่นรำยงำนใหผู้ก้ ำกบัดูแลทรำบดว้ย ทัง้น้ี เพือ่ให ้

ร่ำงงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีสำมำรถใชบ้งัคบัไดท้นัทีในวนั

เริ่มตน้ปีงบประมำณ



ขอ้ 26 กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจำ่ยต่ำงๆ ใหเ้ป็น

อ ำนำจอนุมตัิของผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น

ขอ้ 27 กำรโอนเงนิงบประมำณรำยจำ่ยในงบลงทนุ

โดยกำรโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท ำใหล้กัษณะ ปรมิำณ 

คุณภำพเปลี่ยน หรอืโอนไปตัง้จำ่ยเป็นรำยกำรใหม่

ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัิของสภำทอ้งถิ่น



ขอ้ 28 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจงประมำณกำรรำยรบั

หรอืงบประมำณรำยจำ่ย ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำร

ทอ้งถิ่น

ขอ้ 29 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจำ่ย

ในงบลงทนุ ที่ท ำใหล้กัษณะ ปรมิำณ คณุภำพเปลีย่น หรอื

เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสรำ้ง ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองสภำ

ทอ้งถิ่น



ขอ้ 30 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ

รำยกำรที่ไดก้นัเงนิหรอืขยำยเวลำกำรเบิกจำ่ยเงนิไวแ้ลว้  

จะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุมตัจิำกผูมี้อ ำนำจใหก้นัเงนิ 

หรอืขยำยเวลำกำรเบิกจำ่ยเงนิ



ระเบียบรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯขอ้ 59

• กรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการท่ีท า
ให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน
แลว้แต่กรณี และโครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงค์
เดิมตามท่ีไดรั้บอนุมติัใหก้นัเงินไว้

125



ขอ้ 31 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณ

รำยกำรที่ไดก้่อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้ หำกมิไดเ้พิ่มวงเงิน 

ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัิของผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น



ขอ้ 35 กำรใชจ้่ำยเงนิอดุหนุนเฉพำะกิจ เงนิกู ้เงนิสะสม หรือเงนิ

อดุหนุนจำกกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงำนอืน่ใดที่มีลกัษณะให ้

อปท.ด ำเนินกำรตำมที่ระบไุวเ้ป็นกำรเฉพำะโดยไม่มีเงือ่นไขให ้อปท. 

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

เป็นงบประมำณรำยจำ่ยตำมระเบยีบน้ี 

เงินที่ไดร้บัในลกัษณะค่ำชดใชค้วำมเสียหำย หรือสิ้นเปลือง

แห่งทรพัยส์นิ และจ ำเป็นจะตอ้งจ่ำยเพื่อบูรณะทรพัยส์นิ หรือจดัให ้

ไดท้รพัยส์ินคืนมำ ให ้อปท. พิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบที่

เกี่ยวขอ้งโดยไม่ตอ้งตรำเป็นงบประมำณรำยจำ่ยตำมระเบยีบน้ี



ขอ้ 37 อปท. อำจก่อหน้ีผูกพนังบประมำณรำยจ่ำยมำกกว่ำหน่ึงปีงบประมำณได้

โดยควำมเหน็ชอบของสภำทอ้งถิ่นภำยใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี

(1) เป็นโครงกำรที่ไม่อำจแยกงบประมำณตัง้จำ่ยเพือ่ด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณได้

(2) มีรำยไดไ้ม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณเดียว หรือมีควำมจ ำ เป็น

ตอ้งกอ่หน้ีผูกพนังบประมำณรำยจำ่ยมำกกว่ำหน่ึงปีงบประมำณ

(3) จดัท ำเป็นงบประมำณรำยจ่ำยตำมขัน้ตอนของกฎหมำย โดยจะตอ้งระบใุนงบประมำณ

รำยจำ่ยปีปจัจุบนั และงบประมำณรำยจำ่ยปีถดัไป ที่จะกอ่หน้ีผูกพนัใหช้ดัเจน

(4) ใหก้่อหน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกินสำมปีงบประมำณ เวน้แต่ กฎหมำย มติคณะรฐัมนตร ี

ระเบยีบ ประกำศของกระทรวงมหำดไทยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอืน่


