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อ.วภิา  ธูสรานนท์

การงบประมาณ การคลงัและ

การใชจ้า่ยงบประมาณ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น



2
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แหล่งที่มาของงบประมาณ 

และการใชจ้า่ยงบประมาณ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น



๑.  เงนิงบประมาณของ อปท. มี ๒ สว่น 

๑.๑. เงนิงบประมาณ

๑.๒. เงนินอกงบประมาณ

๒. เงนิงบประมาณของอปท.ตอ้งจดัท าขอ้บญัญตัิ/เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี ดงัน้ี

2.1 ประมาณการรายรบั ไดแ้ก ่รายไดท้ี่จดัเกบ็เอง  รายไดภ้าษีจดัสรร เงนิรายไดอ้ืน่ และเงนิอดุหนุน

ทัว่ไป

2.2 งบประมาณรายจา่ย  โดยการน าขอ้มูลประมาณการรายรบัลว่งหนา้มา ประมาณการรายจา่ย

จา่ยลว่งหนา้  และหากในระหว่างปีเงนิรบัจรงิเกนิประมาณการรายรบัท ัง้ฉบบักส็ามารถ

น าสว่นที่เกนิมาตัง้งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมได ้

๓. เงนินอกงบประมาณ ไม่ตอ้งตราขอ้บญัญตัิ/เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี เช่น 

เงนิสะสม  เงนิทนุส ารองเงนิสะสม  เงนิกู ้เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิอดุหนุนทัว่ไปแบบระบ ุ  

วตัถปุระสงค ์

เงนิงบประมาณของ อปท.
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ประกาศ กกถ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิอดุหนุนทัว่ไปใหแ้ก่ อปท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ขอ้ ๔ ใหอ้ปท.น าเงนิอดุหนุนทัว่ไปที่ไดร้บัจดัสรร ไปจดัท าขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี หาก อปท.น าไปใชจ้า่ยและมีเงนิเหลอืจา่ย ใหต้กเป็น

เงนิสะสมของ อปท. 

รายการเงนิอดุหนุนที่ตามประกาศ กกถ.

ยกเวน้ เงนิอดุหนุนดงัต่อไปน้ี ใหอ้ปท.น าไปใชจ้า่ยตามรายการที่ก าหนด โดยมิตอ้งจดัท า

ขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัิ หากมีเงนิเหลอืจา่ย และอปท.มิไดส้ง่คนืเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ใหน้ าเงนิ

เหลอืจา่ยไปใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ หรอืปีต่อๆไป

-เงนิอดุหนุนสนบัสนุนการถ่ายโอนบคุลากร (เงนิเดือน/ค่าจา้ง,สทิธิประโยชน์)

-เงนิอดุหนุนการจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าการศึกษาของบตุร)(ค่าเช่าบา้น)(ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิีการงบประมาณของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2563

(มีผลใชบ้งัคบั วนัที่ 26 พ.ย. 2563)



ประมาณการรายรบั (ขอ้๑๗)

๑.รายไดท้ี่ อปท.จดัเกบ็เอง

๒.เงนิภาษีจดัสรร

๓.เงนิอดุหนุนทัว่ไป

๔.รายไดอ้ืน่

เงนิรายรบั ที่อปท.ตอ้งน ามาจดัท างบประมาณรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ย

ตามร่างขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิ(ขอ้๑๓,๑๔)

1. รายจา่ยงบกลาง

2. รายจา่ยตามแผนงาน

-งบบคุลากร

-งบด าเนินงาน

-งบลงทนุ

-งบเงนิอดุหนุน

-งบรายจา่ยอืน่

ประมาณการ

รายรบั

(รวม )
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ขอ้ ๓๔ อปท. จะจา่ยเงนิ หรอืก่อหน้ีผูกพนั

ไดต้ามขอ้ความที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี หรอืงบประมาณรายจา่ย

เพิม่เตมิ ท ัง้น้ี ตอ้งมีกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ค าส ัง่หรอืหนงัสอืส ัง่การ มท.

อนุญาตใหจ้า่ย และมีเงนิรายไดเ้พยีงพอที่จะ

เบกิจา่ยได้

ขอ้ ๑๖ การต ัง้งบประมาณ

รายจา่ยเพือ่เป็นค่าใช่จา่ยของ 

อปท.ใหก้ระท าตามที่มีกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอื

หนงัสอืส ัง่การ มท.ก าหนด

หลกัการส าคญัในการตัง้งบประมาณและการจา่ยเงนิ

ขอ้ ๙ เงนิรายจา่ยประจ าปีของ อปท.ให ้

จดัท าเป็นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

และใหม้ีประมาณการรายรบัประกอบ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีดว้ย 



วรรคสอง เงนิที่ไดร้บัในลกัษณะค่าชดใชค้วามเสยีหาย หรอืสิ้นเปลอืงแหง่

ทรพัยส์นิ และจ าเป็นจะตอ้งจา่ยเพือ่บูรณะทรพัยส์นิ หรอืจดัใหไ้ดท้รพัยส์นิคนืมา 

ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นพจิารณาด าเนินการตามระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง

โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจา่ยตามระเบยีบน้ี

ขอ้ ๓๕  การใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้เงนิสะสม หรอื เงนิอดุหนุนจากกระทรวง ทบวง 

กรม หรอืหน่วยงานอืน่ใดที่มีลกัษณะให ้อปท. ด าเนินการตามที่ระบไุวเ้ป็นการเฉพาะ

โดยไม่มีเงือ่นไข  

ให ้อปท. พจิารณาด าเนินการตามที่ระบไุวโ้ดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจา่ยตามระเบียบน้ี

เงนิที่ อปท.ไม่ตอ้งจดัท างบประมาณรายจา่ย

(ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2563

(มีผลใชบ้งัคบั วนัที่ 26 พ.ย. 2563)



รายละเอยีดประกอบการพจิารณา

ของสภาทอ้งถิ่นเป็นไปตามที่ มท.ก าหนด

รายรบั

รายจา่ย

ผ่านการ

พจิารณาของ

สภาทอ้งถิ่น

ผ่านการ

พจิารณาของ 

ผวจ./นอ.

- พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๕๓

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ 

- พ.ร.บ. สภาต าบลและ อบต. พ.ศ.๒๕๓๗ 

มาตรา ๘๗

เงนิอดุหนุน

ทัว่ไปก าหนด

วตัถปุระสงค์

เงนิอดุหนุน

เฉพาะกจิ

เงนิสะสมเงนิกู ้

ทนุส ารองเงนิ

สะสม

ไม่ตอ้งจดัท าขอ้บญัญตัิงบประมาณ

การจดัท าขอ้บญัญตัิ/

เทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี - รายไดจ้ดัเกบ็เอง

- รายไดภ้าษีจดัสรร

- รายไดอ้ดุหนุน

ทัว่ไป

- รายไดอ้ืน่

- ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น

เป็นกรอบ

- บูรณาการแผนงาน 

โครงการโดยสอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั

และยทุธศาสตร ์คสช. 

- จ าแนกตาม  แผนงาน/ 

โครงการ

๑. สทิธิประโยชน์ขา้ราชการและลูกจา้งถา่ยโอน  

๒. เงนิเดือนและค่าจา้งส าหรบัขา้ราชการ

และลูกจา้งถา่ยโอน

๓. การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (การศึกษาบตุร)

๔. การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าเช่าบา้น) 

๕. การจดัการศึกษาภาคบงัคบั (ค่าบ าเหน็จ

บ านาญ)

ประมาณการรายจา่ยประมาณการรายรบั

เงนินอกงบประมาณ



การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย

ในงบลงทนุ โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด 

ที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิ

ของสภาทอ้งถิ่น

การโอนเงนิ

งบประมาณรายจา่ยต่าง ๆ

การโอนเงนิงบประมาณ

ขอ้ ๒๖ 

ขอ้ ๒๗ 



การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

ประมาณการรายรบัหรอืงบประมาณรายจา่ย

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ 

ที่ท าใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง 

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของ

สภาทอ้งถิ่น

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายการที่ไดก้่อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้

หากมิไดเ้พิ่มวงเงนิ

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายการที่ไดก้นัเงนิหรือขยายเวลา

การเบกิจา่ยเงนิไวแ้ลว้

จะกระท าไดต่้อเม่ือไดร้บัอนุมตัิ

จากผูม้ีอ านาจใหก้นัเงนิ 

หรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

ขอ้ ๒๘ 

ขอ้ ๒๙ 

ขอ้ ๓๐ 

ขอ้ ๓๑ 



(๑) ไม่อาจแยกงบประมาณ

ตัง้จา่ยเพื่อด าเนินการในแต่ละ

ปีงบประมาณได้

(๓) จดัท าเป็นงบประมาณรายจา่ยโดยจะตอ้ง

ระบใุนงบประมาณรายจา่ย ปีปจัจุบนั และ

งบประมาณรายจา่ยปีถดัไป ที่จะกอ่หน้ี

ผูกพนัใหช้ดัเจน

(๒) มีรายไดไ้ม่เพยีงพอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว 

หรอืมีความจ าเป็นตอ้งกอ่หน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยมากกว่า

หน่ึงปีงบประมาณ

ขอ้ ๓๗  อปท. อาจกอ่หน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยมากกว่า 1 ปีงบประมาณได ้  โดยความ

เหน็ชอบของสภาทอ้งถิ่นภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปน้ี

การกอ่หน้ีผูกพนัมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ 

(๔) ใหก้อ่หน้ีผูกพนัไดไ้ม่เกนิ ๓ ปีงบประมาณ

เวน้แต่ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ีระเบยีบ ประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่



มาตรา ๒๙ การขอตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่สนบัสนุน อปท.  เป็นเงนิอดุหนุน

ส าหรบัการด าเนินการโดยทัว่ไป หรอื ส าหรบัการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

เป็นการเฉพาะ

๑. ให ้อปท. ด าเนินการ ยื่นค าขอตัง้งบประมาณรายจา่ยต่อ รมว.มท. เพือ่เสนอ

ต่อผูอ้ านวยการ ท ัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลาที่ผูอ้  านวยการก าหนด

๒. การจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินการโดยทัว่ไป

ของ อปท. ใหส้ านกังบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท.

การขอรบัเงนิอดุหนุนทัว่ไปและเงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ

(พ.ร.บ.วธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)



มาตรา ๔๓ การขอเบกิเงนิจากคลงัตามงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณใด

ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลงัไดภ้ายในปีงบประมาณ ใหข้ยาย

ระยะเวลาขอเบิกเงนิจากคลงัไดเ้ฉพาะในกรณีที่หน่วยรบังบประมาณไดก้่อหน้ีผูกพนั

ไวก้่อนสิ้นปีงบประมาณและไดม้ีการกนัเงนิไวต้ามระเบยีบเกี่ยวกบัการเบิกจา่ยเงนิจาก

คลงัแลว้

การขยายเวลาขอเบิกเงนิจากคลงัตามวรรคสอง ใหข้ยายออกไปไดอ้กีไม่เกิน

หกเดือนของปีงบประมาณถดัไป เวน้แต่มีความจ าเป็นตอ้งขอเบิกเงนิจากคลงัภายหลงั

เวลาดงักลา่วใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพือ่ขอขยายเวลาออกไปไดอ้กี

ไม่เกนิหกเดือน

การเบกิจา่ยเงนิและการกนัเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ



ขอ้ ๒๘ นอกจากที่ก าหนดในขอ้ ๒๓ ขอ้ ๒๖ และขอ้ ๒๗ การโอนเงนิจดัสรร

จากผลผลติ หรอืโครงการใดๆ ไปตัง้จา่ยในผลผลติ หรอืโครงการอืน่ๆ (ภายใน

แผนงานเดียวกนั) การเปลี่ยนแปลงเงนิจดัสรร การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด

ของเงนิจดัสรร (ส าหรบังบรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ และงบบูรณาการ) 

“ใหถ้อืปฏบิตัิตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการใชง้บประมาณรายจา่ย การโอนเงนิจดัสรร

หรอืการเปลี่ยนแปลงเงนิจดัสรรที่ส านกังบประมาณก าหนด” 

ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ้ ๒๗ การโอนจดัสรร และหรอื การเปลี่ยนแปลงเงนิจดัสรรที่ไดร้บัอนุมตัิให ้

ขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิจากคลงัใหข้อท าความตกลงกบัส านกังบประมาณก่อน



มาตรา 97 วรรคสาม “ การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลด

วงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาสง่มอบหรอืระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพรอ้มกนัไป”

๑) กรณีเงนิงบประมาณของ อปท. (ใชร้ะเบยีบมท.ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) กรณีเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ (ใชร้ะเบยีบของส านกังบประมาณ)

-ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-หลกัเกณฑว์่าดว้ยการใชง้บประมาณรายจา่ย การโอนเงนิจดัสรรหรอืการเปลีย่นแปลง

เงนิจดัสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

- ค าส ัง่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที่ ๗๑๐/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓

(มอบอ านาจใหผ้วจ.)
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การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง 



(นส. ด่วนที่สดุ ที่ กค 0405.4/32820 ลว 1 ส.ค.62)

- ในกรณีที่ อปท. มีความประสงคจ์ะแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง ซึ่งมีความจ าเป็น

โดยไม่ท าใหร้าชการเสยีประโยชนห์รอืแกไ้ขเพือ่ประโยชนข์องทางราชการ 

ภายใตข้องเขตวตัถปุระสงคเ์ดิมของสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

- ด าเนินการไดอ้ย่างชา้กอ่นท าการตรวจรบังานไวใ้ชใ้นราชการแลว้

- จะตอ้งถอืปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีการงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่

เกี่ยวขอ้ง กอ่นที่จะเสนอ หน.หน่วยงานของรฐัแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง

17

การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง 



“ค าผิดอนัเกดิจากการพมิพ ์เช่น สะกดผิด ค าซ ้า เกนิหรอืตกหล่น หรอืใช้

ค าไม่ถกูตอ้ง ซ่ึงอาจเป็นความคลาดเคลื่อน ในขัน้ตอน

การจดัท าเอกสารของหน่วยรบังบประมาณ และของส านกังบประมาณ เม่ือ

หน่วยรบังบประมาณจะด าเนินการใชจ้า่ยหรอืก่อหน้ีผูกพนังบประมาณ

รายจา่ยต่อไป จงึสามารถแกไ้ขค าผิดใหถ้กูตอ้งได ้

โดยไม่ตอ้งขอแกไ้ขค าผิดจากส านกังบประมาณอกี

การแกไ้ขค าผดิอนัเกดิจากการพิมพเ์อกสารของรายการงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัอนุมตัหิรือไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังบประมาณ

หนงัสอืส  านกังบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๗ ลงวนัที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๖๒

ใหจ้ดัท าบนัทกึเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยว่ามีการแกไ้ขถอ้ยค าผิดดงักลา่ว



การใชจ้า่ยเงนิสะสม ทนุส ารองเงนิสะสม การกนัเงนิกรณี

กอ่หน้ีผูกพนั หรอืไม่กอ่หน้ีผูกพนั

อ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น หรอื สภาทอ้งถิ่น

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ 

การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิ ของ อปท.  พ.ศ. ๒๕๔๗

(แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑)



การกนัเงนิกรณีกอ่หน้ีผูกพนั (ขอ้ ๕๗) 

ขอ้ ๕๗ กรณีที่ อปท. ไดก้อ่หน้ีผูกพนัไวก้อ่นสิ้นปี โดย

ส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง หรอืการเช่าทรพัยส์นิ ถา้เหน็ว่าการเบิก

เงนิไปชาระหน้ีผูกพนัไม่ทนัสิ้นปี   ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่น

อนุมตัใิหก้นัเงนิไวเ้บกิจา่ยในปีถดัไปไดอ้กีไม่เกนิ

ระยะเวลาหน่ึงปีหรอืตามขอ้ผูกพนั

20
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อปท. ส ัง่ซ้ือ หรอืส ัง่จา้ง 

หรอืการเช่าทรพัยส์นิ โดย

กอ่หน้ีผูกพนั

ไวก้อ่นสิ้นปี 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

อนุมตัใิหก้นัเงนิไว ้

(ปี = ปีงบประมาณ)
๐๑

๐๒
๐๓

๐๔

เบกิเงนิไปช าระหน้ีผูกพนั

ไม่ทนัสิ้นปี 

เบิกจา่ยในปีถดัไปไดอ้กีไม่

เกนิระยะเวลา ๑ ปี หรอื

ตามขอ้ผูกพนั

การกนัเงนิกรณีกอ่หน้ีผูกพนั 

ขอ้ ๕๗



การกนัเงนิกรณียงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนั  (ขอ้ ๕๙) 

ขอ้ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจา่ยหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินและสิง่กอ่สรา้ง ยงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนัแต่มีความจ าเป็นตอ้ง

ใชจ้า่ยเงนินั้นต่อไปอกี ให ้อปท. รายงานขออนุมตักินัเงนิต่อสภาทอ้งถิ่นไดอ้กีไม่เกนิระยะเวลา ๑ ปี

กรณีเม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิแลว้ หาก อปท. ยงัมิไดด้ าเนินการกอ่หน้ีผูกพนั ใหข้อ

อนุมตัขิยายเวลาเบิกจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกี ๑ ปีต่อสภาทอ้งถิ่น หรอืกรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงรายการ ที่ท าให ้ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ใหข้อ

อนุมตัเิปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกี ๑ ปีต่อสภาทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี และ

โครงการดงักลา่วตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์ดิมตามที่ไดร้บัอนุมตัิใหก้นัเงนิไว ้

กรณีที่ อปท. ไดก้อ่หน้ีผูกพนัแลว้ให ้เบกิจา่ยไดต้ามขอ้ผูกพนั 

เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิแลว้  หากยงัไม่ไดด้ าเนินการกอ่หน้ี

ผูกพนัหรอืมีเงนิเหลอืจา่ยจากเงนิดงักล่าว ใหเ้งนิจ านวนนั้นตกเป็นเงนิสะสม
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การกนัเงนิ (ยงัไม่ไดก้อ่หน้ีผูกพนั) ขอ้ ๕๙

❖ กรณีที่มีรายจา่ยหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ยงัมิไดก้อ่หน้ีผูกพนั มีความจ าเป็น ตอ้งใชจ้า่ยเงนินั้น

ต่อไปอกี 

❖ กรณีเม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหน่ึงแลว้ 

หาก อปท. ยงัมิไดด้ าเนินการกอ่หน้ีผูกพนั 

อปท. รายงานขออนุมตัิกนัเงนิไดอ้กี

ไม่เกนิระยะเวลา ๑ ปี

ใหข้ออนุมตัิขยายเวลาเบกิ

จา่ยเงนิไดไ้ม่เกนิอกี ๑ ปี

❖ กรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดงักล่าวที่ท าให ้ลกัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลี่ยน หรอื

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง 

ต่อสภาทอ้งถิ่น

แลว้แต่กรณี

ใหข้ออนุมตัิเปลี่ยนแปลง

และหรอืขยายเวลาเบกิจา่ย

เงนิไดไ้ม่เกนิอกี ๑ ปี 

ต่อสภาทอ้งถิ่น

ต่อสภาทอ้งถิ่น

❖ โครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์ดิมตามที่ไดร้บัอนุมตัิใหก้นัเงนิไว ้

❖ กรณีที่ อปท. ไดก้อ่หน้ีผูกพนัแลว้ใหเ้บกิจา่ยไดต้ามขอ้ผูกพนั

❖ เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหน่ึง หรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิตามวรรคสองแลว้ หากยงัไม่ไดด้ าเนินการ

กอ่หน้ีผูกพนัหรอืมีเงนิเหลอืจา่ยจากเงนิดงักลา่ว ใหเ้งนิจ านวนนั้นตกเป็นเงนิสะสม



การกนัเงนิรายจา่ยประจ า (ขอ้ ๕๙/๑) 

ขอ้ ๕๙/๑ รายจา่ยเงนิเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงนิประจ าต าแหน่ง 

เงนิเพิม่   เงนิประโยชนต์อบแทนอืน่ เงนิช่วยเหลอืและเงนิอืน่ในลกัษณะ

เดียวกนั รวมทัง้ค่าตอบแทนที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ ที่มีระเบยีบ กฎหมาย ก าหนดให ้

จา่ยในลกัษณะเดียวกนั หากเบกิเงนิไม่ทนัสิ้นปีและมีความจ าเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนิ

นั้นต่อไปอกี  ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัใิหก้นัเงนิไดไ้ม่เกนิ ๖ เดือน

เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิหากยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ ใหข้อ

ขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิต่อสภาทอ้งถิ่นไดอ้กีไม่เกนิ ๖ เดือน

24



รายจา่ยเงนิเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จ

บ านาญ เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิ

เพิ่ม 

เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

เงนิช่วยเหลอืและเงนิอืน่

ในลกัษณะเดียวกนั 

รวมทัง้ค่าตอบแทนที่เรียกช่ือ

อย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย 

ก าหนดใหจ้่ายในลกัษณะ

เดียวกนั

การกนัเงนิ (เงนิเดือน ค่าจา้งฯ) ขอ้ ๕๙/๑

หากเบกิเงนิไม่ทนัสิ้นปี และมีความจ าเป็นตอ้ง

ใชจ้า่ยเงนินั้นต่อไปอกี ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัิ

ใหก้นัเงนิไดไ้ม่เกนิ ๖ เดือน

เม่ือสิ้นสดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหน่ึง 

หากยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ ใหข้อขยายเวลา

การเบกิจา่ยเงนิต่อสภาทอ้งถิ่นไดอ้กีไม่เกนิ ๖ เดอืน

ขอ้๕๙/๒ การขอขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิตามหมวดน้ี 

ให ้อปท. ด าเนินการกอ่นสิ้นระยะเวลาที่ไดร้บัอนุมตัิ

ใหก้นัเงนิหรือขยายเวลาเบิกจา่ยเงนิ



(๓) ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบรกิารไปรษณียโ์ทรเลข

การเบกิเงนิ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิยมืใหแ้ก่

บคุคลใดในสงักดั ยืมเพื่อ

ปฏบิตัริาชการ

ใหก้ระท าได ้

เฉพาะรายการ

๑) ค่าจา้งแรงงาน ซึ่งไม่มีก าหนดจา่ยเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า

แต่จ าเป็นตอ้งจา่ยใหแ้ต่ละวนัหรอืแต่ละคราวเม่ือเสรจ็งาน

(๒) ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุเฉพาะ

- ค่าตอบแทนส าหรบัผูท้ี่ปฏบิตังิานใหแ้ก่ อปท. และ

จ าเป็นตอ้งจา่ยแต่ละวนั/แต่ละคราวเม่ือสิ้นสุดการปฏบิตังิาน 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

- ค่าเบี้ยประชมุ 

- รายการค่าใชส้อยหรอืวสัดทุี่ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

- ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ / ฝึกอบรม /จดังาน 

เฉพาะรายการที่ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง 

เป็นตน้

รายการทีย่มืเงนิได ้ข้อ ๘๕/๑
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๑. กรณีที่ยอดเงนิสะสมคงเหลอืไม่ถงึรอ้ยละ ๑๕ ของเงนิสะสม 

ณ วนัที่ ๑ ตลุาคม ของปี งปม. นั้น ใหข้อความเหน็ชอบ

จากสภาทอ้งถิ่น และขออนุมตั ิผวจ. 

๒. กรณีที่ปีใด อปท. มียอดเงนิทนุส ารองเงนิสะสมเกนิรอ้ยละ 

๑๕ ของ งปม.รายจา่ยประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็น 

อปท. อาจน าเงนิทนุส ารองเงนิสะสมเฉพาะในสว่นที่เกนิ

ไปใชจ้า่ยได ้ภายเงือ่นไข ขอ้ ๘๙(๑) โดยไดร้บัอนุมตัจิาก

สภาทอ้งถิ่น

ขอ้ ๘๗ ทกุวนัสิ้นปีงบประมาณ เม่ือ อปท. ไดปิ้ดบญัชีรายรบัรายจา่ยแลว้ 

ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจ าปีไวร้อ้ยละ ๑๕ ของทกุปี เพือ่เป็นทนุส ารองเงนิสะสม

อปท. อาจใชจ้า่ย

เงนิทนุส ารองเงนิสะสมได้

กรณีดงัต่อไปน้ี

ที่มาของเงนิทนุส ารองเงนิสะสมและการจา่ย
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ขอ้ ๘๗ ทกุวนัสิ้นปีงบประมาณ เม่ือ อปท. ไดปิ้ดบญัชีรายรบัรายจา่ยแลว้ 

ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจ าปีไวร้อ้ยละ ๑๕ ของทกุปี เพือ่เป็นทนุส ารองเงนิสะสม

การกนัเงนิทนุส ารองเงนิสะสม

วธิีการค านวณ 

เม่ือสิ้นปีมีเงนิเหลอืตกเป็นเงนิสะสม จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

กนัไวร้อ้ยละ ๑๕ ของทกุปี (๑,๐๐๐,๐๐๐x๑๕/๑๐๐) 

เป็นเงนิทนุส ารองเงนิสะสม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สว่นที่เหลอืเป็นเงนิสะสม   ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
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ตอ้งยอดเงนิสะสมคงเหลอืไม่ถงึรอ้ยละ ๑๕ ของเงนิสะสม ณ วนัที่ 

๑ ตลุาคม ของปี งปม. นั้น ใหข้อความเหน็ชอบ   จากสภาทอ้งถิ่น และ

ขออนุมตั ิผวจ. 

อปท. อาจใชจ้า่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสมได ้มี ๒ กรณี

หลกัการจา่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสม

๑. กรณี ผวจ. อนุมตัิ

ตวัอย่าง ยอดเงนิสะสม ณ วนัที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๖๔)  คงเหลอื ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- คดิรอ้ยละ ๑๕ (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕ / ๑๐๐)  เป็นเงนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

- ณ วนัน้ี(วนัที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๔ มีเงนิสะสมเหลอื ๒๘๐,๐๐๐ บาท

แสดงว่ามีเงนิสะสม ณ วนัน้ีไม่ถงึ 15 %ของ ๑ ต.ค. ๖๓ ดงันั้น อปท. จงึสามารถใชเ้งนิทนุส ารองเงนิ

สะสมได ้โดย

➢ ขอความเหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่น 

➢ และขออนุมตัติ่อ ผวจ.
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๒. กรณีที่ปีใด อปท. มียอดเงนิทนุส ารองเงนิสะสมเกนิรอ้ยละ ๑๕ ของ งปม.

รายจา่ยประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็น อปท. อาจน าเงนิทนุส ารองเงนิสะสม

เฉพาะในสว่นที่เกนิ ไปใชจ้า่ยได ้ภายเงือ่นไข ขอ้ ๘๙(๑) โดยไดร้บัอนุมตัจิาก

สภาทอ้งถิ่น

อปท. อาจใชจ้า่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสมได ้มี ๒ กรณี

หลกัการจา่ยเงนิทนุส ารองเงนิสะสม

๒. กรณีสภาทอ้งถิ่น 

อนุมตัิ

ตวัอย่าง อปท.มี งปม.รายจา่ยประจ าปี ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- คดิรอ้ยละ ๑๕ (๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕ / ๑๐๐) เป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ณ วนัน้ีมีเงนิทนุส ารองเงนิสะสมรวม ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- มียอดเงนิทนุส ารองเงนิสะสมเกนิ(รอ้ยละ ๑๕) (๓๖,๐๐๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐,๐๐๐= ๖,๐๐๐,๐๐๐) 

- อปท.สามารถน าเงนิทนุส ารองเงนิสะสมสว่นที่เกนิจ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปใชจ้า่ยไดภ้ายใต ้

เงือ่นไข ขอ้ ๘๙(๑)

➢ โดยไดร้บัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิ่น



❖ ไดร้บัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิ่น

❖ อปท.ตอ้งก่อหน้ีผูกพนัใหเ้สรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกนิ ๑ ปีถดัไป

หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดใหเ้ป็นอนัพบัไป

❖ กนัเงนิสะสมส ารองจา่ย เป็นค่าใชจ้า่ยดา้นบคุลากรไม่นอ้ยกว่า 

๓ เดือน และ กนัไวอ้กีรอ้ยละ ๑๐ ของ งปม.รายจา่ยประจ าปีนั้น เป็น 

คชจ.ในการบรหิารงาน และสาธารณภยัเกดิข้ึน

❖ สง่เงนิสมทบกองทนุสง่เสรมิกจิการของ อปท.แต่ละประเภทตามระเบยีบแลว้ 

❖ เป็นไปตามแผนพฒันาของ อปท. หรอื ตามที่กฎหมายก าหนด

❖ กระท าไดเ้ฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของ อปท. 

✓ ดา้นการบรกิารชมุชนหรอืสงัคม หรอื

✓ กจิการที่เป็นการเพิม่พูนรายได ้ของ อปท. หรอื

✓ กจิการที่จดัท าเพือ่บ าบดัความเดือดรอ้นของประชาชน
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การใชเ้งนิสะสม 

(ขอ้ ๘๙) 

ค านึงถึงฐานะการเงินการคลงัของ อปท. และเสถียรภาพในระยะยาว



ปมท. อาจอนุมตัิยกเวน้ให ้อปท.ใชจ้า่ยจาก

เงนิสะสมหรอืเงนิทนุส ารองเงนิสะสมได้

โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย

กรณีที่มีภารกจิตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล หรอื มท. และ

➢ จ าเป็นตอ้งให ้อปท. เป็นผูด้ าเนินการ โดยใชจ้า่ยงบประมาณ และ

➢ งบประมาณดงักลา่วไม่เพยีงพอ และ

➢ ไม่ตอ้งดว้ยเงือ่นไขการใชจ้า่ยเงนิสะสมหรอืเงนิทนุส ารองเงนิสะสม

ตามขอ้ ๘๗ และขอ้ ๘๙ 

ยกเวน้การใชจ้า่ยเงนิสะสมหรอืทนุส ารองเงนิสะสม (ขอ้ ๘๙/๑)



การจา่ยขาดเงนิสะสม (ขอ้ ๙๐)

ขอ้ ๙๐ กรณีที่งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้ มีงบประมาณไม่

เพยีงพอที่จะจา่ย หรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมาณเพื่อการนั้นไว ้ให ้อปท.  จา่ยขาดเงนิสะสม

ได ้โดยไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ในกรณีดงัต่อไปน้ี

(๑) รบัโอน เลื่อนระดบั เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น

(๒) เบิกเงนิใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่น ผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เลขานุการสภาทอ้งถิ่น ที่ปรกึษาผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พนกังาน

สว่นทอ้งถิ่น ซ่ึงมีสทิธิไดร้บัเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัต ัง้ อปท. นั้น ตลอดจน

ลูกจา้งซ่ึงมีสทิธิไดร้บัเงนิอืน่ตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การ

กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ

(๓) ค่าใชจ้า่ยตาม (๑) และหรอื (๒) ใหถ้อืเป็นรายจา่ยในปีงบประมาณนั้น
33



การจา่ยขาดเงนิสะสม (ขอ้ ๙๑)

ขอ้ ๙๑ กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัใิหจ้า่ยขาดเงนิสะสมไดต้าม

ความจ าเป็นในขณะนั้น
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พระราชบญัญตั ิ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๐



ผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น

(ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น) 

แต่งต ัง้เจา้พนักงานใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้นเขต อปท.แหง่พื้นที่

จดัใหม้ีอาสาสมคัรในพื้นที่ที่รบัผิดชอบเพื่อปฏบิตัิหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี

(๑) ใหค้วามช่วยเหลอืเจา้พนักงานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

(๒) ปฏบิตัติามที่ผูอ้ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่ มท.ก าหนด

อ านาจ

อ านาจหนา้ที่ของผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น

ผูอ้ านวยการ ผอ.กลาง ผอ.จงัหวดั ผอ.อ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิ่น และ ผอ.กทม.

เจา้พนกังาน      ผูซ่ึ้งไดร้บัแต่งต ัง้ใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ในพื้นที่ต่าง ๆ ตาม พรบ.น้ี

อาสาสมคัร อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อพปร.)

อปท.แหง่พื้นที่มีหนา้ทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถิ่นของตน

เป็นผูร้บัผิดชอบและมีหนา้ที่ช่วยเหลอื ผอ.จงัหวดัและ ผอ.อ าเภอ ตามที่ไดร้บั

มอบหมาย

มีอ านาจส ัง่การ ควบคุม และก ากบัดูแลการปฏบิตัิหนา้ที่ของ จพง.และอาสาสมคัร

ใหเ้ป็นไปตาม พรบ.น้ี

หนา้ที่
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๑. เขา้ด าเนินการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัโดยเรว็ 

๒. แจง้ผูอ้ านวยการอ าเภอ

ที่รบัผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น

และผูอ้ านวยการจงัหวดัทราบ

๓. ส ัง่ขา้ราชการ/พนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

เจา้หนา้ที่ของรฐั เจา้พนกังาน อาสาสมคัร 

และบคุคลใดๆ ในเขตพื้นที่ อปท.ที่เกดิ

สาธารณภยัใหป้ฏบิตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด

ตามความจ าเป็น

๗. จดัใหม้ีการสงเคราะหผู์ป้ระสบภยัโดย

ทัว่ถงึและรวดเรว็

๖. ส ัง่หา้มเขา้หรอืใหอ้อกจากพื้นที่

อาคารหรอืสถานที่ก าหนด

๕. ขอความช่วยเหลอืจาก อปท.อืน่

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

๔. ใชอ้าคาร สถานที่ วสัด ุอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช ้

เครื่องมือสือ่สาร และยานพาหนะ 

อ านาจหนา้ที่ ตาม พรบ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๔๐ 

เมื่อเกดิ/คาดว่าจะเกดิ

สาธารณภยัข้ึนในเขตพื้นที่ อปท.

ใด ใหผู้อ้ านวยการทอ้งถิ่นของ 

อปท.แห่งพื้นที่นั้น มีหนา้ที่

มาตรา ๒๑



ผูอ้ านวยการในเขตพื้นที่

ที่รบัผิดชอบ 

มีหนา้ที่
๑. ส ารวจความเสยีหาย

จากสาธารณภยัที่เกดิข้ึน 

๒. จดัท าบญัชีรายช่ือประสบภยัและ

ทรพัยส์นิที่เสยีหาย 

๓. ออกหนังสอืรบัรองใหผู้ป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน

ในการรบัการสงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟ ู 

๔. ระบหุน่วยงานที่รบัผิดชอบ

๕. รายงานจงัหวดั อ าเภอ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ

อ านาจหนา้ที่ ตาม พรบ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๔๐ 

มาตรา ๓๐



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ย

เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐

มีผลใชบ้งัคบั วนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐

(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

มีผลใชบ้งัคบั วนัที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒



การช่วยเหลอื

ประชาชน

แบ่ง ๔ กรณี

ดา้นสาธารณภยั

ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต 

การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ

เกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย

❖ การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้น หรอืไม่

สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นการด ารงชีพ

❖ โดยอาจใหเ้ป็นสิง่ของ หรอืจา่ยเป็นเงนิ หรอืการจดับริการ

สาธารณะ เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืประชาชนในระดบัเขตพื้นที่หรอื

ทอ้งถิ่น ตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท.

❖ ด าเนินการในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ อปท. ตามกฎหมาย โดย

ค านึงถงึสถานะทางการคลงัและความจ าเป็นเหมาะสม

การช่วยเหลอื

ประชาชน

ค านิยาม



➢ อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย์

โรคระบาดสตัว ์โรคระบาดสตัวน์ ้ า การระบาดของศตัรูพชื 

➢ ตลอดจนภยัอืน่ ๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน 

ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาต ิมีผูท้ าใหเ้กดิข้ึน อบุตัเิหต ุ

หรอืเหตอุืน่ใด ซ่ึงก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย

ของประชาชน หรอืความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ

ของประชาชน หรอืของรฐั และใหห้มายความรวมถงึ

ภยัทางอากาศ และการก่อวนิาศกรรมดว้ย 

(พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๕๐)

สาธารณภยั
หมายความว่าสาธารณภยั

ตามกม.ว่าดว้ยการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

ดา้นที่ ๑ การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยั



42

ความหมายของ “ภยัพบิตั”ิ

ระเบยีบ กค. ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภยัพบิตัิ

❖ สาธารณภยัอนัไดแ้ก่ อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั ภยัแลง้ ภาวะฝนแลง้ 

ฝนทิ้งช่วง  ภยัจากลูกเหบ็ ภยัอนัเกดิจากไฟป่า ภยัที่เกดิจากโรคหรอืการระบาด

ของแมลง หรอืศตัรูพชืทกุชนิด ภยัอนัเกดิจากโรคที่แพร่หรอืระบาดในมนุษย์

อากาศหนาวจดัผิดปกต ิภยัสงคราม และภยัอนัเน่ืองมาจากการกระท าของ

ผูก้่อการรา้ย กองก าลงัจากนอกประเทศ 

❖ ตลอดจนภยัอืน่ ๆ ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาต ิหรอืมีบคุคลหรอืสตัวท์ าใหเ้กดิข้ึน ซ่ึง

ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกายของประชาชน 

หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย แก่ทรพัยส์นิของประชาชน
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วรรคหน่ึง กรณีเกดิสาธารณภยัในพื้นที่ของ อปท. ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินหรือไม่กต็าม อปท.สามารถด าเนินการช่วยเหลอืประชาชน

ในเบื้องตน้ โดยฉบัพลนัทนัท ีเพื่อการด ารงชีพ หรอืบรรเทาความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ หรอื

ระงบัสาธารณภยั หรอืเพื่อคุม้ครองชีวิตและทรพัยส์นิ หรอืป้องกนัภยนัตรายที่จะเกดิแก่ประชาชน ไดต้าม

ความจ าเป็น ภายใตข้อบอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการพจิารณา

วรรคสอง กรณีช่วยเหลอืประชาชน เพื่อ-เยยีวยาและฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั / -การสง่เสรมิและ

พฒันาคณุภาพชีวิต / -การป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ / -การช่วยเหลอืเกษตรผูม้ีรายไดน้อ้ย ใหเ้สนอ คกก.

ใหค้วามเหน็ชอบกอ่น

วรรคสาม อปท.ใดมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอืประชาชนนอกเหนือจากหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือตาม

ระเบยีบน้ี ใหข้อความเหน็ชอบจาก ปมท.ก่อนใหก้ารช่วยเหลอื 

ขอ้ ๖ การใหค้วามช่วยเหลอืในเบื้องตน้โดยฉบัพลนัทนัที

ขอ้ ๑๖ (๑) การช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัฉุิกเฉิน ให ้อปท.พจิารณา

ใชจ้า่ยงบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงั โดยอนุโลม
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ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่โดย

▪ ส ารวจความเสยีหายจาก

สาธารณภยัที่เกดิข้ึน

▪ จดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระสบภยั

และทรพัยส์นิที่เสยีหาย

▪ ออกหนงัสอืรบัรองให ้

ผูป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐาน

▪ โดยระบหุน่วยงาน

• รายงานอ าเภอ/จงัหวดั/

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

• นส.สถ.ด่วนที่สดุ ที่ มท

๐๘๑๐.๔/ว๑๓๘๑ ลว. ๓๐ 

มิ.ย.๖๔ แจง้ตาม นส.ปภ. 

ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๖๐๕/

๔๖๔๗ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ ให ้

ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. 

พจิารณาใชเ้งนิทดรอง

ราชการฯ โดยไม่ตอ้งสง่เรื่อง

คืน อปท. เวน้แต่

มีการยตุิการอนุมตัิจา่ยเงนิทด

รองราชการฯ แลว้

อปท.ด าเนินการ

รายงาน

ขอ้๗ (๑) การใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาหรอืฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั 

กรณีมีประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัฉุิกเฉิน

งบประมาณ

• ใชเ้งนิทดรองราชการ
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การใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาหรอืฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั 

กรณีไม่มีประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิฉุกเฉิน

อปท.

• ช่วยเหลอืตามมต ิคกก.

ช่วยเหลอืประชาชน

• กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

• จดัท าโครงการ เขา้

แผนพฒันา และ

ตัง้ งปม.หมวดรายจา่ย

เสนอ คกก.พจิารณา• ส ารวจความเสยีหายของ

ผูป้ระสบภยั

เสนอ คกก.พจิารณา 
• น ารายช่ือของ ปชช.

ที่เดือดรอ้น มาพจิารณา

ตามหลกัเกณฑ ์กค.

• ประกาศให ้ปชช.ทราบ ไม่

นอ้ยกว่า ๑๕ วนั

อปท. ช่วยเหลอื

• ช่วยดา้นด ารงชีพ 

โดยค านึงถงึสภาพ

และเหตกุารณ์ตาม

ความเหมาะสม

หลกัเกณฑ ์กค.

ขอ้ ๗(๒)

ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด



หลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

๕.๑.๑

๕.๑

ดา้นการด ารงชีพ 
ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืจา่ยเป็นเงนิโดยค านึงถงึ

สภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม

๕.๑.๒

๕.๑.๓

๕.๑.๘

ค่าอาหารจดัเลี้ยง วนัละไม่เกนิ ๓ มื้อ มื้อละ ไม่เกนิ ๕๐ บาท/คน

ค่าจดัซ้ือ/จดัหาน ้ า ส าหรบับริโภคและใชส้อยในที่อยู่อาศยั 

เท่าที่จา่ยจริงตามความจ าเป็น จนกว่าเหตกุารณ์ประสบภยัพบิตัิ

จะเขา้สูภ่าวะปกติ

ค่าถงุยงัชีพ ชดุละไม่เกนิ ๗๐๐ บาท/ครอบครวั

ค่าดดัแปลงสถานที่ส าหรบัที่พกัชัว่คราว เท่าที่จา่ยจรงิ 

ครอบครวัละไม่เกนิ ๒,๕๐๐ บาท หรอื

ผา้ใบ/ผา้พลาสตกิหรอืวสัดอุืน่ส าหรบักนัแดดกนัฝน เท่าที่จา่ยจรงิ 

ครอบครวัละไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท

ค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพเบื้องตน้ กรณีที่อยู่อาศยัเสยีหายทัง้หลงั 

เท่าที่จา่ยจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ ๓,๘๐๐ บาท

๕.๑.๔



หลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิ เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

๕.๑.๑๐

๕.๑.๑๕

๕.๑.๑๖

๕.๑.๙
จดัหาสาธารณูปโภคในที่พกัชัว่คราว

(๑) ค่าไฟฟ้า กรณีไม่มีไฟฟ้า ใหจ้ดัอปุกรณ์แสงสว่างอืน่ทดแทนได ้

(๒) จดัหา/จดัซ้ือน ้าบรโิภคและใชส้อย/จดัซ้ืออปุกรณ์บรรจุน ้า 

(๑) และ (๒) เท่าที่จา่ยจรงิตามความจ าเป็น

(๓) จดัสรา้ง/จดัหาหอ้งน ้า หอ้งสว้ม ๑ ที่ ต่อ ๑๐ คน 

เท่าที่จา่ยจรงิเฉลี่ยที่ละไม่เกนิ ๑,๗๐๐ บาท

(๔) สรา้งที่รองรบั ท าลาย หรอืก าจดัขยะมูลฝอย เท่าที่จา่ยจริง

ค่าเครื่องนุ่มหม่ ที่ไดร้บัความเสยีหายและไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้

อกี/จ าเป็นตอ้งใชใ้นการด ารงชีพ/กรณีไม่มีเครื่องนุ่งหม่

ในการด ารงชีพขณะเกดิภยั รายละไม่เกนิ ๑,๑๐๐ บาท

ค่าเครื่องนอน ที่สูญหาย/ไดร้บัความเสยีหาย และไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้

อกี หรอืมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด ารงชีพ /กรณีไม่มีเครื่องนอน

ในการด ารงชีพขณะเกดิภยั เท่าที่จา่ยจรงิ คนละไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท

ค่าเครื่องครวัและอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือ

ไดร้บัความเสยีหาย และไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้กี เท่าที่จา่ยจรงิ 

ครอบครวัละไม่เกนิ ๓,๕๐๐ บาท

๕.๑

ดา้นการด ารงชีพ 



หลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิ เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

๕.๑.๑๒

๕.๑.๑๔

ค่าช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็

(๑) บาดเจบ็สาหสัรกัษาในสถานพยาบาลตดิต่อกนัต ัง้แต่ ๓ วนัข้ึนไป 

ใหจ้า่ยเงนิช่วยเหลอืเบื้องตน้ เป็นเงนิ ๔,๐๐๐ บาท 

(๒) บาดเจ็บจนถึงขัน้พิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกตไิด ้

ใหช่้วยเหลอืเบื้องตน้ เป็นเงนิ ๑๓,๓๐๐ บาท

(๓) กรณีภยัพบิตัทิี่เป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่/รุนแรงเป็นที่สะเทอืนขวญัของ

ประชาชนทัว่ไป ใหจ้า่ยเงนิและหรอืสิง่ของปลอบขวญัผูท้ี่ไดร้บับาดเจบ็ที่รกัษา

ตวัในสถานพยาบาล รายละไม่เกนิ  ๒,๓๐๐ บาท

จดัซ้ือเครื่องกนัหนาว กรณีอากาศหนาวจดัผิดปกติมีอณุหภูมิ

ต า่กว่า ๘ องศาเซลเซียส และมีช่วงเวลาอากาศหนาวยาวนานตดิต่อกนั

เกนิ ๓ วนั ใหจ้า่ยค่าจดัซ้ือเครื่องกนัหนาวสงเคราะหป์ระชาชนได ้เท่าที่

จา่ยจรงิ คนละไม่เกนิ ๓๐๐ บาท

๕.๑

ดา้นการด ารงชีพ 



๕.๑.๖ ค่าวสัดซุ่อมแซมหรอืสรา้งยุง้ขา้ว โรงเรอืน

ส าหรบัเกบ็พชืผลและคอกสตัว ์ที่ไดร้บัความเสยีหาย 

เท่าที่จา่ยจรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ ๕,๗๐๐ บาท

๕.๑.๑๑ เครื่องมือประกอบอาชีพ และหรอื เงนิทนุ 

ส าหรบัอาชีพหลกัในการหาเลี้ยงครอบครวั เท่าที่จา่ย

จรงิ ครอบครวัละไม่เกนิ ๑๑,๔๐๐ บาท

๕.๑.๗ ค่าเช่าบา้น (เสยีหายทัง้หลงั/บางสว่นอยู่

ไม่ได)้ ครอบครวัละไม่เกนิเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท  

ไม่เกนิ ๒ เดือน (๓,๖๐๐ บาท)

ตอ้งมีลกัษณะเป็นการอยูอ่าศยัประจ า

ในชีวิตประจ าวนัตามความเป็นจรงิดว้ย

มิไดห้มายความเฉพาะเจา้ของกรรมสทิธิ์ หรอื

เจา้บา้นในทะเบียนบา้น ใหห้มายความรวมถงึทายาท

ซ่ึงอาศยัอยูแ่ทนเจา้ของบา้นตามความเป็นจรงิดว้ย

หลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓

ดา้นการด ารงชีพช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืจา่ยเงนิ ค านึงถงึสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม

๕.๑.๑๓ ค่าจดัการศพผูเ้สยีชีวติ 

รายละไม่เกนิ ๒๙,๗๐๐ บาท 

กรณีเป็นหวัหนา้ครอบครวั/หารายไดเ้ลี้ยง

ครอบครวั ใหช่้วยเหลอือกี ไม่เกนิ 

๒๙,๗๐๐ บาท 

๕.๑.๕ ค่าวสัดซุ่อมแซมที่อยู่อาศยัประจ า

ผูป้ระสบภยัเป็นเจา้ของ ไดร้บัความเสยีหาย 

เท่าที่จา่ยจรงิหลงัละไม่เกนิ ๔๙,๕๐๐ บาท 
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๕.๒ 

ดา้นสงัคม

สงเคราะห ์

ค่าใชจ้า่ยตอบแทนวิทยากร วนัละไม่เกนิ ๕๐๐ บาท 

ไม่เกนิ ๑๐ วนั

๐๑

๐๒

๐๓

๐๔

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยจดัโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพระยะส ัน้เฉพาะ

พื้นที่ประสบภยัพบิตั ิเพื่อใหมี้รายไดเ้ลี้ยงดูครอบครวั

ในภาวะวิกฤต โดยใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน ดงัน้ี

ค่าใชจ้า่ยส าหรบัอปุกรณ์การฝึกอาชีพ เท่าที่จา่ยจรงิคนละ

ไม่เกนิ ๒,๐๐๐ บาท

เงนิทนุประกอบอาชีพที่ไดร้บัการฝึกอบรม เท่าที่จา่ยจรงิ

ครอบครวัละไม่เกนิ ๔,๐๐๐ บาท

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานปฏบิตัิการฝึกอบรม เท่าที่จา่ยจรงิภายใน

วงเงนิไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๕.๓ ดา้นการแพทย์

และ

การสาธารณสุข

จดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ ์อาหารและเวชภณัฑ ์ส าหรบัแจกจา่ยประชาชน เพือ่ใหป้ระชาชนได้

บรโิภคน ้ าและอาหารที่ปลอดภยั ดงัน้ี

(๑) ค่าวสัด ุเคมีภณัฑ ์ส าหรบัท าความสะอาดบ่อน ้ าตื้น บ่อละไม่เกนิ ๒๕๐ บาท

(๒) ค่าน ้ าด่ืม ครอบครวัที่ขาดแคลนน ้าสะอาดบรโิภค ครอบครวัละไม่เกนิ ๒๐๐ บาท

(๓) ค่าอาหารเสรมิโปรตนี และอาหารที่มีประโยชน์ต่อรา่งกาย เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายและ

เสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัโรค ครอบครวัละไม่เกนิ ๕๗๐ บาท

(๔) ค่าวสัด ุเคมีภณัฑ ์เพือ่การปรบัปรุงดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล

ครวัเรอืนละไม่เกนิ ๒๕๐ บาท

(๕) ค่ายาชดุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั (๘ รายการ) ราคาตามบญัชีราคาส าหรบัหน่วยงานราชการ 

องคก์ารเภสชักรรม

๐๑

๐๒

๐๓

ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิดงัน้ี

จดัหาวสัดคุวบคมุและป้องกนัโรคระบาดในภาวะภยัพบิตั ิจดัหายาและเวชภณัฑส์ าหรบั

ไปปฏบิตังิาน การควบคมุป้องกนัโรคและการปฏบิตักิารดา้นการแพทยเ์พือ่ช่วยเหลอื

ประชาชนในภาวะภยัพบิตั ิเท่าที่จา่ยจรงิตามความจ าเป็นและเหมาะสม

ค่าจดัหาวสัด ุเคมีภณัฑ ์วสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ส าหรบัไปปฏบิตัิงาน

ช่วยเหลอืประชาชน เท่าที่จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
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๕.๔.๑

ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัทิี่ข้ึนทะเบียนหรอืปรบัปรุงทะเบยีนกบัหน่วยงานที่

ก ากบัดูแลแต่ละดา้นของ กษ. กอ่นเกดิภยัพบิตัิแลว้เท่านั้น โดยเบกิจา่ย
๕.๔ 

ดา้นการเกษตร

➢พชืตาย/เสยีหายตามจ านวนพื้นที่ท าการเกษตรจรงิ ที่ไดร้บัความเสยีหาย ท ัง้น้ี 

ไม่เกนิครวัเรอืนละ ๓๐ ไร่ โดยคดิจากตน้ทนุผลติเฉลี่ย ดงัน้ี

(๑) พชือายสุ ัน้เสยีหาย ใหช่้วยตน้ทนุผลติเฉลี่ยเฉพาะรายการค่าวสัดุ

(๒) ไมผ้ล ไมย้ืนตน้เสยีหาย ใหช่้วยตน้ทนุผลติเฉลี่ยเฉพาะรายการ

ค่าวสัดแุละตน้ทนุเฉลี่ยก่อนใหผ้ลผลติ

➢ พื้นที่ท าการเพะปลูกไดถู้กหนิ ดิน ทราย ไม ้โคลน รวมทัง้ซากวสัดุทกุชนิดทบัถม

จนไม่สามารถใชเ้พาะปลูกได ้และหน่วยงานของรฐัไม่สามารถเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอื

ได ้ใหช่้วยเป็นค่าใชจ้า่ยขุดลอก ขนยา้ยหนิ ดิน ทราย ไม ้โคลน รวมถงึซากวสัดุที่ทบั

ถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพื่อใหส้ามารถใชเ้พื่อการเพาะปลูกพชืไดใ้นขนาดพื้นที่ไม่

เกนิ ๕ ไร่

➢ปชช.จ าเป็นตอ้งขนยา้ยปจัจยัการผลติและผลผลติที่คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากภยั

พบิตัิ ใหช่้วยค่าใชจ้า่ยในการขนยา้ยปจัจยัการผลติและผลผลติในอตัรารอ้ยละ ๕๐ 

ของปจัจยัการผลติและผลผลติของเกษตรกรที่ด าเนินการขนยา้ย

“เกษตรกร” หมายความว่า 

➢ ผูป้ระกอบอาชีพปลูกพชื 

ท านาเกลอื ที่มีรายช่ือเป็นเกษตรกร

รายยอ่ย และไดข้ึ้นทะเบียน

เกษตรกร หรอื สมาชิกในครอบครวั

ของผูท้ี่อยูใ่นทะเบียนเกษตรกรของ

กรมสง่เสรมิการเกษตร

➢ ผูป้ระกอบอาชีพเลี้ยงปศสุตัว ์

เป็นผูมี้รายช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผูเ้ลี้ยงสตัว ์ของกรมปศสุตัว ์

➢ ผูป้ระกอบอาชีพเลี้ยงสตัวน์ ้ า 

หรอืผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ ้ าของ

กรมประมง 

ดา้นพชื



หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัิปลกีย่อยเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใช้

บงัคบั ต ัง้แต่ ๑ ก.ย.๖๔

การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเกษตร

ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยัพบิตัิที่ข้ึนทะเบยีน

และปรบัปรุงทะเบยีนกบัหน่วยงานที่ก ากบัดูแลแต่ละดา้น

ของ กษ. กอ่นเกดิภยัพบิตัแิลว้เท่านั้น โดยการเบกิจา่ยให ้

ปฏบิตัิ

“เกษตรกร” หมายความว่า 

➢ ผูป้ระกอบอาชีพปลูกพชื ท านาเกลอื ที่มีรายช่ือเป็น

เกษตรกรรายยอ่ย และไดข้ึ้นทะเบยีนเกษตรกร หรอื สมาชิก

ในครอบครวัของผูท้ี่อยูใ่นทะเบยีนเกษตรกรของกรมสง่เสรมิ

การเกษตร

➢ ผูป้ระกอบอาชีพเลี้ยงปศสุตัว ์เป็นผูมี้รายช่ืออยูใ่น

ทะเบียนผูเ้ลี้ยงสตัว ์ของกรมปศสุตัว ์

➢ ผูป้ระกอบอาชีพเลี้ยงสตัวน์ ้ า หรอืผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ ้ าของ

กรมประมง 

ดา้นพชื

ช่วยเหลอืเป็นเงนิ

กรณีพื้นที่ท าการเพาะปลูกมีพชืตายหรอืเสยีหายจนไม่สามารถ

ฟ้ืนฟหูรอืเยยีวยาใหก้ลบัสูส่ภาพเดิมไดอ้กี ใหช่้วยเหลอืตามจ านวน

พื้นที่เพาะปลูกที่เสยีหายจรงิ ไม่เกนิครวัเรอืนละ ๓๐ ไร่ 

ขา้ว ไร่ละ ๑,๓๔๐ บาท

พชืไร่และพชืผกั ไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท

ไมผ้ลไมย้นืตน้และอืน่ ๆ ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท
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๕.๔.๒
๕.๔ 

ดา้นการเกษตร

ดา้นประมง

ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัที่สตัวน์ ้ าตายหรอืสูญหายโดยสนับสนุนพนัธุส์ตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ า วสัดทุางการประมง ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม

หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัิปลกีย่อยเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใชบ้งัคบั ต ัง้แต่ ๑ ก.ย.๖๔

๕.๒ ดา้นประมง ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ ้ าที่ประสบภยัพบิตัิ

ที่สตัวต์ายหรอืสูญหาย ใหด้ าเนินการช่วยเหลอืเป็นเงนิ ดงัน้ี

๕.๒.๑ กุง้กา้มกาม กุง้ทะเล หรอืหอยทะเล ไรล่ะ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกนิรายละ ๕ ไร่

๕.๒.๒ ปลาหรอืสตัวน์ ้ าอืน่ นอกจากขอ้ ๕.๒.๑ ที่เลี้ยงในบ่อดิน  นาขา้ว หรอื รอ่งสวน 

(คดิเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไรล่ะ ๔,๖๘๒ บาท ไม่เกนิรายละ ๕ ไร่

๕.๒.๓ สตัวน์ ้ า ตามขอ้ ๕.๒.๑ และขอ้ ๕.๒.๒ ที่เลี้ยงในกระชงั บ่อซีเมนต ์หรอืที่เลี้ยงใน

ลกัษณะอืน่ที่คลา้ยคลงักนั ตารางเมตรละ ๓๖๘ บาท ไม่เกนิรายละ ๘๐ ตารางเมตร

ทัง้น้ี หากคดิค านวณพื้นที่เลี้ยงแลว้ ผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ ้ าที่ประสบภยัพบิตัิรายใด

จะไดร้บัการช่วยเหลอืเป็นเงนิต า่ว่า ๓๖๘ บาท ใหช่้วยเหลอืในอตัรารายละ ๓๖๘ บาท
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๕.๔.๓๕.๔ 

ดา้นการเกษตร

ดา้นปศสุตัว ์

๑.ใหช่้วยเหลอืผูป้ระสบภยัในกรณีที่เป็นการจดัหาอาหารสตัว ์วคัซีน และเวชภณัฑร์กัษาสตัว ์

เพือ่ฟ้ืนฟสูขุภาพสตัวเ์ลี้ยงและจดัหาอาหารสตัว ์ตามราคาทอ้งตลาดหรอืความจ าเป็นเหมาะสม

๒.ใหช่้วยเหลอืผูป้ระสบภยัที่สตัวต์าย/สูญหาย/แปลงหญา้อาหารสตัวเ์สยีหายได้

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

o กรณีแปลงหญา้เลี้ยงสตัวข์องเกษตรกรตายหรอืเสยีหายจนไม่สามารถฟ้ืนฟหูรอืเยียวยาให ้

กลบัสูส่ภาพเดิมได ้ใหช่้วยเหลอืเป็นเงนิ ในอตัราไรล่ะ ๑,๙๘๐ บาท 

แต่ไม่เกนิรายละ ๓๐ ไร่

o กรณีสตัวต์ายหรอืสูญหาย ใหช่้วยเหลอืตามจ านวนที่เสยีหายจรงิ 

แต่ไม่เกนิเกณฑก์ารช่วยเหลอืที่ก าหนด โดยใหช่้วยเหลอืเป็นเงนิ ดงัน้ี

ชนิด อายุ อตัรา

โค

ไม่เกนิ รายละ ๕ ตวั 

อายนุอ้ยกว่า ๖ เดือน 

อาย ุ๖ เดือน ถงึ ๑ ปี

อายมุากกว่า ๑ ปี ถงึ ๒ ปี 

อายมุากกว่า ๒ ปี 

๑๓,๐๐๐ บาท

๒๒,๐๐๐ บาท

๒๙,๐๐๐ บาท

๓๕,๐๐๐ บาท

กระบือ

ไม่เกนิ รายละ ๕ ตวั 

อายนุอ้ยกว่า ๖ เดือน 

อาย ุ๖ เดือน ถงึ ๑ ปี

อายมุากกว่า ๑ ปี ถงึ ๒ ปี 

อายมุากกว่า ๒ ปี 

๘,๐๐๐ บาท 

๑๔,๐๐๐ บาท

๑๘,๐๐๐ บาท

๒๒,๐๐๐ บาท

หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัิ

ปลกีย่อยเกี่ยวกบัการ

ใหค้วามช่วยเหลอื

ดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพบิตัิ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔

(มีผลใชบ้งัคบั ต ัง้แต่ ๑ ก.ย.๖๔)



๕.๔ 

ดา้นการเกษตร

๕.๔.๔ ดา้นการเกษตรอืน่

๑. ค่าใชจ้า่ยปรบัเกลี่ยพื้นที่ ไถพรวน ยกรอ่ง กอ่สรา้งคนัดิน เพือ่การเพาะปลูก/ประกอบ

กจิกรรมดา้นการเกษตรที่เป็นการบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัพบิตัิ

o การปรบัเกลี่ยพื้นที่ ไถพรวน ยกร่อง กอ่สรา้งคนัดิน เพือ่การเพาะปลูกพื้นหรอืประกอบการ 

ดา้นการเกษตร ใหช่้วยเหลอืโดยเหมาจา่ย พื้นที่ที่เสยีหายจรงิ ในอตัราไร่ละ ๘๐๐ บาท

o การปรบัเกลี่ยพื้นที่นาเกลอืทะเล ใหช่้วยเหลอืตามจ านวนพื้นที่เสยีหายจริง ในอตัราไร่ละ ๑,๒๒๐ 

บาท ไม่เกนิครวัเรอืนละ ๓๐ ไร่

๒. ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานใหส้ามารถใชง้านได ้

ในช่วงฉุกเฉิน โดยใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะในสว่นที่เกี่ยวกบัการระบายน ้ า

o กรณีใชเ้ครื่องจกัรกลของสว่นราชการในสงักดั กษ. เพือ่ขุดลอกเปิดทางน ้า งานก าจดัวชัพชื

ที่กดีขวางการระบายน ้า งานขุดลอกดิน ทราย วสัดทุี่ทบัถมทางระบายน ้า ใหน้ าอตัราราคางาน

ตามราคากลางที่ไดร้บัอนุมตัิจาก สงป. หรอื กค. มาใชโ้ดยอนุโลม 

๓.ค่าจา้งเหมารถยนต ์ค่าระวางบรรทกุทางรถไฟและเรอืบรรทกุของเอกชน เพือ่ใชใ้นการขน

ยา้ยสตัวเ์ลี้ยงที่ประสบภยั และที่น าไปสนับสนุนหรอืขนสง่พชืหญา้อาหารสตัว ์หรอื อาหาร

สตัว ์ใหเ้บกิจา่ยดงัน้ี

(๑) จา้งเหมารถยนตแ์ละเรอืบรรทกุของเอกชน ใหจ้า่ยรายวนัตามราคาทอ้งถิ่น

(๒) ค่าระวางบรรทกุทางรถไฟ เบกิเท่าที่จา่ยจรงิตามความจ าเป็น

หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัิ

ปลกีย่อยเกี่ยวกบัการ

ใหค้วามช่วยเหลอื

ดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพบิตัิ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔

(มีผลใชบ้งัคบั ต ัง้แต่ ๑ ก.ย.๖๔)

กรณีมีความจ าเป็น หากรายการใดมิไดก้ าหนดใหจ้า่ยเป็นเงนิ ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจอนุมตัิใหก้าร

ช่วยเหลอืพจิารณาใหจ้า่ยเป็นเงนิกไ็ด ้โดยค านึงถงึสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม
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ตวัอย่างการใชจ้า่ยงบประมาณของ อปท. กรณีเกดิอทุกภยั

เม่ือเกดิอทุกภยัในพื้นที่ อปท.นั้นสามารถเขา้ไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไดฉ้บัพลนัทนัทเีร่งด่วน เช่น

-การเขา้ไปด าเนินการป้องกนั เช่นการกระสอบทรายเพื่อกนัน ้าท่วมรมิฝัง่หรอืตลิ่ง

-กรณีจ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องสูบน ้าเพื่อระบายน ้าออกลงสูแ่ม่น ้า ล าคลอง

-การอพยพผูส้บภยัในกรณีที่น ้ าท่วมสูงหรอืบา้นเรอืนเสยีหายจนไม่สามารถอยู่อาศยัได ้

-การแจกจา่ยอาหารหรอืประกอบอาหารใหผู้ส้บภยัหรอืจดัใหเ้ป็นถงุยงัชีพ(ขา้วสาร อาหาร)

-การจดัหาที่พกัชัว่คราว(เช่นวดั โรงเรยีน หรอืเตน้ทเ์พื่ออาศยัชัว่คราว)

-การจดัใหมี้น ้าเพื่อการอปุโภค บรโิภคจนกว่าภยัจะสิ้นสุด

-จดัใหมี้สิง่สาธารณูปโภค หรอืหอ้งน ้า หอ้งสขุา ชัว่คราว

-เครื่องนุ่งหม่ กรณีไม่มีเครื่องนุ่งหม่ขณะเกดิสาธารณภยั

การช่วยเหลอืพจิารณาตามสภาพและเหตกุารณ์ตามความเหมาะสม

- ให ้อปท.เบกิจา่ยจากงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย ในขอ้บญัญตัโิครงการไม่ตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิ่น หาก

เงนิส ารองจา่ยไม่เพยีงพอ ใหโ้อนงบประมาณในรายการที่ไม่มีความจ าเป็นหรอืมีความจ าเป็นน้อยกว่าไปเพิ่ม

ในเงนิส ารองจา่ย หากไม่มีงบประมาณที่โอนได ้ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นพจิารณาจา่ยขาดเงนิสะสมได(้ตามระเบยีบ

เบกิจา่ยฯ ขอ้ ๙๑)
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ตวัอย่างการใชจ้า่ยงบประมาณของ อปท. กรณีเกดิอทุกภยั

❖ เม่ือสาธารณภยัสิ้นสดุลง อปท. สามารถเขา้ไปด าเนินการส ารวจความเสยีหาย จดัท าบญัชีรายช่ือ

ประสบภยัและทรพัยส์นิที่เสยีหาย ออกหนังสอืรบัรองใหผู้ป้ระสบภยัไวเ้ป็นหลกัฐานในการรบัการ

สงเคราะหแ์ละฟ้ืนฟ ูระบหุน่วยงานที่รบัผิดชอบ และรายงานอ าเภอ/จงัหวดั  เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืฟ้ืนฟู

เยียวยาผูป้ระสบภยัได ้เช่น

-บา้นเรอืนเสยีหาย /พชืไร่นาเสยีหาย  /สตัวเ์ลี้ยงตายหรอืสูญหาย/มีผูบ้าดเจบ็/เสยีชีวิต

➢ กรณีมีประกาศเขตใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน เม่ือรายงานอ าเภอ/จงัหวดัแลว้

เป็นการพจิารณาของ กชภ.อ หรอื กชภ.จ อนุมตัใิชเ้งนิทดรองราชการ

➢ นส.สถ.ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๓๘๑ ลว. ๓๐ มิ.ย.๖๔ แจง้ตาม นส.ปภ. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๖๐๕/

๔๖๔๗ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๖๔ ให ้ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. พจิารณาใชเ้งนิทดรองราชการฯ โดยไม่ตอ้งสง่เรื่อง

คนื อปท. เวน้แต่มีการยตุกิารอนุมตัจิา่ยเงนิทดรองราชการฯ แลว้

➢ กรณีไม่มีประกาศเขตใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน หากอปท.จ าเป็นตอ้งช่วยเหลอื

ใหน้ ารายช่ือที่ส ารวจเขา้คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และช่วยเหลอื

ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัโดยอนุโลม 
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การใชจ้า่ยงบประมาณของ อปท. กรณีเกดิโรคระบาดสตัว์

หนังสอื มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๘ ลงวนัที่ ๔ มิถนุายน ๒๕๖๔

๑. เม่ือเกดิโรคระบาดสตัวใ์นพื้นที่ของ อปท.อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน จงึเป็นสาธารณภยั

ตามระเบยีบช่วยเหลอืฯ

๒. กรณีเกดิโรคระบาดสตัวต์ามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัวใ์นพื้นที่ของ อปท. ไม่ว่าจะมีประกาศ

เขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินหรือไม่กต็าม อปท.ช่วยเหลอืเบื้องตน้

ฉบัพลนัทนัท ีเพื่อการด ารงชีพ หรอืบรรเทาความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ หรอืระงบัสาธารณภยั

หรอืเพื่อคุม้ครอบชีวิตและทรพัยส์นิ หรอืป้องกนัภยัอนัตรายที่จะเกดิแก่ประชาชน ไดต้าม

ความจ าเป็นภายใตข้อบอ านาจหนา้ที่ สามารถใหค้วามช่วยเหลอืได ้โดยน าหลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ย

เงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใชโ้ดยอนุโลม

๓. กรณีเกดิสาธารณภยัจ าเป็นเร่งด่วน ให ้อปท.เบกิจา่ยจากงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย

-หากเงนิส ารองจา่ยไม่เพยีงพอ ใหโ้อนงบประมาณในรายการที่ไม่มีความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็น

นอ้ยกว่า ไปเพิ่มในเงนิส ารองจา่ย 

-หากไม่มีงบประมาณที่โอนได ้ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นพจิารณาจา่ยขาดเงนิสะสมไปด าเนินการได ้

(ตามระเบยีบเบกิจา่ยฯ ขอ้ ๙๑)



ตาม พรบ.โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘  

- สตัวแพทย ์มีอ านาจ “ประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในทอ้งทีท่ีร่บัผดิชอบ

มรีศัมไีม่เกนิ ๕ กโิลเมตรจากทีต่รวจพบโรคระบาด” โดยระบชุนิดของสตัว ์

และโรคระบาด (มีระยะเวลา ๓๐ วนันบัแต่วนัประกาศ) (มาตรา๒๐)

- ผวจ. มีอ านาจ “ประกาศก าหนดทอ้งทีจ่งัหวดันัน้ท ัง้หมดหรือบางสว่นเป็นเขต

โรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวงัโรคระบาด” โดยระบชุนิดของสตัวแ์ละโรคระบาด

(ผวจ.ส ัง่ยกเลกิประกาศดงักลา่วโดยเรว็ เม่ือสามารถควบคมุโรคระบาดนั้นได)้

การระบาดของโรคลมัปี สกนิ เป็น “สาธารณภยั” หรอืไม่

ดงันั้น หากเกดิโรคระบาดสตัวใ์นพื้นที่ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน 

จงึเป็น “สาธารณภยั” 



อ านาจหนา้ที่ในการช่วยเหลอื กรณีการระบาดของโรคลมัปี -สกนิ

อ านาจหนา้ที่ 

๑. ปศสุตัว ์มีอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินการควบคมุป้องกนัโรค

ตามมาตรการของกรมปศสุตัว ์หากงบประมาณไม่พอ

อาจขอความรว่มมือในการสนบัสนุนการป้องกนั ควบคมุ 

การแพรร่ะบาดของโรคลมัปี สกนิ (LSD) เพื่อช่วยเหลอื

เกษตรกรเฉพาะหนา้ เรง่ด่วน

๒.  อปท. มีอ านาจหนา้ที่ ในการ “ป้องกนั ควบคมุ และระงบัโรคตดิตอ่”
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๑. กรณีการช่วยเหลือฉบัพลนัทนัที  ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพบิตัิฉุกเฉิน อปท. สามารถช่วยเหลือประชาชนในเบื้องตน้ โดยฉับพลนัทนัที เพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นเฉพาะหน้า หรือระงบัสาธารณภยั หรือป้องกนัภยนัตราย

ที่เกิดแก่ประชาชนไดต้ามความจ าเป็นภายใตข้อบอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งเสนอ

คณะกรรมการพจิารณา เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัแมลงโดยใชส้ารเคมีหรือสมุนไพร 

เช่น ใบยูคา ตะไครห้อม ใบสะเดา ใบน้อยหน่า น ามาตม้รวมกนัแลว้พ่นตวัสตัว ์เป็นตน้ 

การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีการระบาดของโรคลมัปี สกนิ

๒. กรณีมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอืเพือ่เยยีวยาหรอืฟ้ืนฟหูลงัเกดิสาธารณภยั ด าเนินการ ดงัน้ี

ไม่มีประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตัฉุิกเฉิน ใหเ้สนอ

คณะกรรมการพจิารณา ใชง้บของ อปท.

มีประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอื 

ส ารวจรายงานอ าเภอ/จงัหวดั 

ใชเ้งนิทดรองราชการ

๒.๒ ๒.๑ 
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๓. ใชห้ลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ขอ้ ๕.๔.๓ ดา้นปศุสตัว ์

(๑) อาจช่วยเหลือเป็นวคัซีน และเวชภณัฑร์กัษาสตัว ์เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพสตัวเ์ลี้ยง 

และจดัหาตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ปศุสตัวข์อความร่วมมือ)

(๒) การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีสตัวต์ายหรอืสูญหาย ใหค้วามช่วยเหลอืตามที่เสยีหายจรงิ 

แต่ไม่เกนิเกณฑก์ารช่วยเหลอืที่ก าหนด 

โดยมีเกณฑว์ิธีปฏบิตัปิลกีย่อยการช่วยเหลอืฯ (พ.ศ.๒๕๖๔) เบกิไดไ้ม่เกนิ รายละ ๕ ตวั ดงัน้ี

การใหค้วามช่วยเหลอืกรณีการระบาดของโรคลมัปี สกนิ

ชนิด อายุ อตัรา

โค

ไม่เกนิ รายละ ๕ ตวั 

อายนุอ้ยกว่า ๖ เดือน 

อาย ุ๖ เดือน ถงึ ๑ ปี

อายมุากกว่า ๑ ปี ถงึ ๒ ปี 

อายมุากกว่า ๒ ปี 

๑๓,๐๐๐ บาท

๒๒,๐๐๐ บาท

๒๙,๐๐๐ บาท

๓๕,๐๐๐ บาท

กระบือ

ไม่เกนิ รายละ ๕ ตวั 

อายนุอ้ยกว่า ๖ เดือน 

อาย ุ๖ เดือน ถงึ ๑ ปี

อายมุากกว่า ๑ ปี ถงึ ๒ ปี 

อายมุากกว่า ๒ ปี 

๘,๐๐๐ บาท 

๑๔,๐๐๐ บาท

๑๘,๐๐๐ บาท

๒๒,๐๐๐ บาท
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การซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท.

กรณีไม่มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
การซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ไดร้บัความเสยีหาย ให ้อปท.

ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่

กรณีมีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
การฟ้ืนฟสูิง่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท.

๑. อปท. มีงบประมาณซ่อมแซม สามารถซ่อมเองได ้ไม่ตอ้งรายงานอ าเภอหรอืจงัหวดั

๒. อปท. ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม หรอืงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ซ่ึงต ัง้ไวใ้นปีนั้นได ้

ใชจ้า่ยหมดแลว้ และหากไม่ซ่อมแซมจะบงัเกดิความเสยีหายต่อสิง่สาธารณประโยชน์ หรอืสรา้งความเดือดรอ้น

แก่ประชาชนโดยรวม 

ทัง้น้ี อปท. ตอ้งมีหนงัสอืยนืยนัขอ้มูลดงักล่าว แลว้รายงานอ าเภอ หรอืจงัหวดั เพื่อพจิารณาใหจ้า่ยเงนิทด

รองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

นส.ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๘๑ ลว.๓๐ มิ.ย.๒๕๖๔ 

ขอ้ ๑๑ วรรคสอง กรณีสิง่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ อปท. ไดร้บัความเสยีหาย 

หาก อปท. เหน็ว่า การซ่อมแซมใหค้ืนสูส่ภาพเดิมจะไม่คุม้ค่าและการกอ่สรา้งใหม่จะเกดิประโยชน์

ต่อทางราชการมากกว่า ใหเ้สนอคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนการใชจ้า่ยงบประมาณ โดย

ใหค้ านึงถงึสถานะทางการคลงั



จดัหาภาชนะรองรบัน ้า เช่น โอง่ซีเมนต ์ถงัเหลก็อาบสงักะสี

ถงัเกบ็น ้า ค.ส.ล. ถงัปูนฉาบเสรมิลวด หรอืถงัเกบ็น ้าประเภทอืน่ 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชนที่ขาดแคลนน ้าอปุโภคบริโภค

ซ่อมแซมภาชนะรองรบัน ้าที่ช ารุดเสยีหาย เพื่อใหส้ามารถใชเ้กบ็น ้า

ไวอ้ปุโภคบรโิภคด าเนินการ

๕.๕ 

ดา้นบรรเทาสาธารณภยั

ใหด้ าเนินการ

ช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ

โดยเบกิจา่ย ดงัน้ี 

๕.๕.๑

๕.๕.๒

๕.๕.๓ ซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ ที่ไดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตั ิ

ซึ่งมิไดอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของสว่นราชการ ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นเพื่อใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้นตอ้งไม่

ซ ้าซอ้นกบัโครงการที่ไดร้บังบประมาณด าเนินการในบรเิวณนั้นอยู่แลว้

ส าหรบัการซ่อมแซมสิง่สาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ 

อปท. จะตอ้งเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ซ่ึงต ัง้ไวใ้น

ปีนั้นไดใ้ชจ้า่ยหมดแลว้ และหากไม่ซ่อมแซมจะบงัเกดิความเสยีหายต่อสิง่

สาธารณประโยชน์ หรอืสรา้งความเดือดรอ้นแก่ประชาชนโดยรวม ทัง้น้ี 

อปท. ตอ้งมีหนงัสอืยนืยนัขอ้มูลดงักลา่วดว้ย

สิง่สาธารณประโยชนท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลาด าเนินการซ่อมแซม 

เกนิ ๔๕ วนั ใหใ้ชง้บประมาณปกตดิ าเนินการ



๕.๕ 

ดา้นบรรเทาสาธารณภยั

จา้งเหมาก าจดัสิง่กดีขวางทางน ้ า ไดแ้ก่ สิง่กอ่สรา้งสาธารณประโยชน์

ที่กดีขวาง ทางน ้า หรอื กิ่งไม ้ตน้ไม ้เศษสวะ กอไผ่ ฯลฯ อดุช่อง

ทางน ้าเป็นอปุสรรคต่อการระบายน ้ า ท าใหต้า้นทางน ้ าไม่ไหว

เกดิความช ารุดเสยีหาย หรอืเกดิความเสยีหายต่อชีวิตและทรพัยส์นิ

ค่าจดัหาวสัด ุไดแ้ก่ กระสอบทราย ดิน ลูกรงั เสาเข็ม ไมแ้บบ เป็นตน้ 

เพื่อน าไปแกไ้ขเหตกุารณ์กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจากภยัพบิตัิที่จะท า

ความเสยีหายต่อสิง่สาธารณประโยชน์ หรอืความเสยีหายต่อประชาชน

โดยสว่นรวม เท่าที่จา่ยจรงิตามความจ าเป็นและเหมาะสม

ในเขตชมุชนที่เกดิภยัพบิตัเิป็นระยะเวลานาน ท าใหป้ระชาชนไดร้บัความ

เดือดรอ้นในการสญัจรไปมา ใหจ้ดัท าสะพานไมท้างเดินชัว่คราวได ้เพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นตามความจ าเป็น

ส าหรบัสะพานหรอืถนน หรอืถนนที่มีท่อระบายน ้าที่ไดร้บั

ความเสยีหายจนไม่สามารถซ่อมแซมใหก้ลบัคืนสูส่ภาพเดิมได ้

ใหก้อ่สรา้งสะพานไมช้ัว่คราว หรอืเท่าที่จ าเป็น เร่งด่วน เพื่อแกไ้ขปญัหา

เฉพาะหนา้

๕.๕.๕

๕.๕.๔



ทางราชการ อปท. เอกชน น าครุภณัฑ ์ยานพาหนะเครื่องจกัรกล เครื่องสูบ

น ้าหรอืผลกัดนัน ้า เครื่องปัน่ไฟ ตลอดจนเครื่องมืออปุกรณ์ดา้นกูชี้พกูภ้ยั 

ที่น ามาช่วยเหลอืโดยสมคัรใจและไม่คดิมูลค่า 

ใหเ้บกิค่าใชจ้า่ย ดงัน้ี

๕.๖ 

ดา้นการปฏบิตังิานให ้

ความช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยั  ค่าซ่อมแซมที่ช ารุดเสยีหายในระหว่างปฏบิตังิานช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

ตามความจ าเป็นใหอ้ยู่ในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให ้

การช่วยเหลอืส าเร็จลลุว่งไปได ้

หากอปุกรณ์ที่น ามาช่วยเหลอืมีไม่เพยีงพอและไม่สามารถขอความ

ร่วมมือจากเอกชนได ้ใหเ้ช่าหรอืจา้งเหมา เพื่อน าไปช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตัไิดเ้ท่าที่จ าเป็น เร่งด่วน 

โดยจา่ยค่าเช่าเป็นรายวนัตามราคาทอ้งถิ่น

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลงิและหล่อลื่น รวมทัง้กระแสไฟฟ้า โดยค านึงถงึความ

จ าเป็นและประหยดั และการใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในการช่วยเหลอื

ตนเองเป็นส าคญั

๕.๖.๒

๕.๖.๑

๕.๖.๓

๕.๖.๖ ค่าอาหารจดัเลี้ยงเจา้หนา้ที่ของทางราชการและผูม้าใหค้วามช่วยเหลอืวนั

ละไม่เกนิ ๓ ม้ือ ๆ ละไม่เกนิ ๕๐ บาท/คน 

ทัง้น้ี ตอ้งไม่ไดร้บัเงนิอืน่ใดจากทางราชการอกี



อปท.ที่เกดิ

สาธารณภยั

อปท.ที่มีพื้นที่ตดิต่อกนั/ใกลเ้คยีงกนั 

เขา้ใหช่้วยเหลอื/สนบัสนุนได ้

แลว้รายงาน ผวจ./นอภ.

ขอความช่วยเหลอืจาก อปท.อืน่ 

(มิไดม้ีพื้นที่ตดิต่อกนั/ใกลเ้คยีงกนั) 

ใหร้อ้งขอ ผวจ./นอภ. ส ัง่การให ้อปท.อืน่

ในจงัหวดัช่วยเหลอืได ้

พื้นที่เกดิภยัครอบคลมุหลายจงัหวดั  

ใหร้อ้งขอความช่วยเหลอืไปยงั ผวจ. ใหแ้จง้ ปภ. 

ส ัง่การให ้อปท.อืน่นอกพื้นที่จงัหวดั/กทม. ช่วยเหลอื

สนับสนุน

รอ้งขอ

รอ้งขอ

พ.ร.บ.ป้องกนัฯ ม.๒๓ เม่ือเกดิสาธารณภยัในเขตพื้นที่ของ อปท.แหง่พื้นที่ใด ใหเ้ป็นหนา้ที่ของผูอ้ านวยการ

พื้นที่ตดิต่อหรอืใกลเ้คียงกบั อปท. แหง่พื้นที่นั้น ที่จะสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัที่เกดิข้ึน

การช่วยเหลอื อปท. อืน่ และจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยั

หนงัสอื สถ. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๗๕ ลงวนัที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐



๑. ให ้อปท.ส ารวจขอ้มูล เครื่องจกัร อปุกรณ์ และยานพาหนะ พรอ้มบคุลากรไว ้

๒. เม่ือจงัหวดั และ อปท.ที่ประสบภยั ที่มีความตอ้งการ      ปภ. จะประสานงานให ้

อปท.ที่มีความพรอ้ม ระดมทรพัยากรช่วยเหลอื ไม่ซ ้าซอ้น

การเตรยีมการ

๑. ระหว่างเดินทางเขา้พื้นที่ที่ประสบภยั 

อปท.ที่น า บคุลากร เครื่องจกัร เครื่องมือเครื่องใช ้วสัด ุอปุกรณ์ และยานพาหนะ 

ใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยของตนเอง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั ค่าพาหนะ น ้ามนัเช้ือเพลงิ ตามระเบยีบฯ

๒. เม่ือเขา้พื้นที่และปฏบิตัิการช่วยเหลอื

มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ ใหข้อเบกิค่าใชจ้า่ยจากเงนิทดรองราชการเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิตักิรณีฉุกเฉินของจงัหวดั (ระเบยีบ กค.ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการฯ) 

๓. ให ้ผวจ.ในพื้นที่ประสบสาธารณภยั ท าหนงัสอืยมืเครื่องจกัร อปุกรณ์ ยานพาหนะ จาก อปท.ที่ไป

ใหค้วามช่วยเหลอื ไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเบกิค่าใชจ้า่ย 

การเบกิค่าใชจ้า่ย

การช่วยเหลอื อปท. อืน่ และจงัหวดัที่ประสบสาธารณภยั (ต่อ)



คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (แต่ละรูปแบบ) (ข้อ ๘) 

❖ ให ้อปท. แต่งต ัง้ “คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.”

นายก อปท. / รองนายก อปท. 

ที่ไดร้บัมอบหมายจากนายก อปท.

ประธานกรรมการ

ทอ้งถิ่นจงัหวดั (อบจ.)/

ขา้ราชการ สถจ.ที่ทอ้งถิ่น จ. 

มอบหมาย (เทศบาล/อบต.) 

กรรมการ

ผูแ้ทนสว่นราชการ 

ที่ไดร้บัมอบหมายจาก ผวจ. (อบจ.) 

(ทน.,ทม.)/ไดร้บัมอบหมายจาก นอภ. 

(ทต./อบต.) ไม่เกนิ ๒ คน

กรรมการ 

ผูแ้ทนประชาคม 

ที่นายก อปท. คดัเลอืก

จ านวนไม่เกนิ ๓ คน

กรรมการ 

ปลดั 

อบจ. /เทศบาล /อบต. 

กรรมการและเลขานุการ

หวัหนา้หน่วยงานของ อปท. ที่ไดร้บั

มอบหมายจากนายก อปท.   

ไม่เกนิ ๒ คน

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ



ศูนยช่์วยเหลอืประชาชน อปท.

- นายกฯ เป็น ผอ.ศูนยฯ์

- ปลดั  เป็น หวัหนา้ศูนยฯ์

- นายกฯ มอบหมาย จนท.ฝ่ายละ ๑ คน  

ไดแ้ก ่ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายรบัเรื่อง 

ฝ่ายปฏบิตักิารในพื้นที่ และฝ่ายตดิตามประเมินผล

วิธีการรบัเรื่อง

- มาดว้ยตนเอง

- รบัทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์IT

- ใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารและการค าปรึกษากบัประชาชน

ศูนยป์ฏบิตัิการรว่มฯ (สถานที่กลาง) มีหนา้ที่ 

๑. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนงัสอืส ัง่การ และขอ้มูลอืน่

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช่วยเหลอืประชาชน

๒. แจง้เวยีน กฎหมาย ระเบียบและหนงัสอืส ัง่การที่เกี่ยวขอ้ง 

๓. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร หลกัเกณฑ ์และวธิีการช่วยเหลอื

ประชาชน

๔. ใหค้ าปรกึษาหรอืแนะน าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอรบั

การช่วยเหลอืในดา้นต่าง ๆ 

๕. รวบรวมขอ้มูลปญัหาความตอ้งการของประชาชน หรอืประสาน

หน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง

๗. ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินการช่วยเหลอื และปิดประกาศ

รายช่ืออย่างนอ้ยปีละ ๑ คร ัง้

การจดัการเรื่องขอความช่วยเหลอื ๒ กรณี

คณะกรรมการช่วยเหลอื

ประชาชนของ อปท. 

แต่ละรูปแบบ

๑. อปท. สามารถ

จดัการเองได ้

๒. เกนิความสามารถ

ของ อปท. สง่ต่อ

ศูนยช่์วยเหลอืประชาชนของ อปท.



น ารายช่ือประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้น ที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรฐั และ

รายช่ือประชาชนที่ยื่นลงทะเบียน ต่อ อปท. สถานที่กลาง มาใชใ้นการพจิารณา

ช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบน้ี

การปฏบิตัหินา้ที่อืน่ ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี

ควบคมุการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นธรรม

รายงานผลการพจิารณาให ้อปท. เพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ต่อไป

ปิดประกาศรายช่ือประชาชนที่จะไดร้บัความช่วยเหลอื ณ อปท.  สถานที่กลาง

และที่ท าการหมู่บา้น ชมุชน ใหท้ราบ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  ๑๕ วนั

คณะกรรมการช่วยเหลอืของ อปท.มีอ านาจหนา้ที่



๑. คอือะไร ๒. ช่วยเหลอืไดอ้ย่างไร

อปท. ประกาศใหป้ระชาชนที่จะขอรบั

ความช่วยเหลอืมายื่นลงทะเบยีน

การช่วยเหลอืตามหลกัเกณฑ ์มท.ก าหนด 

และ พม.โดยอนุโลม

๓. ไฟไหมบ้า้นหลงัเดียวช่วยไดอ้ย่างไร

ปิดประกาศ ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วนั

ครอบครวัที่ไดร้บั

ความเดือดรอ้น ผูไ้รท้ี่พึ่ง ผูด้อ้ยโอกาส

การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ

ผูท้ี่มีช่ือในทะเบยีนเพือ่สวสัดิการแหง่รฐัตามมต ิครม.

การสง่เสรมิพฒันาบคุคลใหม้ีความรู ้สามารถ

น าไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพชีวติใหดี้ข้ึน 

อคัคีภยัที่ไม่เขา้ข่ายภยัพบิตั ิ

การช่วยเหลอืเป็นค่าซ่อมแซมหรอืกอ่สรา้งที่อยู่อาศยั 

เท่าที่จา่ยจรงิไม่เกนิอตัราตามหลกัเกณฑท์ี่ กค. 

ก าหนด (หลงัละไม่เกนิ ๔๙,๕๐๐บาท)

การสง่เสรมิ/ช่วยเหลอืบคุคลใหส้ามารถเขา้ถงึปจัจยั

พื้นฐานในการด ารงชีวติไดอ้ย่างปกตสิขุในสงัคม

คณะกรรมการใชด้ลุพนิิจในการพจิารณา

ใหค้วามช่วยเหลอืตามความจ าเป็น เหมาะสม 

คกก. ช่วยเหลอืฯ ใหค้วามเหน็ชอบ 
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“ผูไ้รท้ี่พึง่” เป็นบคุคลผูป้ราศจากทรพัยส์ิง่ของหรอื

รายไดส้ าหรบัยงัชีพและไม่มีผูใ้หพ้ึง่พาอาศยั

“ครอบครวัที่ประสบความเดือดรอ้น” คอื ครอบครวัผู ้

มีรายไดน้อ้ยที่ประสบความเดือดรอ้นเพราะสาเหตุ

หวัหนา้ครอบครวั

(๔.๑) ตาย

(๔.๒) ทอดทิ้ง สาบสูญ หรอืตอ้งโทษจ าคกุ

(๔.๓) เจบ็ป่วยรา้ยแรงหรอืพกิารจนไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้

(๔.๔) ประสบภาวะยากล าบากในการด ารงชีพ

(๔.๕) ไม่สามารถดูแลครอบครวัไดด้ว้ยเหตอุืน่ใด

ขอ้ ๘ การด าเนินงานสงเคราะห์

ครอบครวัที่ประสบความเดือดรอ้นให ้

ด าเนินการตามความจ าเป็น   

(๘.๑) ช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอื

สิง่ของเป็นวงเงนิในการช่วยเหลอืไม่

เกนิคร ัง้ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครวั

และช่วยตดิต่อกนั

ไม่เกนิ ๓ คร ัง้ต่อครอบครวัต่อ

ปีงบประมาณ ตามรายการ ดงัน้ี 

- ค่าเครื่องอปุโภคบรโิภค และหรอื

ค่าใชจ้า่ยในการครองชีพตามความ

จ าเป็น ค่าซ่อมแซมบา้น

ฯลฯ

ระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

ว่าดว้ยการสงเคราะหค์รอบครวัผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ี่พึง่ พ.ศ. ๒๕๕๒



การช่วยเหลอืประชาชนดา้นสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ 

ในสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙

แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนดา้นการสง่เสริมพฒันาคณุภาพชีวิต

กรณีโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

การช่วยเหลอืประชาชนดา้นสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิต กรณีโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 

2019 ใหอ้ปท.ประกาศใหป้ระชาชนยื่นลงทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น โดยช่วยตามหลกัเกณฑท์ี่กระทรวงมหาดไทยหรอืกระทรวง 

พม.ก าหนด ซึ่งตามระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการว่าดว้ยการสงเคราะหค์รอบครวัผูม้ี

รายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ี่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ้ ๘ การสงเคราะหค์รอบครวัที่เดือดรอ้น ใหด้ าเนินการตามความจ าเป็น ดงัน้ี

(๘.๑) ช่วยเหลอืดา้นการเงนิ หรอืสิง่ของเป็นวงเงนิในการช่วยเหลอืไม่เกนิคร ัง้ละ 

๓๐๐๐ บาทต่อครอบครวัไม่เกนิ ๓ คร ัง้ต่อปีงบประมาณ



การช่วยเหลอืประชาชนดา้นสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ 

ในสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙

แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนดา้นการสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชีวิต 

การช่วยเหลอืประชาชนดา้นสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ 

กรณีโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 เป็นกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน 

เม่ือคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. ไดปิ้ดประกาศรายช่ือประชาชนที่

จะไดร้บัความช่วยเหลอืแลว้ ใหส้ามารถช่วยเหลอืประชาชน

ไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งรอใหค้รบสบิหา้วนั และถอืเป็นกรณีเร่งด่วน 

หากไม่ด าเนินการแกไ้ขจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อราชการหรอืประชาชน ดงันั้น 

อปท.จงึไม่ตอ้งจดัท าเป็นแผนพฒันาทอ้งถิ่น

หนงัสอื มท. ด่วนที่สดุ ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๐๗ ลงวนัที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 



- ยา เวชภณัฑ ์

- วสัดทุี่ใชใ้นการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 

เช่น ถงุมือยาง/หนัง ผา้ปิดปาก/ปิดจมกู 

รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ข่า (รองเทา้บูต๊) เสื้อกนั

ฝน 

- เครื่องแต่งกายและอปุกรณ์ในการ

ปฏบิตัิงานของบคุลากรที่ปฏบิตัิงาน 

- โดยค านึงถงึความจ าเป็นเหมาะสม 

และประหยดั

การป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ

เม่ือเกดิ โรคติดต่อ 

โรคตดิต่ออนัตราย 

โรคติดต่อที่ตอ้งเฝ้าระวงั 

โรคระบาด 

มีเหตสุงสยัว่าเกดิโรคในเขตพื้นที่ของ อปท.

๑) อปท. ด าเนินการหรอืสนับสนุนใหม้ีการป้องกนั 

ควบคมุการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค หรอื

สรา้งภมูิคุม้กนัโรคใหก้บัผูท้ี่มีภาวะเสีย่ง

๒) ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัโรคติดต่อ การช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐัและเอกชนใหเ้กดิการปฏบิตัิการตามนโยบายและ

แผนการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ

๓) ให ้อปท. ประสานหน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการ

ป้องกนั ควบคมุการแพร่ และระงบัการระบาดของโรค โดย

อปท.รว่มด าเนินการ/สนับสนุนการด าเนินการ

๔) หน่วยงานรบัผิดชอบไม่สามารถด าเนินการได ้อย่างครอบคลมุ หรอืไม่

สามารถระงบัการระบาดของโรคติดต่อได ้จะสง่ผลท าให ้

เกดิการแพร่ระบาดที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและชีวติของประชาชน ให ้

อปท. สามารถด าเนินการการป้องกนัและควบคมุโรคได้

๕) การช่วยเหลอืประชาชนดา้นการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ

ให ้อปท. พจิารณาใชจ้า่ยงบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตาม

หลกัเกณฑข์อง สธ.โดยอนุโลม 

การใหค้วามช่วยเหลอื...

การใหค้วามช่วยเหลอื ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ

ค่าใชจ้า่ยการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ 



ศูนย์ COVID-19
สถานที่ควบคมุเพือ่สงัเกตการเริ่มป่วย 

Quarantine (Q)

สถานที่กกักนัที่ อปท.จดัใหม้ี โดยรบัผูท้ี่

มีความเสีย่ง หรอืมาจากพื้นที่เสีย่ง โดยจดั

ใหม้ีเจา้หนา้ที่ดูแลเพื่อควบคมุสงัเกตอาการ

Home Quarantine (HQ)

ผูท้ี่มีความเสีย่งสูงมีประวตัสิมัผสัใกลชิ้ดผูป่้วย

โควิด ใหแ้ยกกกัตวัที่บา้น และ

แยกจากผูอ้ืน่ในบา้นภายใตก้ารดูแล

ของเจา้หนา้ที่ควบคุมโรค ๑๔ วนั

โรงพยาบาลสนาม

ระดบัพื้นที่

ผูป่้วยที่แพทยม์ีความเห็นควร

ตอ้งรกัษาตวัใน  รพ.

ศูนยพ์กัคอย 

Community Isolation (CI)

ผูป่้วยที่อยู่ในชมุชนอาการ

ไม่มาก ไม่ตอ้งใชอ้อกซิเจน ทกุ

กลุม่อายุ

การแยกกกัตวัที่บา้น 

Home Isolation (HI)

ผูป่้วยที่รอแอดมิดใน รพ.หรอืแพทยใ์ห ้

ไปรกัษาที่บา้นได ้หรอืผูป่้วย

ที่รกัษาใน รพ. เกนิ ๑๐ วนั และ

จ าหน่ายกลบับา้นเพื่อรกัษาต่อเน่ือง

๑ ๒

๓ ๔ ๕

ศูนยท์ี่ ๓-๕ เป็นผูป่้วยซ่ึงมีการรกัษาตดิตามอาการ ประเมินอาการผูต้ดิเช้ือ และมีรถรบัสง่พรอ้มสง่ รพ.



หนงัสอื มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๓ 

ลงวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางการด าเนินการและการใชจ้า่ยงบประมาณใน

การด าเนินการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (โควดิ-19)

กรณีการตัง้โรงพยาบาลสนามระดบัพื้นที่



ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัต ัง้โรงพยาบาลสนามระดบัพื้นที่

เจา้หนา้ที่ บคุลการผูป้ฏบิตั ิและผูป่้วย

-มีค าส ัง่ใหเ้จา้หนา้ที่ของ อปท.ปฏบิตัหินา้ที่ เบกิค่าใชจ้า่ย

เดินทางไปราชการ

- ผูป่้วยและเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิาน เบิกค่าอาหารวนัละ

ไม่เกนิ ๓ ม้ือ ๆ ละไม่เกนิ ๕๐ บาทต่อคน 

(จนท.เบกิค่าอาหารแลว้ไม่ใหเ้บกิเบี้ยเลี้ยง)

๑

๒

๓

ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัสถานที่

- สถานที่ราชการ หรอืเช่าสถานที่เอกชน

- ค่าท าความสะอาดฆ่าเช้ือ โดยจา้งแรงงาน หรอืจา้งเหมา

- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ฯลฯ

จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ ์ในการปฏบิตังิานป้องกนั รกัษา 

และควบคมุโรคของผูป่้วย เช่น หนา้กากอนามยั เจล/

แอลกอฮอล ์เครื่องพน่ยา เวชภณัฑ ์เครื่องมือ

ในการตรวจโรคเครื่องช่วยในการหายใจ เครื่องวดัอณุหภมูิ

และอปุกรณ์อืน่ ๆ ที่จ าเป็น

จดัต ัง้โรงพยาบาล

สนามระดบัพื้นที่ 

สถานที่

วสัด ุ

อปุกรณ์

เจา้หนา้ที่/

ผูป่้วย



งบประมาณที่ใชแ้ละการจดัซ้ือจดัจา้ง

๔

๖

จดัต ัง้โรงพยาบาล

สนามระดบัพื้นที่ 

งบ

ประมาณ

-งบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย (รบ.งปม.ฯ ขอ้ ๑๙)

-โอนงบประมาณรายการที่เหลอืจา่ยหรอืไม่มีความจ าเป็น

ตอ้งจา่ยไปเพิ่มได ้(รบ.งปม.ฯ ขอ้ ๒๖ และ ขอ้ ๒๗)

-ใชจ้า่ยเงนิสะสม (นส.ยกเวน้ ว ๑๖๐๘)

-น าเงนิทนุส ารองเงนิสะสมมาใชจ้า่ย (รบ.เบกิจา่ยฯ ขอ้ ๘๗)

-อปท.ไม่ด าเนินการ/ร่วมด าเนินการ อาจสนบัสนุน งปม. ใหแ้ก่

หน่วยงานอืน่ได ้

-ตอ้งมีในแผนพฒันา และตัง้ไวใ้นหมวดเงนิอดุหนุน 

-ไม่สามารถจา่ยจากเงนิสะสม (รบ.เงนิอดุหนุนฯ)

๕

จดัซ้ือ

จดัจา้ง

เงนิ

อดุหนุน

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุส าหรบัการป้องกนั รกัษา และควบคมุ

โรคของผูป่้วย แต่ละคร ัง้ทกุวงเงนิถอืเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

ด าเนินการตามขอ้ ๗๙ วรรคสอง (รบ.กค.จดัซ้ือจดัจา้ง และ 

นส. ว๑๑๕)



หนงัสอื มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๑๑๖

ลงวนัที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางการด าเนินการและการใชจ้า่ยงบประมาณใน

การด าเนินการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (โควดิ-19)

ค่าใชจ้า่ยศูนยพ์กัคอยและการแยกกกัตวัที่บา้น



สถานที่ควบคมุเพือ่สงัเกตการเริ่มป่วย  ศูนยพ์กัคอย  และแยกกกัตวัที่บา้น

เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัควบคมุโรคกรณีผูป่้วย  หรอืกรณีกลุม่บคุคล

ที่มีความเสีย่งสูง 

❑ ไม่มีช่ือในทะเบยีนบา้นแต่อาศยัอยู่เป็นประจ าในพื้นที่ของ อปท.

❑ เป็นบคุคลที่ไม่มีสญัชาตไิทย 

❑ เป็นผูป่้วยในเขตพื้นที่ของ อปท.อืน่

อาจพจิารณาใหเ้ขา้พกัในศูนยพ์กัคอย (Community Isolation) หรอื

สถานที่ควบคมุเพือ่สงัเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) และเบกิค่าใชจ้า่ยส าหรบับคุคล

ดงักลา่วได ้

กรณี ผวจ.หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจาก ผวจ. มอบหมายใหอ้ปท.ด าเนินการจดัต ัง้สถานที่

ควบคมุเพือ่สงัเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนยพ์กัคอย (Community Isolation) และ

การแยกกกัตวัที่บา้น (Home Isolation)



จดัเลี้ยงอาหาร ผูป่้วยและเจา้หนา้ที่ปฏบิตังิาน หรอืบคุคลที่เป็นกลุม่เสี่ยงที่ทางราชการ

ส ัง่ใหก้กัตวัเองที่บา้น วนัละไม่เกนิ ๓ ม้ือ ๆ ละไม่เกนิ ๕๐ บาทต่อคน

ดา้นสถานที่1

ใชส้ถานที่ราชการ หรอื

เช่าสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม 

อพารท์เมน้ท ์หรอืสถานที่อืน่ ๆ

ดา้นเจา้หนา้ที่และบคุคลภายนอกปฏบิตัหินา้ที่
2

o มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ ของ อปท. หรอื บคุคลภายนอกปฏบิตัหินา้ที่

ในศูนยพ์กัคอยและการแยกกกัตวัที่บา้น 

o เบกิค่าเดินทางไปราชการ ไดแ้ก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ และ

ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นตอ้งจา่ย 

o เบกิค่าอาหารแลว้ไม่ใหเ้บกิค่าเบี้ยเลี้ยง และตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกบัหน่วยงานอืน่

ค่าใชจ้า่ยศูนยพ์กัคอย (Community Isolation) และแยกกกัตวัที่บา้น (Home Isolation)

จดัรถรบัสง่ผูป่้วย โดยใหใ้ชร้ถยนตส์ว่นกลางและเบิกจา่ยเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลงิ 

หากไม่มีรถยนตส์ว่นกลาง หรอื มีแต่ไม่เพยีงพอใหจ้า้งเหมาบรกิารรถรบัสง่ได ้

จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ และการป้องกนัยบัย ัง้กอ่นเกดิสาธารณภยั อาจจดัหาวสัดทุางการแพทย์

และเวชภณัฑท์ี่ไม่ใช่ยา ส าหรบัตรวจหาเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชิงรุก

ในพื้นที่เสีย่ง กลุม่บคุคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และกจิกรรมที่เสีย่ง

จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ ใหผู้ป่้วย และจดัเลี้ยงอาหาร จดัรถรบัสง่ผูป่้วย3



จดัเลี้ยงอาหาร4

จดัหาอาหาร วนัละไม่เกนิ ๓ ม้ือ  

ม้ือละไม่เกนิ ๕๐ บาทต่อคน

เจา้หนา้ที่และบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
3

o จดัหายาหรอืเวชภณัฑท์ี่ไม่ใช่ยา วสัด ุอปุกรณ์ เครื่องแต่งกาย และวสัดอุืน่ที่จ าเป็นตอ้งใชใ้นการ

ปฏบิตังิาน เช่น ถงุมือยางหรือหนงั ผา้ปิดปาก-จมูก ฯ 

o จดัใหมี้เจา้หนา้ที่ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ สถานที่พกัของผูป่้วย

o มอบหมายเจาหนา้ที่ปฏบิตังิานในสถานที่ควบคุมฯ

ค่าใชจ้า่ยสถานที่ควบคุมเพื่อสงัเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) 

จดัรถรบัสง่บคุคลที่เดินทางจากพื้นที่เสีย่ง

จดัรถรบัสง่บคุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสีย่ง โดยใชร้ถยนตส์ว่นกลางและเบกิจา่ยเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลงิ หากไม่มี

รถยนตส์ว่นกลาง หรอื มีแต่ไม่เพยีงพอใหจ้า้งเหมาบรกิารรถรบัสง่ ไปยงัสถานที่ควบคมุได ้

จดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ในการป้องกนัควบคุมโรค2

จดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ในการป้องกนัควบคุมโรค เช่น 

หนา้กากอนามยั น ้ายาฆ่าเข้ือ เจลลา้งมือ ถงัขยะเพื่อรองรบั

ขยะตดิเช้ือ เป็นตน้ เพื่อใชใ้นสถานที่ควบคมุได ้

ขอ้ 3-5 เป็นไปตาม นส.สถ. 

ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๕๒ ว๑๙๙๒ 

และ ว๑๘๔๒

ค่าสถานที่5

1



ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัต ัง้สถานที่ในการป้องกนั ควบคมุและรกัษาโรคติดต่อ

(นส.ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๘๑ ลงวนัที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เพือ่ใหก้ารด าเนินการป้องกนั ระงบัโรค และการรกัษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ของ อปท. เป็นไปดว้ยความคล่องตวั รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ  

กรณี อปท.มีความจ าเป็นตอ้งเบกิค่าใชจ้า่ยรายการอืน่ใดที่จ าเป็นในการด าเนินการสถานที่ควบคมุ

เพือ่สงัเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) โรงพยาบาลสนามระดบัพื้นที่ ศูนยพ์กัคอย (Community Isolation) เช่น ค่า

วสัดุ ค่าครุภณัฑ ์ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นพจิารณาเบกิจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ

ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั ท ัง้น้ี ใหค้ านึงถงึสถานะทางการเงนิการคลงัของ อปท. 

สปสช.ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตักิารขอรบัค่าใชจ้า่ยบรกิารสาธารณสขุ กรณีโรคโควดิ-19

ส าหรบัการดูแลรกัษาในที่พกัระหว่างรอเขา้รบัการรกัษาแบบผูป่้วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการ

ดูแลรกัษาในโรงพยาบาลสนามส าหรบัคนในชมุชน (Community Isolation) 

ให ้อปท.พจิารณาเบกิค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการศูนยพ์กัคอยและการแยกกกัตวัที่บา้น (Community 

Isolation และ (Home Isolation) โดยจะตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกบัการด าเนินการของหน่วยงานอืน่ที่มหีนา้ที่ในการ

ด าเนินการดงักลา่ว 

ตามหนงัสอื ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๖๒ ลงวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



การใชจ้า่ยงบประมาณของ อปท.

o ใชจ้า่ยงบประมาณจากงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย เพื่อป้องกนัและยบัย ัง้กอ่นเกดิ

สาธารณภยั หรอืคาดว่าจะเกดิสาธารณภยัได ้

o เงนิส ารองจา่ยไม่เพยีงพอ กส็ามารถโอนงบประมาณรายการที่เหลอืจา่ยหรอื

ไม่มีความจ าเป็นตอ้งจา่ยไปเพิ่มได ้

o งบประมาณในการด าเนินการมีไม่เพยีงพอกอ็าจพจิารณาใชจ้า่ยจากเงนิสะสม โดยถอืปฏบิตัิตาม

หนังสอื มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๐๘ ลงวนัที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

o เงนิสะสมไม่เพยีงพอ อาจขอท าความตกลงกบั ผวจ.เพื่อน าเงนิทนุส ารองเงนิสะสมมาใชไ้ด ้

o ในกรณีไม่ไดด้ าเนินการเอง กส็ามารถอดุหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใหด้ าเนินการแทนได ้

โดยถอืปฏบิตัติามระเบียบ มท.ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

ทัง้น้ี ใหค้ านึงถึงสถานะทางการเงินการคลงัของ อปท.



แนวทางการด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นของ อปท.

หนงัสอื ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลว. 6 กรกฎาคม 2564

ขอ้ ๖ กรณีเกดิสาธารณภยั ภยัทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550  หรือกรณีการด าเนินการป้องกนัเหตุที่จะเกดิ ตามพระราชบญัญตัิ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถป้องกนัไดห้รือมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการ

แกไ้ขจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดงักล่าวองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ นไม่

ตอ้งจดัท าเป็นแผนพฒันาทอ้งถิ่ น



ประกาศศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ - 19)

เรื่อง แนวทางการบรหิารจดัการวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ - 19

ขอ้ ๓ ใหก้รมควบคมุโรค องคก์ารเภสชักรรม สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ หรอื

หน่วยงานของรฐั ที่มีหนา้ที่และอ านาจในการใหบ้รกิารทางการแพทย ์หรอืสาธารณสขุ แก่ประชาชน ร่วมมือกนัในการ

ด าเนินการจดัหา ส ัง่ หรอืน าเขา้วคัซีนป้องกนัโรคโควดิ – 19 อย่างเร่งด่วน เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัวคัซีนที่มคีณุภาพ

และมีประสทิธิภาพอย่างรวดเรว็และทัว่ถงึภายใตก้ฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงาน

นั้น ๆ ก าหนด

ขอ้ ๕ หาก อปท.จะจดัหาวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ - 19 มาใหบ้รกิารแก่ประชาชนในพื้นที่ ใหจ้ดัหา

จากหน่วยงานตามขอ้ ๓ และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึหลกัเกณฑ์

หรอืแผนการใชจ้า่ยงบประมาณของ อปท.และตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารจดัการวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ -

19 ภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ ศบค. หรอืนายกรฐัมนตรกี าหนด  

การด าเนินการตามวรรคหน่ึงของ อปท.ในแต่ละพื้นที่ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางหรอือยู่ในการก ากบัดูแลของ ผวจ.

และคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั เพือ่มิใหเ้กดิความเหลือ่มล า้ในการจดัหาวคัซีนของ อปท.

ที่มีศกัยภาพดา้นงบประมาณและรายไดท้ี่แตกต่างกนั และเพือ่ใหก้ารกระจายวคัซีนในหว้งเวลาวกิฤติ

มีความเป็นธรรมมากที่สดุ

ให ้อปท.สนบัสนุนและใหค้วามส าคญัในการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนในพื้นที่ในการเขา้รบับรกิารฉีด

วคัซีนป้องกนัโรคโควดิ - 19 เพือ่ประโยชน์ต่อประชาชนสว่นรวมของประเทศ



๑. หนงัสอื มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๐๓

ลงวนัที่ ๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจดัหาวคัซีน

ป้องกนัโรคโควดิ-19 เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนของ อปท.

๒. หนงัสอื มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๙

ลงวนัที่ ๔ มิถนุายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซกัซอ้มแนวทาง

การใชจ้า่ยงบประมาณในการบรหิารจดัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค

ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)



อปท. สามารถจดัหาวคัซีน ไดต้ามประกาศ ศบค.ฯ ขอ้ ๕  โดยจดัหาจากหน่วยงาน

ตามประกาศ ขอ้ ๓ เช่น กรมควบคมุโรค องคก์ารเภสชักรรม สภากาชาดไทย ราชวิทยาลยัจุฬา

ภรณ์ ฯ ลฯ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึหลกัเกณฑห์รอื

แผนการใชจ้า่ย งปม.ของ อปท. และตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารจดัการวคัซีนภายใต ้

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึงของ อปท.ในแต่ละพื้นที่ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางหรอื

อยู่ในการก ากบัดูแลของ ผวจ.และคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั 

การจดัหาวคัซีน (COVID-19)

จดัหา

อย่างไร

ใชง้บอะไร

วิธีการ
จดัหาวคัซีน ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งฯ และ นส. ที่ กค (กวจ) 

๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ โดยการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร ัง้ ทกุวงเงนิถอืเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

ด าเนินการตามขอ้ ๗๙ วรรคสอง แหง่ รบ.จดัซ้ือจดัจา้ง) 

๑. งบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย

๒. โอนงบประมาณเหลอืจา่ยหรอืไม่มีความจ าเป็นตอ้งจา่ยไปเพิ่มให ้(รบ.งป ขอ้ ๒๖-๒๗)

๓. ใชเ้งนิสะสม ตาม นส.มท.ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๐๘ ลว.๑๗ มี.ค.๖๓

๔. ขอท าความตกลงกบั ผวจ.เพื่อน าเงนิทนุส ารองมาใช ้ตาม รบ.เบกิจา่ยฯ ขอ้๘๗



ค่าใชจ้า่ยในการจดัเตรยีมสถานที่

เพือ่ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการ

1. ใชง้บกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย 

2. เงนิส ารองจา่ยไม่เพยีงพอ โอนงบประมาณเหลอืจา่ยหรอืไม่มีความจ าเป็นไปเพิ่มได ้

3. งบประมาณไม่เพยีงพอ ใชจ้า่ยเงนิสะสม 

4. ขอท าความตกลง ผวจ.ขอใชเ้งนิทนุส ารองเงนิสะสมมาใชจ้า่ย

งบประมาณ
ท่ีใช้ด าเนินการ4

ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าอาหาร วนัละไม่เกนิ ๓ ม้ือ ๆ ละไม่เกนิ ๕๐ บาทต่อคน กรณีมีค าส ัง่แต่งตัง้

เจา้หนา้ที่ของ อปท หรอืบคุคลภายนอกใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ฉีควคัซีนใหก้บัประชาชน 

เจา้หนา้ที่และ

บคุลากรผูป้ฎบิตัิ2
- ค่าวสัดอุปุกรณ์ที่ใชใ้นการฉีดวคัซีน ค่าจา้งเหมา ค่าเช้ือเพลงิและน ้ ามนัหลอ่ลื่น

- จดัรถรบัสง่ประชาชน ใชร้ถยนตส์ว่นกลาง หากไม่มี/ไม่เพยีงพอใหจ้า้งเหมาบรกิารได ้

วสัดอุปุกรณ์และ

รถรบัสง่ประชาชน
3

ค่าใชจ้า่ยจดัสถานที่ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพือ่ฉีดวคัซีนใหแ้กป่ระชาชนในพื้นที่การจดัสถานที่1

ฉีดวคัซีน ให ้ป ร ะ ช า ช น



การเบกิจา่ยค่าชดุตรวจ ATK ส าหรบัเจา้หนา้ที่ของสว่นราชการใน

พื้นที่ควบคมุสูงสดุและเขม้งวด    

การจดัหาชุดตรวจ ATK : Antigen test Kit

มติคกก.บรหิาร

สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 

๒๐๑๙ ใหป้รบัเพิ่มมาตรการ

และการจดัการขององคก์ร 

ส าหรบัพื้นที่ควบคมุสูงสูดและ

เขม้งวด ใหเ้นน้ Work from

home หากจ าเป็นตอ้งมา

ปฎบิตังิานใหม้ีการคดักรอง

ดว้ยชุดตรวจ ATK ทกุ

สปัดาห์

หวัหนา้สว่นราชการพจิารณาอนุมตัใิหเ้บิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ

ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดัและเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ

เป็นการเบิกจา่ยค่าวสัดตุามนัยระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ

เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการบริหารงานของสว่นราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๑๗

สว่นราชการควบคุมใหม้ีการเบกิจา่ยค่าชุดตรวจ ATK ให ้

สอดคลอ้งกบัจ านวน จนท. ที่เขา้ปฏบิตังิานตามจรงิ

นส.กรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘  ลว. ๑๙ ส.ค. ๖๔



ขอ้ตรวจพบ การใชจ้า่ยงบประมาณช่วยเหลอืประชาชน (โควิด-19)

๑. จดัซ้ือจดัจา้งในราคาที่สูงมากเกนิกว่าความเป็นจรงิ

การจดัซ้ือเครื่องพน่ละอองฝอย ๒ เครื่อง ๆละ ๘๕,๐๐๐ บาท เม่ือตรวจสอบราคาซ้ือขาย

ในทอ้งตลาด พบว่า ราคาทอ้งตลาดซ้ือขายเครื่องละ ๙,๓๐๐ บาท

๒. จดัซ้ือจากผูร้บัจา้งที่มิใช่ผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งโดยตรง

-การจดัซ้ือเครื่องพน่ละอองฝอย เครื่องละ ๘๕,๐๐๐ บาท จากรา้นอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งประกอบการ

เกี่ยวกบัการจ าหน่ายวสัดคุอมพวิเตอร ์

-จดัซ้ือเจลแอลกอฮอลม์ากกว่า ๕๐ ลา้นบาทจากผูข้ายร่วม ๑๐ ราย และซ้ือจากผูข้ายซ่ึงไม่ใช่

ผูป้ระกอบการหรอืมีอาชีพจากผูข้ายสนิคา้นั้นโดยตรง



“เกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย คอื 

เกษตรกรผูอ้ยู่ในครอบครวัที่มีฐานะยากจน

➢ มีรายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

➢ มีชิวิตอย่างยากล าบากขาดแคลน

ปจัจยัพื้นฐาน

พจิารณาใชจ้า่ยงบประมาณ

ตามหลกัเกณฑ ์กษ. โดยอนุโลม

คกก.ช่วยเหลอืฯ พจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ 

อปท. อาจใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรผูม้ีรายไดน้้อย 

ที่ประสบปญัหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดงัต่อไปน้ี

(ก) จดัหาหรอืปรบัปรุงแหลง่น ้าเพือ่การเกษตร 

(ข) การสนบัสนุนอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

ในการปรบัปรุงแหลง่น ้า

(ค) ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเกษตร

(ง) ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตามที่ มท.ก าหนด

ดา้นที่ ๔ การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย

ปิดประกาศ 

ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วนั

ประกาศใหเ้กษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย

ประสงคจ์ะขอรบัความช่วยเหลอื

ยื่นลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอืต่อ 

อปท.
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ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาหรอืปรบัปรุงแหลง่น ้าเพือ่การเกษตรค่าใชจ้า่ยในการ

ใหค้วามช่วยเหลอื

เกษตรกร

ผูม้ีรายไดน้อ้ย

กรณีเขา้ร่วมโครงการที่ กษ. อปท.อาจพจิารณาช่วยเหลอืเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อ

สมทบโครงการใหแ้ก่เกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ยได ้(เช่น สมทบ

ค่าด าเนินการในอตัราสระน ้ า บ่อละ ๒,๕๐๐ บาท) 

อปท.อาจด าเนินการจดัหาหรอืปรบัปรุงแหลง่น ้า ตลอดจนสนบัสนุนอปุกรณ์ 

เครื่องมือ ในการปรบัปรุงแหลง่น ้ าใหเ้กษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ย ตามรูปแบบของ

สระน ้าในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ของกรมพฒันาที่ดิน โดย

- ใชเ้ครื่องจกัรของ อปท. ยมืจากหน่วยงานอืน่  

- ใหเ้กษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ยเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวขอ้ง 

เช่น ค่าน ้ามนั ค่าซ่อมเครื่องจกัรกรณีช ารุด ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นตน้

- หากมีความจ าเป็น อปท.อาจสนับสนุนค่าใชจ้า่ยดงักล่าว ใหเ้กษตรกร

ผูม้ีรายไดน้อ้ยไดไ้ม่เกนิ ๒,๕๐๐ บาท

นส.มท.ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๗๗๙๘ ลว.๒๙ ธ.ค. ๖๓ 



ค่าใชจ้า่ยในการผลติทางเกษตรกรรม

การสง่เสรมิอาชีพดา้นการเกษตร

อปท. ใหค้วามช่วยเหลอืครอบครวัละไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณในรายการอย่างใด

อย่างหน่ึง ดงัน้ี

- ค่าวสัดหุรอืปจัจยัการผลติ เช่น ค่าเมลด็พนัธพ์ชื ปุ๋ ย ค่าปรบัเกลี่ยพื้นที่ ค่ายาป้องกนั

ก าจดัศตัรูพชืและสตัว ์ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลงิ และค่าวสัดกุารเกษตรอืน่

- ค่าอปุกรณ์หรอืเครื่องมือที่ใชใ้นการผลติ เช่น ค่าอปุกรณ์หรอืค่าซ่อมแซมอปุกรณ์หรอื

เครื่องมือเครื่องใชใ้นการเกษตร เครื่องสูบน ้ า เครื่องตดัหญา้ เครื่องจกัรกลอืน่ ๆ

อปท.จดัฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย ตามระเบยีบฝึกอบรมฯ

ค่าใชจ้า่ยในการ

ใหค้วามช่วยเหลอื

เกษตรกร

ผูม้ีรายไดน้อ้ย

ทัง้น้ี การช่วยเหลอืเกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ย ตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกบั

การช่วยเหลอืดา้นสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิต ตามระเบยีบฯ 

โดยให ้คกก.พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืตามความจ าเป็น

นส.มท.ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

ว ๗๗๙๘ ลว.๒๙ ธ.ค. ๖๓ 



การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่การช่วยเหลอืประชาชน

ตัง้จา่ยในขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิงปม.รายจา่ย

ประจ าปี หรอื งปม.รายจา่ย

เพิ่มเติมใหถู้กตอ้งตาม

ประเภทของรายจา่ย

ช้ีแจงเหตผุลความจ าเป็น

ที่จะตอ้งต ัง้งบประมาณ

ดงักลา่วไว ้ในค าช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจา่ย

ดว้ย

บรรจุไวใ้น

แผนพฒันา

ทอ้งถิ่น 

จดัท าโครงการ

แสดงสาระส าคญั

ของกจิกรรมที่ตอ้ง

ด าเนินการ

การเบกิจา่ยงบกลาง ประเภทส ารองจา่ย (ขอ้ ๑๘)

กรณีเกดิสาธารณภยัฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ใหเ้บกิจา่ยจากงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย ในขอ้บญัญตั/ิเทศ

บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี โครงการไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิ่น

(ขอ้ ๑๗)

รบ.มท.ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ้ ๑๙

อปท. ก าหนดใหม้เีงนิส ารองจา่ย ในงบกลาง เพือ่

- กรณีฉุกเฉินที่มีเหตสุาธารณภยัเกดิข้ึน 

- กรณีการป้องกนัและยบัย ัง้กอ่นการเกดิสาธารณภยั 

- คาดว่าจะเกดิสาธารณภยัได้

- กรณีฉุกเฉินเพือ่บรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวม

การใชเ้งนิส ารองจา่ย

เป็นอ านาจ

ของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น



การตัง้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีช่วยเหลอืประชาชน

ดา้นสาธารณภยั  

งบด าเนินงาน ค่าใชส้อย 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบั

การปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่

ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ

งบกลาง ประเภทเงนิส ารองจา่ย

ตัง้เป็นวงเงนิรวมของแต่ละแผนงานแผนงาน 

ระเบียบ มท. ว่าดว้ยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงิ น

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

ขอ้ ๙๑ ภายใตบ้ ังค ับข ้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่ มีสาธารณภยัเกิดข้ึน ใหผู้บ้ริหารท ้องถิ่นอนุมัติ

จา่ยขาดเงนิสะสมไดต้ามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยใหค้ านึงถงึฐานะการเงนิ การคลงัของ อปท. นั้น

ดา้นเยยีวยาและฟ้ืนฟสูาธารณภยั

ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต 

ดา้นเกษตรกรผูม้ีรายไดน้อ้ย การเกษตร

สาธารณสขุ

สงัคมสงเคราะห์
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ขอ้ ๖ วรรคสาม 

อปท. ใดมีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอื

ประชาชนอกเหนือจากหลกัเกณฑก์าร

ช่วยเหลอืตามระเบยีบน้ี 

ใหข้อความเหน็ชอบจาก ปมท. 

ก่อนใหก้ารช่วยเหลอื

ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ย

เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตาม

อ านาจหนา้ที่ของ อปท. (ฉบบั

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

นส. ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๓๕๔๑

ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ 

เรื่อง การมอบอ านาจของ ปมท. 

ให ้ผวจ.ปฏบิตัริาชการแทน 

ตามค าส ัง่ มท. ที่ ๙๕๖/๒๕๖๓ 

ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ 

เรื่อง การมอบอ านาจให ้ผวจ.

ปฏบิตัริาชการแทน

มอบอ านาจให ้ผวจ. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

กรณี อปท.ใด มีความจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอื

ประชาชนอกเหนือจากหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอื

ตามระเบยีบ มท.ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยเพือ่ช่วยเหลอื

ประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท. พ.ศ. 

๒๕๖๐ และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยให ้อปท.

ขอความเหน็ชอบกอ่นใหก้ารช่วยเหลอื

การมอบอ านาจ



ระเบียบ มท.ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

(มีผลบงัคบัใช ้วนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ

วนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

❖ หนงัสอื มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวนัที่ ๒๔ 

มิ.ย. ๒๕๕๙
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สว่นราชการ 

(ตามระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน

ฯ)

อปท. หรอื อปท.อืน่ที่มี

กฎหมายจดัต ัง้

รฐัวิสาหกจิ

การไฟฟ้า การประปา 

และองคก์ารจดัการน ้าเสยี

องคก์รทางศาสนา 

ซ่ึงจดัต ัง้ถกูตอ้งตาม กม. รบ. 

หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานรฐั 

เช่น วดั มสัยิส

หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน

องคก์รประชาชน 

องคก์รซ่ึงเป็นการรวมของประชาชนที่จดัต ัง้โดยถูกตอ้ง

ตาม กม. ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานรฐั หรอืหนังสอื

ส ัง่การ มท. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชน์สาธารณะ และ

ด าเนินการต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี

องคก์รการกศุล 

องคก์รซ่ึงมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ด าเนินงาน

การกศุลหรอืบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ มิใช่การมุ่ง

แสวงหาก าไรที่จดัต ัง้ตาม กม. รบ. หรอืขอ้บงัคบัของ

หน่วยงานรฐั เช่น มูลนิธ ิเหล่ากาชาดจงัหวดั

๖

หน่วยงาน



เงนิอดุหนุน 

เงนิที่ อปท.ต ัง้งบประมาณ

อดุหนุนใหแ้ก่หน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุนเพือ่ใหด้ าเนินการตามภารกจิที่

อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของ อปท.ตาม

กฎหมาย

1

2

3

4

โครงการตอ้งเป็นภารกจิในอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ 

อปท. และหน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน

หลกัการตัง้งบประมาณใหเ้งนิอดุหนุน ของ อปท.

5

โครงการตอ้งบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

และตัง้งบประมาณในหมวดเงนิอดุหนุน

ประชาชนในเขต อปท.ผูใ้หเ้งนิไดร้บัประโยชน์

จากโครงการ

ก่อนการตัง้ งปม.ใหต้รวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุนมี รบ. ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และวธิีปฏบิตัิ

ในการใชจ้า่ยอย่างเหมาะสม มีประสทิธิภาพ หรอืไม่

ใหค้วามส าคญัโครงการตามภารกจิหลกัตามแผนพฒันา

ทอ้งถิ่นที่จะตอ้งด าเนินการเอง และสถานการณ์คลงั

ก่อนพจิารณา



อปท.อาจตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุน ไม่เกนิอตัราสว่นของรายไดจ้รงิในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่

รวมเงนิอดุหนุนที่รฐัจดัสรรให ้ดงัน้ี

การตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุน

อปท.จะตัง้งบประมาณใหอ้ดุหนุนเกนิอตัราขา้งตน้

- ใหข้ออนุมตัจิาก ผวจ. เป็นรายกรณีกอ่นการตัง้งบประมาณโดยสว่นที่เกนิจะตอ้งไม่เกนิ 

๑ เท่าของอตัราสว่นดงักลา่ว 

- ใหร้ะบเุหตผุลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะไดร้บัเพื่อประกอบการพจิารณา

อบจ.

ไม่เกนิ

รอ้ยละ ๑๐

ทน.

ไม่เกนิ

รอ้ยละ ๒

ทม. ทต.

ไม่เกนิ

รอ้ยละ ๓

อบต.

ไม่เกนิ

รอ้ยละ ๕
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เป็นเงนิทนุหมนุเวียน 

หา้มอดุหนุนจดัหาครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 

เวน้แต่ให ้อปท.

หา้มจา่ยจากเงนิสะสม ทนุส ารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู ้

ขอ้หา้ม
ในการอดุหนุนโครงการ

ที่มีลกัษณะ

การจดัเลี้ยงอาหาร เป็นการจดักิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการจดัเลี้ ยงอาหาร

อ ย่ า ง ใ ด อ ย่ า ง ห น่ึ ง เ ป็ น ก า ร เ ฉพ า ะ  เ ช่ น  โ ร ง ท า น  เ ทศก า ลกิ น เ จ 

งานปีใหม่ เป็นตน้ หรือมีลกัษณะเดียวกนั เวน้แต่ การจดัอาหารที่ก าหนดเป็น

ส่ วนห น่ึ ง ไ ว ้ใน โครงกา รที่ มี ล ักษณะกิ จก รรม เกี่ ย วก ับกา ร ฝึกอบรม 

การจดังาน และการแข่งขนักฬีา

การจดักจิกรรมนันทนาการ หมายถงึ กจิกรรมที่ท าตามสมคัรใจ

ในยามว่างอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่ใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ

และผ่อนคลายความตึงเครยีดเป็นการเฉพาะหรอืมีค่าใชจ้า่ยกจิกรรมนันทนาการ

มากกว่ากจิกรรมหลกัปกต ิเช่น การจดังานสงัสรรค ์โขน ละคร ลเิก ภาพยนตร ์

การจดัดนตร ีเป็นตน้
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โครงการที่เสนอขอรบัเงนิอดุหนุน

ตอ้งเป็นภารกจิอ านาจหนา้ที่

ของหน่วยที่ขอรบัเงนิอดุหนุน

โดยแสดงเหตผุลความจ าเป็น

และรายละเอยีดของกจิกรรม

ในโครงการ

เงนิงบประมาณสมทบ
๑. อปท.และสว่นราชการ ตอ้งมีงบประมาณใน

สว่นของตนเองรว่มสมทบ

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการ ยกเวน้กรณีตามขอ้ ๗

๒. โครงการกอ่สรา้ง ปรบัปรุงหรอืซ่อมแซม

สิง่กอ่สรา้งตามจ าแนกงบประมาณ ตอ้งมี

งบประมาณสมทบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๒๕ ของ

ค่าใชจ้า่ยโครงการ

๓.เวน้แต่กรณีเป็นนโยบายรฐับาลหรอื มท.

๔. กรณีอืน่ ๆ ให ้อปท. พจิารณาตามสถานะ

ทางการคลงั 

หน่วยงานที่รบัเงนิอดุหนุน

ตอ้งด าเนินการตามโครงการเอง 

ไม่สามารถมอบหมาย

ใหห้น่วยงานอืน่ด าเนินการแทนได ้

หา้มหน่วยงานที่รบัเงนิอดุหนุน

ด าเนินการหรอืกอ่หน้ีผูกพนัก่อน

ที่จะไดร้บัเงนิอดุหนุนไปพรอ้มกนั  

เวน้แต่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรอื

การอดุหนุนงบประมาณ

เป็นการเฉพาะตาม กม.แผนฯ 

หลกัเกณฑก์ารขอรบัเงนิอดุหนุน
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➢ ใหจ้ดัท าประมาณการค่าใชจ้า่ย โดยถอืว่า

เป็นการเสนอโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน

➢ น าไปบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิ่น และตัง้งบประมาณ

หมวดเงนิอดุหนุน

➢ ไม่ตอ้งมีงบประมาณสมทบ

➢ ไม่ตอ้งน ามารวมในอตัราสว่นการใหเ้งนิอดุหนุน

➢ ไม่ตอ้งจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง

➢ ใหร้ายงานผลการด าเนินงานเม่ือเสรจ็สิ้นโครงการ (ถา้

มีเงนิเหลอืจา่ยตอ้งสง่คนืตามขอ้ ๗.๕)

การตัง้งบประมาณ กรณีเป็นภารกจิเฉพาะ

การใหเ้งนิอดุหนุนรฐัวิสาหกจิ 

(การไฟฟ้า การประปา และองคก์ารจดัการ

น ้าเสยี) อปท.ไม่สามารถด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่ได ้

อาจรอ้งขอใหร้ฐัวิสาหกจิด าเนินการ

ตามโครงการที่อยู่ในภารกจิแทน อปท. 

หน่วยงานที่ใชเ้งนิอดุหนุนที่ไดร้บั

ในลกัษณะที่ก าหนด ให ้อปท. 

ด าเนินการเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการก าหนดแผนฯ เช่น 

อาหารกลางวนั
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การเบกิจา่ยเงนิอดุหนุน

ตรวจสอบสถานะการคลงั

ของตนเองแลว้ เหน็ว่ามี

รายไดเ้พยีงพอ ใหเ้บิก

จา่ยเงนิอดุหนุนใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในปีงบประมาณ

ก่อนเบกิจา่ยเงนิตอ้ง

จดัท าบนัทึกขอ้ตกลง

กบัหน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน 

เวน้แต่ รฐัวิสาหกจิ 

และหน่วยงานที่อดุหนุน

ภารกจิเฉพาะตาม กม.

แผนฯ

เม่ือไดร้บัเงนิแลว้ 

ตอ้งเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิ 

หรอืใบส าคญัรบัเงนิ จาก

หน่วยงานที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุน เกบ็ไว ้

เป็นหลกัฐาน

อปท.แจง้หน่วยงานที่ขอรบั

เงนิอดุหนุนรายงานผล

การด าเนินงาน ให ้อปท. 

ภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัที่

โครงการแลว้เสรจ็ พรอ้ม

แนบหลกัฐานการจา่ย 

หากมีเงนิเหลอืใหส้ง่คืน อปท.

ในคราวเดียวกนั



109

อปท.แต่งต ัง้คณะท างานตดิตาม

และประเมินผลการใชจ้า่ยเงนิอดุหนุน

เพื่อตดิตามผลการด าเนินโครงการ

จนแลว้เสรจ็แลว้รายงานใหผู้บ้รหิาร อปท. 

ทราบ

หากหน่วยที่ขอรบัเงนิอดุหนุน

ไม่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ ให ้อปท. เรยีกเงนิคนืเท่า

จ านวนที่อดุหนุนไปทัง้หมด

คนืโดยเรว็

กรณีตัง้งบประมาณโครงการขอรบัเงนิ

อดุหนุนไวก้่อนที่ระเบยีบเงนิอดุหนุน (ฉ.

๒) มีผลใชบ้งัคบั (๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓) ไม่ถอื

ปฏบิตัติามระเบยีบน้ี  หากเป็นโครงการ

ใหม่ใหถ้อืปฏบิตัิตามระเบยีบ

การก ากบั ติดตาม และประเมินผล



หนังสอืส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีที่ นร ๐๑๐๗/๓๒๑๗ ลงวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ภารกจิในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของ อปท.

มติที่ประชมุ ก.ก.ถ. ในการประชมุคร ัง้ที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒ ไดก้ าหนดภารกจิในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของ อปท. ดงัน้ี

๑. การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดถอืเป็นสว่นหน่ึงในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยอนัเป็นอ านาจหนา้ที่

ของ อปท. ตามกฎหมายจดัต ัง้ อปท. และ พรบ.ก าหนดแผนฯ พ.ศ.๒๕๔๒ ส าหรบัการปราบปรามยาเสพตดิไม่

ถอืเป็นอ านาจหนา้ที่ของ อปท.

๒. ภารกจิในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของ อบจ. เทศบาล และ อบต. มีดงัน้ี

(๑) การจดัท าสือ่และการจดักจิกรรมรณรงค ์เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์สรา้งจติส านึกใหแ้กป่ระชาชน

(๒) การจดัท ากจิกรรมหรอืการจดัอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(๓) การจดักจิกรรมในการบ าบดั รกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ตดิตาม ดูแลผูเ้สพยาเสพตดิ ผูต้ดิยาเสพตดิ รวมถงึการ

จดักจิกรรมสง่เสรมิอาชีพใหผู้ผ่้านการบ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟผููเ้สพยาเสพตดิ ผูต้ดิยาเสพตดิ

(๔) การจดัหาชดุตรวจหาสารเสพติดและอปุกรณ์เพื่อน าไปใช ้ตรวจกลุม่เป้าหมาย เพื่อบ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟ ู

หรอืตดิตามผูผ่้านการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟู

ส าหรบั อปท. อืน่ ใหมี้อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายที่ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของ อปท.นั้น



ขอ้ตรวจพบ การเบกิจา่ยเงนิอดุหนุน

๑. อดุหนุนใหก้บัหน่วยงานที่มิใช่สว่นราชการตามระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน

๒. ไม่พบโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน

๓. โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด

๔. ไม่พบรายละเอยีดประมาณการค่าใชจ้า่ยโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน

๕. ไม่จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงการขอรบัเงนิอดุหนุน

๖. จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงการขอรบัเงนิอดุหนุนไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด

๗. ไม่พบการแต่งต ัง้คณะท างานตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยเงนิอดุหนุน

๘. ไม่พบการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

จากคณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งต ัง้

๙. หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนไม่รายงานผลการด าเนินโครงการที่ขอรบัเงนิอดุหนุน

ไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด



ขอ้ตรวจพบ การเบกิจา่ยเงนิอดุหนุน

๑๐. รายงานผลการด าเนินโครงการที่ขอรบัเงนิอดุหนุนไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด

๑๑. ไม่พบหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนที่เป็นใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสาร

หลกัฐานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง

๑๒. หน่วยงานที่ขอรบัเงนิอดุหนุนไม่แสดงงบประมาณในสว่นของตนเองร่วมสมทบ

๑๓. โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนแสดงประมาณการรายรบัต า่กว่าประมาณการรายจา่ย

๑๔. โครงการอาหารกลางวนั ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเป็นผูเ้สนอโครงการ 

และนายก อปท. เป็นผูอ้นุมตัโิครงการ

๑๕. ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอนุมตัใิหก้นัเงนิอดุหนุนใหก้บัหน่วยงานอืน่ 



๑. ช่ือโครงการ ตอ้งเป็นช่ือที่เหมาะสม ชดัเจน และเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร

๒. หลกัการและเหตผุล กจิกรรมตอ้งเป็นอ านาจหนา้ที่ เป็นการแสดงถงึปญัหา

ความจ าเป็น ผูเ้ขียนโครงการตอ้งพยายามหาเหตผุลต่าง ๆ เพื่อแสดงใหผู้พ้จิารณาโครงการ

เหน็ความจ าเป็น และความส าคญัของโครงการ

๓. วตัถปุระสงค ์เป็นการแสดงถงึความตอ้งการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงการเขียนวตัถปุระสงค์

ตอ้งเขียนใหต้รงกบัปญัหาว่าระบไุวเ้พื่อแสดงใหเ้หน็ถงึจุดมุ่งหมาย

ที่จะแกป้ญัหานั้น ๆ และตอ้งก าหนดวตัถปุระสงคใ์นสิ่งที่เป็นไปได ้สามารถวดัได ้

๔. เป้าหมาย ระบกุลุม่เป้าหมายที่จะเขา้รบัการฝึกอบรม

๕. วธิีการด าเนินการ แสดงขัน้ตอนภารกจิที่จะตอ้งท าใหก้ารด าเนินงานตามโครงการและ

ระยะเวลาในการปฏบิตัิแต่ละขัน้ตอนเพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ

หลกัการเขียนโครงการในการด าเนินกจิกรรมของอปท.
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๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เป็นการระบเุวลาที่เริ่มตน้และสิ้นสดุโครงการและสถานที่

ที่จะท าโครงการ

๗. งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณทัง้หมดที่ใชใ้นการด าเนินโครงการ โดยระบุ

แหลง่ที่มาและแยกรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยใหช้ดัเจนว่าเป็นค่าใชจ้า่ยอะไรบา้ง

๘. หน่วยงานที่ผูร้บัผิดชอบ ตอ้งระบช่ืุอผูท้ าโครงการ

๙. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั เป็นการระบปุระโยชน์ที่คิดว่าจะไดจ้ากความส าเรจ็เม่ือสิ้นสดุโครงการ

เป็นการระบใุครจะไดร้บัผลประโยชนแ์ละผลกระทบหรอืมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทัง้

เชิงคณุภาพและปรมิาณและตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

๑๐. การประเมินผลโครงการ เป็นการระบวุ่าหากไดม้ีการด าเนินโครงการแลว้ 

จะมีการติดตามดูผลไดอ้ย่างไร เม่ือใด

114

หลกัการเขียนโครงการในการด าเนินกจิกรรมของอปท.



ระเบียบ มท.ว่าดว้ย

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีผลบงัคบัใชว้นัที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๒



ค านิยาม “ค่าใชจ้า่ย”

รายจา่ยที่ก าหนดใหจ้า่ยใน...

➢ การบรหิารงานประจ าตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท. หรอื

➢ รายจา่ยที่เป็นผลสบืเน่ืองจากการปฏบิตัหินา้ที่ดงักลา่วตามที่ก าหนดไว ้

ในงบประมาณรายจา่ย 

➢ ซึ่งเป็นการเบกิจา่ยจากงบด าเนินงาน ลกัษณะค่าตอบแทน 

ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุและค่าสาธารณูปโภค หรอืงบรายจา่ยอืน่ใด

ที่เบกิจา่ยในลกัษณะเดียวกนั 

➢ และใหห้มายความรวมถงึรายจา่ยที่เกดิจากภารกจิที่ไดร้บัมอบหมาย

ตามนโยบายของ มท.ดว้ย



ขอ้ ๔ อปท. ตอ้งด าเนินการเบิกจา่ยใหถู้กตอ้ง

ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ

ขอ้ ๕ ค่าใชจ้า่ยใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

มตคิณะรฐัมนตร ีค าส ัง่ หรอืหนงัสอืเวียนของ มท.

ก าหนดไว ้ใหเ้บิกจา่ยค่าใชจ้า่ยดงักล่าวตามรายการและ

อตัราที่ก าหนดไว ้

ขอ้ ๖ หลกัฐานการจา่ยใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบ มท. ว่า

ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ 

การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิของ อปท.

ในกรณีที่การเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยใดไม่

เป็นไปตามระเบยีบน้ีอนัเป็นเหตใุห ้

ทางราชการไดร้บัความเสยีหาย ให ้

ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยความ

รบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ทีโ่ดยเร็ว

ขอ้ ๗ ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นก ากบัดูแล

การเบกิค่าใชจ้า่ย

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

หลกัเกณฑใ์นการเบกิจา่ย ตามระเบียบการบรหิารงานของ อปท.



การเบกิค่าใชจ้า่ยเงนิค่าตอบแทน (ขอ้ ๙ และ ๑๐)

➢ ค่าใชจ้า่ยส าหรบับคุคลภายนอกที่ปฏบิตังิานให ้อปท. ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเบกิจา่ยได้

ตามที่ มท.ก าหนด 

➢ ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั และเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

(๑) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาทอ้งถิ่น 

ภาษาต่างประเทศหรอืภาษามือ

(๒) ค่าตอบแทนในการแปลหนงัสอื หรอืเอกสาร

กรณีเป็นเจา้หนา้ที่ของ อปท.นั้นที่ปฏบิตังิานตามหนา้ที่ มิใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน

(๓) ค่าตอบแทนในการจดัเกบ็หรอืส ารวจขอ้มูล 

เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจดัเกบ็หรอืส ารวจขอ้มูล

ค่า

ตอบแทน
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ค่าจา้งเอกชนด าเนินงานของ อปท.๐๒

๐๓

๐๕

ค่าใชจ้า่ยในการเผยแพร่ หรอืการประชาสมัพนัธง์านของ อปท.

ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง 

กรวยดอกไม ้พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา ส าหรบั

วางอนุสาวรยี ์หรอืใชใ้นการจดังาน การจดักจิกรรมเฉลมิ

พระเกยีรตใินวโรกาสต่าง ๆ

การเบกิจา่ย

ค่าใชส้อย

๐๔

ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการของ อปท. และใหห้มายรวมถงึ

การประชมุราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชมุคาบเกีย่วมื้ออาหาร 

ค่าเช่าหอ้งประชมุ ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่จ าเป็น เป็นตน้ 

ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการ ระหว่างการรบัเสด็จ สง่เสด็จหรอืเกี่ยวเน่ือง

กบัการรบัเสด็จ สง่เสด็จ พระมหากษตัรยิ ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
๐๑



หลกัเกณฑแ์ละวธิีปฏบิตัใินการเบกิจา่ยค่าใชจ้่าย

ที่เป็นค่าใชส้อย (๕) ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 

(ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๖๖ ลว. ๕ ก.พ. ๒๕๖๓)



๑. การประชุมราชการของ อปท. ที่สามารถเบกิค่าใชจ้า่ยได ้

- ตอ้งเป็นการประชุมที่เกี่ยวขอ้งกบัภารกจิของ อปท.

- โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่น าผลจากการประชมุไปเป็นแนวทาง

ในการปฏบิตังิานของ อปท. เพือ่รบัทราบนโยบายในการท างาน 

- ประชมุช้ีแจงหลกัเกณฑต่์าง ๆ หรอื

- ซกัซอ้มความเขา้ใจในระเบยีบวธิีปฏบิตัติ่าง ๆ 

- รบัทราบและรบัฟงัปญัหาอปุสรรค หรอื

- พจิารณาหาขอ้ยตุ ิ

- ประสานงานหรอืแกไ้ขปญัหาเฉพาะเรื่องร่วมกนั  



(๑ การประชมุราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน

(๒) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน ต่าง ๆ ที่ไดร้บั

แต่งต ัง้ตามกฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย หรอืค าส ัง่ของ อปท.

(๓) การประชมุสภาทอ้งถิ่น หรอืคณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นต ัง้ข้ึน

(๔) การประชมุประชาคมหมู่บา้นเพือ่บูรณาการจดัท าแผนชมุชน

หรอืเรื่องอืน่ ที่กฎหมาย ระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด

(๕) การประชมุระหว่าง อปท. กบั อปท.

(๖) การประชมุระหว่าง อปท. กบัสว่นราชการ หน่วยงานอืน่ของรฐั

หรอืเอกชน

(๗) การประชมุกรณีอืน่ที่จ าเป็นในการปฏบิตัหินา้ที่ของ อปท.



๒. ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเป็นผูใ้ชด้ลุพนิิจพจิารณาอนุมตัใิหเ้บิก

จา่ยเงนิค่ารบัรอง ไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ

ประหยดั เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั แต่ไม่เกนิอตัราของ

กระทรวงการคลงัที่ก าหนดใหส้ว่นราชการ

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35/50) และอาหาร (120)ในการ

จดัประชมุ ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุและเจา้หนา้ที่ที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งไดเ้ขา้

ร่วมประชมุ 

- ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัประชมุ เช่น  

ค่าเช่าหอ้งประชมุ ค่าดอกไม ้ตกแต่งสถานที่ประชมุ เป็นตน้



๓. หลกัฐานการเบิกจา่ย

-ใหใ้ชห้ลกัฐานการจา่ยเงนิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ

รบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิของ 

อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

- ใหเ้จา้หนา้ที่ที่จดัการประชมุเป็นผูร้บัรองการจดัประชมุ และจ านวน

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเบกิจา่ยเงนิค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม และค่าอาหาร โดยไม่ตอ้งแนบบญัชีลายมือช่ือผูเ้ขา้รว่มประชมุ



๐๖

๐
๗

๐๘

๑๐

การเบกิจา่ย

ค่าใชส้อย

๐๙

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร กรณีหน่วยงานอืน่หรอืบคุคลภายนอก 

เขา้ดูงาน หรอืเยี่ยมชม อปท. หรอืกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ

แถลงข่าวของ อปท. การมอบเงนิหรือสิง่ของบรจิาคให ้อปท.

ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิของ อปท.ที่เกดิจากการเสือ่มสภาพ หรอืช ารุด

เสยีหายจากการใชง้านปกติ

ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหช้าวต่างประเทศ 

- กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

- กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย 

ในนามของ อปท.เป็นสว่นรวม ***

ค่าโล ่ใบประกาศเกยีรตคิณุ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรตคิณุ ***

ส าหรบัพนักงานสว่นทอ้งถิ่นหรอืลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายุ หรอื 

ผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควรไดร้บัการยกย่องจากทางราชการ

ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าเว็บไซต์



๑๑

๑
๒
๑๓

๑๕

การเบกิจา่ย

ค่าใชส้อย

๑๔

ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปลี่ยนบตัรโดยสารพาหนะในการเดินทางไป

ราชการหรอืค่าบตัรโดยสารที่ไม่สามารถคืน หรอืเปลี่ยนบตัรได ้

กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณี อปท.ส ัง่ใหง้ด หรอืเลื่อน

การเดินทางไปราชการ และใหร้วมถงึกรณีเหตสุดวิสยัอืน่ๆ ที่ท าให ้

ไม่สามารถเดินทางได ้ท ัง้น้ี ตอ้งมิไดเ้กดิจากตวัผูเ้ดินทางเป็นเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิเพื่อความสะดวกของ 

อปท.ที่มิใช่เป็นการรอ้งขอของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ

ค่าใชจ้า่ยในการใชส้ถานที่อืน่ชัว่คราวของ อปท.

ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานที่ของ อปท.

ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัว ์

ที่อาจเป็นพาหะน าโรครา้ยมาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการก าจดัเช้ือ

โรคหรอืเช้ือราของ อปท. หรอืบา้นพกัที่ อปท.จดัไวใ้ห ้

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารส าหรบัผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเรื้อน 

ของสถานบรกิารของ อปท. หรอือาหาร นม อาหารเสรมิ ส าหรบัเด็ก

ที่อยู่ในการสงเคราะหข์อง อปท.

๑๖



๑๗

๑
๘

๑
๙

การเบกิจา่ย

ค่าใชส้อย

๒๐

ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก/การจดัซ้ือหนงัสอื จุลสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์

หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใชใ้นราชการโดยสว่นรวม

ค่าบรกิารในการก าจดัสิง่ปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของ อปท. ค่าบรกิาร

ในการก าจดัสิง่ปฏกิูล บา้นพกัของ อปท. กรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิตัริาชการ ส าหรบั

รถยนตข์อง อปท.ตามระเบยีบว่าดว้ยรถราชการ ซึ่ง อปท.ไดม้า

โดยวธิีการซ้ือ การยมื การเช่า หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจาก

รฐับาลต่างประเทศ/องคก์ารระหว่างประเทศและข้ึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑข์อง 

อปท.นั้น

ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการจดั ผลติรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์ 

และวิทยุ

๒๑
ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัดุหรือพสัดุภณัฑข์อง อปท. ยกเวน้ค่าระวาง

บรรทกุ ขนสง่พสัดหุรอืพสัดภุณัฑใ์นการฝึกอบรมการจดังาน และการ

ประชมุระหว่างประเทศ



การเบกิจา่ย

ค่าใชส้อย

๒๒

๒๓

ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที่เกดิจากการใชพ้สัดทุี่ยืมจากหน่วยงานอืน่ เพื่อใชป้ฏบิตัิ

ราชการกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชัว่คราว

ค่าตรวจร่างกายของบคุลากรเพื่อตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัสแีละเช้ือเอชไอ

วี จากการปฏบิตังิานตามภารกจิปกต ิและไม่ถอืเป็นสวสัดิการ

การรกัษาพยาบาลที่พนักงานสว่นทอ้งถิ่น หรอืลูกจา้งประจ าที่จะใชส้ทิธิเบกิจา่ย

ตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยค่ารกัษาพยาบาล

ทัง้น้ี ค่าใชจ้า่ยนอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามที่ มท.ก าหนด

ค่าใชจ้า่ยที่เป็นค่าใชส้อย ตามขอ้ ๑-๒๓ ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นสามารถเบิกจา่ยไดเ้ท่าที่

จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิอตัราของ กค. ที่ก าหนดใหส้ว่นราชการ

กรณี กค.ไม่ไดก้ าหนดค่าใชจ้า่ยที่เป็นค่าใชส้อยเรื่องใด ตามขอ้ ๑-๒๓ ไว ้

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นสามารถเบิกจา่ยได ้ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั และเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ



การเบกิจา่ย

ค่าใชส้อย
๑

๒ ค่าใชจ้า่ยในพธิีเปิดอาคารต่าง ๆ

ค่าใชจ้า่ยตามขอ้ ๑-๓ ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นสามารถเบิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิแต่ไม่เกนิ

อตัราของ กค. ที่ก าหนดใหส้ว่นราชการ

กรณี กค.ไม่ไดก้ าหนดไว ้ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นสามารถเบกิจา่ยได ้ตามความจ าเป็น 

เหมาะสม ประหยดั และเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั

ค่าเช่าทรพัยส์นิอืน่นอกจากอาคารและที่ดิน เช่น ค่าเช่าเตน็ท์๓

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการธุรกรรม
ทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน ้า เป็นตน้

นส.ที่ มท๐๘๐๘.๒/

ว๔๗๕๙ ลว ๑๙ 

ส.ค. ๖๔



รายการค่าใชจ้า่ย มิใหเ้บกิจา่ย (ขอ้ ๑๓)

(๑) ค่าจดัท าสมดุบนัทกึ 

สมดุฉีก หรอืของช าร่วย 

เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ

(๒) ค่าจดัพมิพ ์ค่าจดัสง่ ค่าฝากสง่เป็น

รายเดือน ส าหรบับตัรอวยพร

ในเทศกาลต่าง ๆ และค่าจดัพมิพ์

นามบตัรใหก้บับคุลากรภายใน อปท.

(๓) ค่าพวงมาลยั ดอกไม ้ของขวญั 

หรอืของเยี่ยมผูป่้วย เพือ่มอบใหก้บั อปท. 

สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน

เอกชน บคุคล เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ

(๔) ค่าทปิ (๕) เงนิหรอืสิง่ของบรจิาค (๖) ค่าใชจ้า่ยในการจดัสวสัดิการ หรอืการจดั

กจิกรรมนันทนาการภายใน อปท.

(๗) ค่าใชส้อยที่ไม่ใหเ้บิกจา่ยนอกเหนือจากที่ก าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามที่ มท. ก าหนด



ค่าใชจ้า่ยอืน่

ขอ้ ๑๔ ค่าใชจ้า่ยในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทัง้ค่าบรกิารอืน่ใดที่

เกี่ยวกบัการเช่า ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเบกิจา่ยเท่าทีจ่า่ยจรงิตามอตัรา 

ดงัน้ี

(๑) การเช่าอาคารเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน เกบ็เอกสารหรอืพสัดุต่าง 

ๆ ใหเ้บกิจา่ยเท่าที่จา่ยจรงิไม่เกนิอตัรา ตรม.ละ 

๕๐๐ บ./เดือน หรอืในกรณีที่มีเหตผุลความจ าเป็นตอ้งเช่า

ในอตัราเกนิ ตรม.ละ ๕๐๐ บาท/เดือน ใหเ้บกิจา่ยในวงเงนิ

ไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บ./เดือน

(๒) การเช่าที่ดินเพือ่ใชใ้นราชการ ใหเ้บกิจา่ยเท่าที่จา่ยจรงิ

ไม่เกนิอตัรา ๕๐,๐๐๐ บ./เดือน

ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่จะตอ้งเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยตาม (๑) หรอื 

(๒) เกนิอตัราที่ก าหนดไว ้ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเบกิจ่ายเท่าที่จา่ยจรงิ 

ทัง้น้ี อตัราที่เบกิจา่ยตอ้งไม่สูงกว่าอตัราตามทอ้งตลาด และตอ้งบนัทกึ

เหตผุลที่ตอ้งเบกิจา่ยในอตัรานั้นไวด้ว้ย

ขอ้ ๑๕ ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดี

ในชัน้ศาล การระงบัขอ้พพิาท

โดยการอนุญาโตตลุาการอนั

เน่ืองมาจากการปฏบิตัริาชการ 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเบกิจา่ย

เท่าที่จา่ยจรงิ

ขอ้ ๑๖ ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัค่าสนิไหม

ทดแทนที่ผูเ้สยีหายยื่นค าขอให ้

อปท. ชดใชก้รณีที่เจา้หนา้ที่ของ 

อปท. ไดก้ระท าละเมดิต่อ

บคุคลภายนอกในการปฏบิตัหินา้ที่ 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเบกิจา่ยโดย

ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบว่า

ดว้ยการนั้น



(๑) ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าโทรศพัท ์ของ อปท. และบา้นพกัราชการที่

ไม่มีผูพ้กัอาศยัใหจ้า่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจริง

(๒) ค่าบรกิารไปรษณีย์ ค่าฝากสง่ไปรษณีย ์ค่าบรกิารไปรษณีย์

ตอบรบั ค่าดวงตราไปรษณียห์รอืค่าเช่าตูไ้ปรษณีย์

(๓) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม รวมถงึค่าใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการใชร้ะบบ

และค่าใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ค่าวิทยสุือ่สาร เป็นตน้

(๔) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง

ค่าวสัดตุามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ อปท. ให ้

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเบิกจา่ยเท่าที่จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั 

และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

และ คชจ.

ที่เกี่ยวกบั

สาธารณูปโภค

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่น เบกิจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ตามความจ าเป็น เหมาะสม 

ประหยดั และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ



หนงัสอื สถ. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๒๔ 

ลงวนัที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง การจดัอาหาร อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม จดังาน 

และการประชมุระหว่างประเทศ

(ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๓๙๕ 

ลงวนัที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๐)



การจดัอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม จดังาน

การด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม และค่าเช่าที่พกั ส าหรบัผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ เป็นกรณีหน่วยงานของรฐัซึ่งเป็น

ผูด้ าเนินการจดัหาแทนบคุคลผูม้ีสทิธิเบิกค่าใชจ้า่ยดงักล่าว โดยหน่วยงานของรฐั 

ซ่ึงเป็นผูด้ าเนินการจดัหาแทนนั้นสามารถเบิกจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ ไม่เกนิอตัราที่ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง

ของหน่วยงานของรฐันั้นก าหนด ไม่ถอืว่าเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญตัิการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรบั อปท. ไดแ้ก่

๑. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ตามระเบยีบ มท.ว่าดว้ยการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. ผูเ้ขา้ร่วมงาน ตามระเบยีบ มท.ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขนักฬีา

และการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุ รวมถงึหน่วยงานอืน่หรอืบคุคลภายนอกเขา้ดูงานหรอืเยี่ยมชม หรอืตรวจ

เยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกจิปกตขิองบคุลากรภายใน การแถลงข่าว ตามระเบยีบ มท.ว่า

ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงานของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒



หนงัสอื สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๔๔ 

ลงวนัที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏบิตัิ

ในการด าเนินการจดัหาพสัดุที่เกี่ยวกบั

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

การจดังาน และการประชมุของหน่วยงานของรฐั

(ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /ว ๑๑๙ 

ลงวนัที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑)



โดยปกตติอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงาน

๑. มีวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไปกอ่น 

แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบพรอ้มหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง 

เสนอต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน ๕ วนัท าการถดัไป

๓. เมื่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงาน

ขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม

136
เป็นค่าใชจ้า่ยที่ไม่ตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

ตาราง ๑

ตาราง ๒
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๑. ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการระหว่างการรบัเสด็จ หรอืเกี่ยวเน่ืองกบัการ รบัเสด็จ สง่เสด็จพระมหากษตัรยิ ์

พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

๒. ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง 

กรวยดอกไม ้พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา ส าหรบัวางอนุสาวรยี ์หรอืใชใ้นการจดังาน

การจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติในวโรกาสต่างๆ

ค่าหรดีหรอืพวงมาลา

๓. ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ สมัมนา จดังานและใหห้มายความรวมถงึการประชมุราชการทางไกล

ผ่านดาวเทียม ตามที่จ าเป็น เช่น ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร และอปุกรณ์เครื่องเขียน 

ค่าดอกไม ้ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าของที่ระลกึวิทยากร

๔. ค่าของขวญัหรือของที่ระลกึที่มอบใหช้าวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวกรณี

ชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม

ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหก้รณีหน่วยงานที่ใหค้วามช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการ

เยี่ยมชมหน่วยงานของรฐัในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม

ตาราง ๑ ปกตติอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง แต่วงเงนิไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหด้ าเนินการไปก่อนได้
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๕. ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึเพื่อแสดงความยินดีหรอืเน่ืองในเทศกาลต่างๆ ในนามของหน่วยงานของรฐั

เป็นสว่นรวม เช่น กระเชา้ของขวญั กระเชา้ผลไม ้กระเชา้ดอกไม ้ช่อดอกไม ้ของช าร่วย

๖. ค่าโล ่ใบประกาศเกยีรติคณุ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรติคณุ ของขวญั ของรางวลัของที่ระลกึ ส าหรบั

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัที่เกษียณอาย ุหรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควร

ไดร้บัการยกย่องจากทางราชการ

๗. ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรฐั

๘. ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัวท์ี่อาจเป็นพาหะน าโรครา้ย

มาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการก าจดัเช้ือโรคหรอืเช้ือราตามหน่วยงานของรฐัหรอืบา้นพกั

ที่ทางราชการจดัไวใ้ห ้

๙. ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารส าหรบัผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเรื้อนของสถานบรกิารของหน่วยงานของรฐั 

หรอืส าหรบัผูถ้กูควบคมุ คมุขงั กกัขงั คมุความประพฤต ิหรอืผูท้ี่ถกูใชม้าตรการอืน่ใดอนัมีลกัษณะเป็นการ

จ ากดัสทิธิเสรภีาพซึ่งตอ้งหาว่ากระท าความผิด หรอือาหาร นม อาหารเสรมิส าหรบัเด็กที่อยู่ในสงเคราะหข์องทาง

ราชการ หรอืหน่วยงานของทางราชการ

๑๐. ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก หรอืการจดัซ้ือหนงัสอื จุลสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์

เพื่อใชใ้นราชการโดยสว่นรวม

ตาราง ๑ ปกตติอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง แต่วงเงนิไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหด้ าเนินการไปก่อนได ้
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๑๑. ค่าบรกิารในการก าจดัสิง่ปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของหน่วยงานของรฐั ค่าบรกิาร ใน

การก าจดัสิง่ปฏกิูลบา้นพกัของทางราชการกรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั

๑๒. ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่เกดิจากการใชพ้สัดทุี่ยมืจากหน่วยงานอืน่ เพื่อใช ้ ในการ

ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชัว่คราว

๑๓. ค่าวสัดทุี่ใชเ้พือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ป้ฏบิตังิาน

๑๔. ค่ารบัรองและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการรบัรองบคุคลภายนอก

๑๕. ค่าน ้ าดื่ม

ตาราง ๑ ปกตติอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง แต่วงเงนิไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหด้ าเนินการไปก่อนได้
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๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชมุคาบเกี่ยว ม้ืออาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรทัง้

ภายในและภายนอก และค่าเช่าที่พกั ส าหรบัการจดัประชมุราชการ และใหห้มายความรวมถงึการประชุม

ราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม การจดัสมัมนา การจดังานทัง้ในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรฐั

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรบักรณีหน่วยงานอืน่หรอืบคุคลภายนอกเขา้ดูงาน หรอืเยี่ยมชมหน่วยงาน

ของรฐั หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรอืตรวจราชการตามภารกจิปกตขิองบคุลากรภายในหน่วยงานของรฐั การ

แถลงข่าวของหน่วยงานของรฐั การมอบเงนิหรือสิง่ของบรจิาค

๓. ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปลี่ยนบตัรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรอืค่าบตัรโดยสารที่

ไม่สามารถคนืหรอืเปลี่ยนแปลงไดก้รณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรฐัใหง้ดหรือเลื่อนการ

เดินทางไปราชการ และใหร้วมถงึกรณีเหตสุดุวิสยัอืน่ ๆ ที่ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้

๔. ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิเพื่อความสะดวกของ

สว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ

๕. ค่าใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของผูเ้ดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ตาราง ๒ ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง
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๖. ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิตัริาชการ ส าหรบัรถยนตข์องส่วนราชการ

หรอืหน่วยงานของรฐัตามระเบียบว่าดว้ยรถราชการหรอืระเบยีบอืน่ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานของรฐัซึ่ง

หน่วยงานของรฐัไดม้าโดยวิธีการซ้ือ การยมื หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศ

หรอืองคก์ารระหว่างประเทศและข้ึนทะเบียนเป็นครุภณัฑข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐันั้น การเช่า

หรอืรถสว่นตวัของขา้ราชการหรอืพนักงานของหน่วยงานของรฐั ผูเ้ลอืกรบัเงนิค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ

จดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรบัขา้ราชการผูม้ีสทิธิไดร้บัรถประจ าต าแหน่งที่ไดจ้ดัหามาใชใ้นการปฏบิตัริาชการ

หรอืปฏบิตังิานของหน่วยงาน

๗. ค่าพาหนะกรณีไดร้บัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏบิตัริาชการ ซึ่งหน่วยงานของรฐัไม่สามารถจดัรถยนต์

สว่นกลางได ้

๘. ค่าตรวจสอบเพื่อการรบัรองระบบการท างานหรอืมาตรฐานการท างาน

๙. ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่หรอืพสัดภุณัฑข์องหน่วยงานของรฐั ยกเวน้ ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัด ุหรอื

พสัดภุณัฑใ์นการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศ

ตาราง ๒ ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง
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๑๐. ค่าตรวจร่างกายของบคุลากรเพื่อตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัส ีและ  เช้ือเอชไอวีจากการปฏบิตังิานตาม

ภารกจิปกต ิและไม่ถอืเป็นสวสัดิการการรกัษาพยาบาล ที่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าหรือ พนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่จะใชส้ทิธิเบกิจา่ยตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบิกจา่ยค่ารกัษาพยาบาล

๑๑. ค่ารกัษาพยาบาลสตัวแ์ละค่าตรวจสขุภาพสตัว ์ส าหรบัหน่วยงานที่ภารกจิปกติในการดูแลสตัว ์

๑๒. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าโทรศพัท ์ของหน่วยงาน  ของรฐัและบา้นพกัราชการ 

ค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าฝากไปรษณีย ์ค่าบรกิารไปรษณียต์อบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรอืค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์

ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิเพื่อความสะดวกของสว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้ง

ขอ ของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ

๑๓. การบรจิาคหรอืการด าเนินการเพื่อการกศุล เช่น บตัรการกศุล

๑๔. ค่าสมาชิกหรือค่าบ ารุงประจ าปีของสถาบนั องคก์ร หรอืสโมสรต่างๆ

๑๕. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนในการจา้งใหบ้รกิารสนัทนาการ หรอืค่าตอบแทนอืน่ในลกัษณะ

เดียวกนั

ตาราง ๒ ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง



หนงัสอื มท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ 

ลงวนัที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้งเอกชนและ

การเบิกจา่ยเงนิค่าจา้งเหมาบรกิารของ อปท.
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๑. อปท. จ าเป็นอาจจา้งเอกชนด าเนินการโครงการ หรอื เพื่อเสรมิการ

ปฏบิตัิงานตามหนา้ที่ปกตขิอง อปท. 

- ไม่มีต าแหน่ง เป็นงานหรอืโครงการใหม่ หรอื

- มีต าแหน่งที่ปฏบิตังิานนั้น แต่ไม่สามารถปฏบิตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็ตาม

เวลาที่ก าหนด เน่ืองจากปรมิาณงานมาก หรอื

- เดิมมีต าแหน่ง ต่อมาต าแหน่งว่างลงหรอืถกูยบุเลกิต าแหน่ง

อปท. อาจด าเนินการจา้งเอกชนที่เป็นนิติบคุคล หรอืบคุคลธรรมดา มา

ด าเนินการได ้

หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้งเอกชน



๒. ลกัษณะงานที่จา้งควรเป็นงานที่ อปท. ซ้ือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็นช้ินงาน เช่น 

- งานท าความสะอาด            - งานดูแลตน้ไม ้สนามหญา้และสวนหย่อม 

- งานพาหนะ                      - งานศึกษาวจิยั 

- งานตดิตามประเมินผล          - งานจดัท าค าแปล

- งานผลติและพมิพเ์อกสาร       - งานผลติสือ่การประชาสมัพนัธ ์                    

- งานสถติขิอ้มูลสารสนเทศ        - งานพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ                 

- งานบนัทกึขอ้มูล           - งานส ารวจออกแบบและควบคมุงานก่อสรา้ง       

- งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ       - งานพฒันาบคุคล                                   

- งานตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน  - งานเทคนิคต่าง ๆ  ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า  

- งานรกัษาความปลอดภยั (ถอืปฏบิตัติาม กม.ว่าดว้ยธุรกจิรกัษาความปลอดภยัดว้ย) 

๓. หา้มมิให ้อปท.จา้งเอกชนด าเนินงาน

- ที่เกี่ยวขอ้งกบัความลบัของทางราชการ หรอืงานซึ่งมีการเผยแพร่ขอ้มูลจะเกดิ

ความเสยีหายต่อทางราชการ หรอื

- งานที่มีลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายที่มีผลกระทบกบัประชาชน

ลกัษณะงานที่จา้งเอกชนด าเนินงาน



หากเอกชนไม่สามารถมาปฏบิตังิานได ้อาจหา

ผูอ้ืน่มาท างานแทนหรอืบอกกลา่วลว่งหนา้

หากเกดิความเสยีหายแก่ อปท. เน่ืองจากไม่มาท างาน อปท.

อาจก าหนดค่าปรบัส าหรบัความเสยีหายนั้น

๔. พจิารณาคดัเลอืก

จากผูท้ี่มีความรูแ้ละ

มีประสบการณ์ที่เหมาะสม

กบังานจา้ง เพื่อใหก้าร

ด าเนินงานของ อปท.บรรลุ

วตัถปุระสงค์

ลกัษณะเป็นงานจา้งเหมาบรกิารเป็นงานที่มุ่งถงึ

ผลส าเรจ็ของงานที่ว่าจา้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็น

ส าคญัตามขอ้ตกลงการจา้ง/สญัญาจา้งเท่านั้น

ผูว่้าจา้งไม่มีอ านาจควบคุมบงัคบับญัชา/ส ัง่การในการ

ท างานนอกเหนือจากตามขอ้ตกลงการจา้ง/สญัญาจา้ง 

แตม่ีอ านาจตรวจตรางานและส ัง่ใหป้รบัปรุงแกไ้ข 

เม่ืองานผิดพลาดบกพร่อง

๑

๒

๓

๔

๕



การด าเนินการจดัหา

๑. การจา้งบคุคลธรรมดามาช่วยปฏบิตังิาน

▪ ใหค้ านึงถงึระยะเวลาในการปฏบิตังิานตามสญัญา/ขอ้ตกลงเป็นส าคญั 

โดยจะตอ้งมีสว่นสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเน้ืองานที่ประสงคจ์ะจา้ง

▪ ท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงไม่เกนิรอบปีงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

▪ โครงการหรอืงานเฉพาะคร ัง้คราว ที่จา้งไม่เตม็ปีงบประมาณ ใหท้ าสญัญา/

ขอ้ตกลงตามจรงิ

▪ เม่ือเริ่มปีงบประมาณใหม่ ตอ้งด าเนินการจดัหาใหม่

๒. การท าสญัญาจา้งเหมาบรกิารเอกชน

▪ ใหด้ าเนินโครงการที่ตอ้งการความส าเรจ็ของงานพรอ้มกนั

▪ ในกรณีที่มีความจ าเป็น อปท.อาจท าสญัญาขา้มปีงบประมาณได้

▪ ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายควบคุมการจา้งเอกชนด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจา้งเอกชนขา้งตน้ หากมีการปฏบิตัทิี่ไม่ถกูตอ้ง

และราชการไดร้บัความเสยีหายใหด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผิด

ทางละเมิดของเจา้หนา้ที่โดยเรว็



๓. อตัราค่าจา้งไม่จ าเป็นตอ้งจา่ยตามวฒุกิารศึกษา แต่ใหพ้จิารณาจากความรู ้

และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานที่แทจ้รงิ

▪ กรณีที่ กค. หรอืสว่นราชการไดก้ าหนดมาตรฐานหรอืราคากลางไวแ้ลว้ 

ใหย้ดึตามที่ กค. หรอืสว่นราชการก าหนดโดยอนุโลม 

▪ กรณีไม่มีราคามาตรฐานหรอืราคากลาง กอ็าจพจิารณาตามราคาที่เคยจดัจา้งไวเ้ดิม 

หรอืสบืราคาจากทอ้งตลาด โดยใหค้ านึงถงึอตัราค่าจา้งขัน้ต า่และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ

วธิีการจดัหา

๕. ถอืปฏบิตัติาม พรบ.จดัซ้ือจดัจา้งและบรหิารพสัดุภาครฐั กฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบยีบ และหนังสอืส ัง่การของกรมบญัชีกลางที่ก าหนดเกี่ยวกบัการจา้งเอกชน

ด าเนินการ

๔. ภายหลงัจากที่สญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงการจา้งสิ้นสดุลง อปท.จะตอ้งด าเนิน

กระบวนการจดัหาใหม่ หากผลปรากฏว่าผูร้บัจา้งรายเดิม ไดร้บัการคดัเลอืก

กส็ามารถท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงรายดงักลา่วต่อไปได้



- ผูร้บัจา้งเหมาบรกิารมีฐานะเป็นผูร้บัจา้งท าของตามขอ้ตกลงการจา้ง

หรอืสญัญาจา้งตาม กม.ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งฯ จงึไม่มีสถานภาพเป็น

พนกังานจา้งตาม กม.ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น เป็นเพยีง

ผูร้บัจา้งท าของ จงึไม่มีนิติสมัพนัธก์บั อปท.

ในฐานะนายจา้งกบัลูกจา้ง

- จงึไม่อยู่ในบงัคบัที่จะตอ้งน าสง่เงนิสมทบในสว่นของผูว้่าจา้งเขา้

กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุเงนิทดแทน 

- หากผูร้บัจา้งประสงคท์ี่จะไดร้บัประโยชนข์องผูป้ระกนัตนกส็ามารถ

สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนได้

ความสมัพนัธ์



❖ การเบกิจา่ยค่าจา้งใหเ้บกิเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถงึความคุม้ค่าและประโยชน์

ในการปฏบิตังิานตามอ านาจหนา้ที่ และฐานะทางการคลงัของ อปท.เป็นส าคญั 

❖ กรณีการขอเบกิเงนิค่าจา้งเหมาบรกิารเอกชน ส าหรบัเดือนกนัยายนที่ไม่เขา้หลกัเกณฑก์าร

กนัเงนิ ใหว้างฎกีาเบกิเงนิได ้ต ัง้แต่วนัที่ ๒๕ กนัยายน เป็นตน้ไป 

❖ การเบกิจา่ยเงนิค่าจา้งได ้

- เม่ือผูร้บัจา้งไดท้ างานแลว้เสรจ็ตามสญัญา และ

- คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุดต้รวจรบังานถกูตอ้งตามสญัญาแลว้เท่านัน้

❖ เบกิจา่ย หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร

การเบกิจา่ยค่าจา้งเหมาบรกิาร

❖ ให ้อปท. จา่ยใหแ้ก่เจา้หน้ีหรอืผูมี้สทิธริบัเงนิโดยตรง ภายหลงัจากที่ไดด้ าเนินการตรวจ

รบัพสัดุถกูตอ้งตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้



จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต์

- ขอ้ก าหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพื่อผลส าเรจ็ของการงานที่ท า  

คอื การขบัรถยนตเ์ท่านั้น แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา 

- การปฏบิตัิงานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจากคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ

- การปฏบิตัิงานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งท าของ 

- การที่ผูว้่าจา้งท าสญัญาโดยมิไดข้ึ้นทะเบยีนลูกจา้ง ไม่ไดจ้า่ยเงนิสมทบ 

เขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที่

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.๓๔๙/๒๕๕๖
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การจา้งแรงงาน การจา้งท าของ 

- สถานภาพ ลูกจา้ง กบั นายจา้ง

- ผลส าเรจ็ของงานไม่เป็นสาระส าคญั

ในการจา่ยค่าจา้ง 

- ระหว่างการท างานนายจา้งมอี านาจ

ส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาลูกจา้งได ้

- นายจา้งมีหนา้ที่ตอ้งข้ึนทะเบยีน

ลูกจา้ง และจา่ยเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม และกองทนุทดแทน

- สถานภาพ ผูร้บัจา้ง กบั ผูว้่าจา้ง

- ผลส าเรจ็ของการงานที่รบัจา้ง

เป็นสาระส าคญัในการรบัคา่จา้ง

- ระหว่างการท างานผูว้่าจา้งไม่มี

อ านาจส ัง่การ / บงัคบับญัชาผูร้บัจา้ง

- ผูว้่าจา้งไม่มีหนา้ที่ตอ้งข้ึนทะเบียน

ลูกจา้ง และจา่ยเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน
152

เปรยีบเทยีบจา้งแรงงานกบัจา้งท าของ



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ย

การเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙
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เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น

ขา้ราชการ/

พนกังานสว่นทอ้งถิ่น

ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง

ของ อปท.

ค านิยาม



เงนิตอบแทน

เงนิที่จา่ยใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นที่ปฏบิตังิานตามหนา้ที่ปกติ 

โดยลกัษณะงานสว่นใหญ่

ตอ้งปฏบิตังิาน

ในที่ต ัง้ส านกังาน และได ้

ปฏบิตังิานนั้นนอกเวลา

ราชการในที่ต ัง้ส านักงาน 

โดยลกัษณะงานสว่นใหญ่

ตอ้งปฏบิตังิานนอกที่ต ัง้

ส านกังาน และไดป้ฏบิตังิาน

นั้นนอกเวลาราชการนอก

ที่ต ัง้ส านกังาน 

โดยลกัษณะงานปกตติอ้ง

ปฏบิตังิานเป็นผลดัหรอืกะ 

และไดป้ฏบิตังิานนั้นนอก

ผลดัหรอืกะของตน 

หรอื หรอื



(ขอ้ ๕) 

๑.ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

อนุมตักิ่อนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ 

๒.ตอ้งมีงบประมาณ

เพยีงพอในการเบกิจา่ย

๓.พจิารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็น

ตอ้งอยู่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการในคร ัง้นั้นๆ 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั 

๔.ค านึงถงึความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัระบบและวิธีการ 

จดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน

ตามยุทธศาสตรข์อง อปท.

๕.กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตอ้ง

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

▪ ยงัไม่ไดร้บัอนุมตัิใหด้ าเนินการ

ขออนุมตัจิากผูม้ีอ านาจโดยไม่ชกัชา้

▪ และใหแ้จง้เหตแุหง่ความจ าเป็น

ที่ไม่อาจขออนุมตัิก่อนได ้

หลกัการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ



กรณีไม่มีสทิธิเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

อยู่เวรรกัษาการณ์ ตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษา

ความปลอดภยัแหง่ชาตหิรอืตามระเบียบหรอืค าส ัง่อืน่ใด

เกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ

กรณีไดร้บัค าส ัง่ใหเ้ดินทางไปราชการ 

เวน้แต่ อนุมตัใิหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการกอ่น หรอื เสรจ็สิ้น

การเดินทางไปราชการ และกลบัถงึที่ต ัง้ส านกังาน

ในวนัใด หากจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ในวนันั้นใหเ้บกิเงนิตอบแทนได ้

การปฏบิตันิอกเวลาราชการไม่เต็มชัว่โมง เบกิไม่ได ้

ขอ้ ๘

ขอ้ ๗ 

วรรคสอง

ขอ้ ๖
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การปฏบิตังิานประจ าตามหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นใน อปท.นั้น ๆ ซึ่งจดัใหม้ีการ

ปฏบิตังิานผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนกนั ตลอด ๒๔ ชม.ช่วงเวลาที่ปฏบิตัิงานดงักลา่วถอื

เป็นเวลาราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นผูน้ั้น ท ัง้น้ี การปฏบิตังิาน

ในผลดัหรือกะหน่ึงๆ ตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกว่า ๘ ชัว่โมง โดยรวมเวลาหยดุพกั

เวลาราชการ
เวลาระหว่าง ๐๘.๓๐ ถงึ ๑๖.๓๐ น. ของวนัท าการ และรวมถงึช่วงเวลาอืน่

ที่ อปท.ก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นในสงักดัปฏบิตังิานเป็นผลดัหรอืกะหรอื

เป็นอย่างอืน่ดว้ย

วนัท าการ
วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์ที่ไม่ใช่วนัหยดุราชการ และรวมถงึวนัท าการที่ อปท.ก าหนดเป็น

อย่างอืน่ดว้ย เบกิไดไ้ม่เกนิ ๔ ชัว่โมง ๆ ละ ๕๐ บาท

วนัหยดุราชการ

วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์และรวมถงึวนัหยดุราชการประจ าปีหรอืวนัหยดุพิเศษอืน่ ๆ ที่

คณะรฐัมนตรกี าหนดใหเ้ป็นวนัหยุดราชการ นอกเหนือจากวนัหยดุราชการประจ าปี  

เบกิไดไ้ม่เกนิวนัละ ๗ ชัว่โมงๆ ละ ๖๐ บาท

ปฏบิตังิาน

เป็นผลดัหรอืกะ

อตัราการเบกิค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ



กรณีจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิาน เป็นภารกจิของ อปท.เป็นคร ัง้คราว หรอื

ตามนโยบายของรฐับาลมอบหมายให ้อปท.ปฏบิตั ิก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน

เร่งด่วน เพื่อมิใหเ้กดิความเสยีหายแก ่อปท.หรอืประโยชน์สาธารณะ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นอาจส ัง่การใหป้ฏบิตัินอกเวลาราชการตดิต่อกนั โดยมีสทิธิ

เบกิเงนิค่าตอบแทน เป็นรายคร ัง้ ไม่เกนิคร ัง้ละ ๗ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐ บาท

การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวนัเดียวกนั 

ใหน้ับเวลาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการทกุช่วงเวลารวมกนั 

เพื่อเบกิเงนิตอบแทนส าหรบัวนันั้น

การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการที่มีสทิธิไดร้บัเงนิตอบแทนอืน่

ในลกัษณะเดียวกนัส าหรบัการปฏบิตังิานนั้นแลว้ ใหเ้บกิไดท้างเดียว

กรณีจ าเป็น

ตอ้งปฏบิตังิาน 

นับช่วงเวลา

รวมกนั

รบัค่าตอบแทนได้

ทางเดียว

(๓)

ขอ้ ๗ 

(๔)

(๕)



(ขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐) 

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ร่วมกนัหลายคน

ใหค้นใดคนหน่ึง

เป็นผูร้บัรองการ

ปฏบิตังิาน หาก

ปฏบิตังิานเพยีงคนเดียว

ใหร้บัรอง

ตวัเอง

หลกัฐานการเบกิจา่ย

เงนิตอบแทน

การปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ 

ใหเ้ป็นไปตามที่ สถ.

ก าหนด

ใหร้ายงานผลการ

ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการต่อผูม้ีอ านาจ

อนุมตัภิายใน ๑๕ วนั

นับแต่วนัที่เสรจ็สิ้นการ

ปฏบิตังิาน 

การควบคมุดูแลการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 



หลกัฐานการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

นส.ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๐๙ ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ 



ขอ้ตรวจพบ การเบกิจา่ยเงนิค่าอาหารท าการนอกเวลา

๑. ไม่พบหลกัฐานการขออนุมตัิปฏบิตัิงานนอกเวลาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

๒. ไม่พบหลกัฐานการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ

๓. เบกิค่าอาหารท าการนอกเวลาใหก้บับคุคลที่ไม่ใช่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น

๔. ไม่พบหลกัฐานการรายงานผลการปฏบิตังิานนอกเวลาตอ่ผูม้ีอ านาจอนุมตัิ

๕. เบกิค่าอาหารท าการนอกเวลาซ ้าซอ้นกบัวนัที่เดินทางไปราชการ

๖. เบกิเงนิโดยไม่มีการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการจรงิ

๗. เดินทางไปราชการชัว่คราวนอกที่ต ัง้ส านกังานแต่เบกิเป็นค่าอาหารท าการนอก

เวลา



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์อง อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลใชบ้งัคบั ๒ กนัยายน ๒๕๖๓

นส.มท. ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๙๙ ลว. ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๓

นส.มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๔๖ ลว. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

นส.มท. ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๒ ลว. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐



หมายความรวมถงึ รถยนต ์เช่น 

รถยนตด์บัเพลงิ รถยนตบ์รรทกุน ้า 

รถยนตพ์ยาบาล รถยนตบ์รรทกุขยะมูลฝอย 

และเครื่องจกัรกลต่าง ๆ

รถยนต ์หรอื รถจกัรยานยนต ์        

ค านิยาม

- ใชใ้นการบรกิารประชาชน หรอื

- ใชใ้นหนา้ที่ของสว่นราชการของ อปท. 

- ที่จดัไวเ้พื่อกจิการอนัเป็นสว่นรวมของ อปท. 

รถสว่นกลาง 

รถประจ าต าแหน่ง

รถยนต ์ซึ่งจดัใหแ้ก่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ นายก อปท.

หวัหนา้สว่นราชการของ อปท. ไดแ้ก ่ปลดั /ผูอ้ านวยการ

ส านกั(เป็นหวัหนา้สว่นราชการที่ท าหนา้ที่บงัคบับญัชาและ 

รบัผิดชอบงานประจ าในสว่นราชการของ อปท.) 

รถรบัรอง

รถยนตท์ี่จดัไวเ้ป็นพาหนะรบัรอง

ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของทางราชการ 

หรอืจดัไวเ้พือ่รบัรองบคุคลส าคญั



รถสว่นกลางทกุคนั

- มีตราเครื่องหมายประจ า อปท. 

- ใหพ้น่ดว้ยสขีาว เวน้แต่ ใชส้ขีาวแลว้มองไม่เห็นชดัเจน   

ใหใ้ชส้อีืน่แทน 

- กรณีจ าหน่ายรถสว่นกลางให ้อปท. เจา้ของรถลบหรอื

ท าลายตราเครื่องหมายออกทัง้หมดกอ่นสง่มอบ

รถสว่นกลางใหบ้คุคลอืน่ 

การตดิตราเครื่องหมาย 

รถจกัรยานยนต์

- ขนาดของตราเครื่องหมายและอกัษรช่ือ

ของ อปท. ใหล้ดลงตามสว่น 

- อปท.ใด มีเหตผุลและความจ าเป็น ซ่ึงเหน็ว่า การมีตราเครื่องหมายและอกัษรช่ือของ อปท. ไว ้

ดา้นขา้งนอกรถ อาจไม่ปลอดภยัแก่ผูใ้ชห้รอืไม่เหมาะสมในการปฏบิตังิานใหข้อท าความตกลงกบั 

ผวจ. และ รายงาน ปมท. ทราบ

ขอ้ ๕



๑. รถประจ าต าแหน่งใหม้ีไดไ้ม่เกนิต าแหน่งละหน่ึงคนั หวัหนา้สว่นราชการ

ผูใ้ดด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง ใหเ้ลอืกใชร้ถประจ าต าแหน่งไดเ้พียง

ต าแหน่งเดียว และใหใ้ชร้ถในต าแหน่งนั้นไปจนกว่าจะพน้จากต าแหน่ง 

๒. เกณฑท์ี่จะพจิารณาจดัหารถคนัใหม่ทดแทนคนัเกา่ได ้

- รถประจ าต าแหน่ง ซึ่งมีอายกุารใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี และ

- รถสว่นกลางซึ่งมีอายกุารใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี 

๓. รถประจ าต าแหน่งและรถสว่นกลางไดร้บัความเสยีหาย ตอ้งเสยีค่าซ่อมสูง

หรอื ประโยชน์ที่จะไดร้บัไม่คุม้กบัค่าซ่อม หรอื เมื่อซ่อมแลว้ไม่อยู่ในสภาพ

ที่ใชก้ารไดโ้ดยปลอดภยั หรอื สามารถแลกเปลีย่นกบัรถยนตใ์หม่ขนาดและ

ประเภทเดียวกนัได ้โดยไม่เพิม่ราคา ไม่อยู่ในบงัคบัของระยะเวลาตามขอ้ ๒

๔. ขนาดเครื่องยนตแ์ละราคา ของรถประจ าต าแหน่ง รถสว่นกลางและรถรบัรอง 

ใหเ้ป็นไปตามที่ ปมท.ก าหนด ส าหรบัรถประจ าต าแหน่ง ใหก้ าหนดขนาด

เครื่องยนตสู์งสดุไม่เกนิ  ๒,๔๐๐ ซีซี 

๕. หา้ม อปท. น าเงนินอกงบประมาณหรอืเงนิอืน่ใดมาสมทบ เพือ่จดัหารถ

ใหม้ีขนาดเครื่องยนตห์รอืราคาเกนิกว่าที่ก าหนดตามขอ้ ๔
(ขอ้ ๙-๑๐)

การจดัหา

รถประจ าต าแหน่ง

และรถสว่นกลาง

(ขอ้ ๙)



อปท.อาจเช่า รถสว่นกลาง หรอื รถประจ าต าแหน่ง ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยถอื

ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัโดยอนุโลม ไดแ้ก่

๑. ด าเนินการตาม พรบ. จดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั และมต ิครม.

ที่เกี่ยวขอ้ง

๒. กค. ไดก้ าหนดเงือ่นไขในการเช่ารถยนตม์าใชใ้นราชการไว ้ดงัน้ี

- การเช่ารถในแต่ละคร ัง้ใหท้ าสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยใหท้ าสญัญากบับรษิทั

หรอืผูป้ระกอบการซึ่งจดทะเบียนใหบ้รกิารเช่ารถโดยตรง และตอ้งเป็นรถใหม่

ไม่เคยใชง้านมากอ่น

- กรณีรถเสยี หรอืเกดิอบุตัิเหต ุบรษิทัผูใ้หเ้ช่าตอ้งจดัหารถในสภาพ

ตามสญัญาเช่ามาทดแทนใหท้นัท ี 

- สญัญาเช่ารถใหท้ าตามแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด

๓. โดยจดัท าบญัชีรถที่ไดม้าโดยการเช่าแยกจากบญัชีรถที่เป็นกรรมสทิธิ์

ของ อปท. ตามแบบ ๑ หรอื แบบ ๒ ทา้ยระเบยีบ

๔. กรณีรถที่ไดม้าจากการเช่า ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นควบคุมการใชร้ถใหม้ีการปฏบิตัิตามสญัญา

เช่ารถ และระเบียบ มท.ว่าดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์อง อปท. โดยเครง่ครดั 

๕. อตัราค่าเช่ารถยนตป์ระเภทต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม นส.กค. ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว 

๖๔ ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(ขอ้ ๙วรรคหา้)

(นส.ขอ้ ๒ และขอ้ ๓.๒(๔)) 

การเช่า

รถประจ าต าแหน่ง

และรถสว่นกลาง



การใชแ้ละคนืรถประจ าต าแหน่ง 

การใชร้ถประจ าต าแหน่ง

- ในการปฏบิตัริาชการในต าแหน่งหนา้ที่หรอืที่ไดร้บัมอบหมายโดยรวม หรอื

- งานที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงกบังานในต าแหน่งหนา้ที่หรอืฐานะที่ด ารงต าแหน่งนั้น

- การใชเ้พื่อการเดินทางไปและกลบัระหว่างที่พกัและส านกังาน และ

- เพื่อการอืน่ที่จ าเป็นและเหมาะสมแกก่ารด ารงต าแหน่งหนา้ที่ในหมู่ขา้ราชการและสงัคม เช่น งานรฐัพธิี

ต่าง ๆ งานพธิีการ งานประเพณี หรอืงานสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัต าแหน่งหนา้ที่ เป็นตน้

- หา้มผูม้ีสทิธิไดร้บัรถประจ าต าแหน่งแลว้จะน ารถสว่นกลางไปใชอ้กี เวน้แต่มีเหตผุลความจ าเป็นเฉพาะ

คราว ท ัง้น้ี ใหร้ะบเุหตผุลความจ าเป็นที่ตอ้งใชร้ถสว่นกลางไวด้ว้ย (ขอ้ ๑๑ วรรคสี)่

(รบ.ขอ้ ๑๑ ,ขอ้ ๑๓ 

นส.ขอ้ ๓.๑)

การคนืรถประจ าต าแหน่ง

- กรณีผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่งคืนรถใหแ้ก่ อปท. ภายในก าหนด ๓๐ วนันบัแต่วนัที่ไดพ้น้จากต าแหน่ง

หรอืสง่มอบงาน แลว้แต่กรณี 

- กรณีผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่งถงึแก่กรรม ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเรียกรถประจ าต าแหน่งคืน 

หากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเหน็ว่ามีเหตผุลสมควรจะผ่อนผนัใหส้ง่คืนรถประจ าต าแหน่งเกินก าหนดเวลาดงักลา่ว 

ในวรรคหน่ึง  กใ็หก้ระท าไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิกว่า ๖๐ วนันบัแต่วนัถงึแกก่รรม



การใชร้ถสว่นกลาง รถรบัรอง

-ใหใ้ชเ้พือ่กจิการอนัเป็นสว่นรวมของ อปท. หรอืเป็นประโยชน์ของทางราชการ 

ตามหลกัเกณฑท์ี่ อปท. เจา้ของรถก าหนดข้ึน 

- การใชร้ถปกตใิหใ้ชภ้ายในเขต อปท. นั้น หากจะใชร้ถออกไปปฏบิตัหินา้ที่

นอกเขต อปท. ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นก่อน

- โดยการใชร้ถทัง้ภายในเขตหรอืนอกเขต อปท. ใหใ้ชใ้บขออนุญาตใชร้ถสว่นกลาง

ตามแบบ ๓ ทา้ยระเบยีบและบนัทกึการใชร้ถสว่นกลางและรถรบัรอง (แบบ ๔)

การใชร้ถสว่นกลาง รถรบัรองและรถประจ าต าแหน่ง

(รบ.ขอ้ ๑๑ นส.ขอ้ ๓.๒(๑))

รถสว่นกลาง รถรบัรอง ใหอ้ยู่ในความควบคุมและความรบัผิดชอบของ อปท.  

โดยเกบ็รกัษาในสถานที่เกบ็หรอืบรเิวณของ อปท. 

รถประจ าต าแหน่ง ใหอ้ยู่ในความควบคุมและความรบัผิดชอบของผูด้ ารงต าแหน่ง 



๑. การเกดิการสูญหายหรอืเสยีหายกบัรถสว่นกลาง ในระหว่างการเกบ็รกัษา

ที่อืน่เป็นการชัว่คราว ผูเ้กบ็รกัษาตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้่าสนิไหมทดแทน

ใหแ้ก ่อปท. เวน้แต่ 

- พสูิจน์ไดว้่าไดใ้ชค้วามระมดัระวงัดูแลรกัษาเยี่ยงวิญญูชน จะพงึสงวนรกัษา

ทรพัยส์นิของตนแลว้ และการสูญหายหรอืเสยีหายนั้น มิไดเ้กดิข้ึนจากความ

ประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูเ้กบ็รกัษา 

- แต่หากการสูญหาย/เสยีหายนั้นเกดิข้ึน เน่ืองจากการน าไปใชใ้นการอืน่ ใหผู้อ้ืน่

ใช ้หรอืน าไปเกบ็ไว ้ณ ที่ที่มิไดร้บัอนุญาต ผูเ้กบ็รกัษาตอ้งรบัผิดชอบทกุกรณี แมว้่า

จะเกดิดว้ยเหตสุดุวิสยั เวน้แต่จะพสูิจน์ไดว้่า ถงึอย่างไรความสูญหายหรอืเสยีหายก็

จะเกดิแกร่ถสว่นกลางคนันั้น 

๒. กรณีเกดิการสูญหายหรอืเสยีหายข้ึนกบัรถสว่นกลาง รถรบัรอง และ

รถประจ าต าแหน่ง

- ใหผู้ร้บัผิดชอบ หรอื พนกังานขบัรถรบีรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

จนถงึผูบ้รหิารทอ้งถิ่นทราบทนัท ีตามแบบ ๕ ทา้ยระเบยีบน้ี 

การเกดิการสูญหายหรอื

เสยีหายข้ึน

กบัรถสว่นกลาง 

รถรบัรอง

รถประจ าต าแหน่ง

รบ.ขอ้ ๑๕ วรรคสองและสาม

นส.ขอ้ ๔.๒ 



๓. กรณีเกดิการสูญหายหรอืเสยีหายกบัรถประจ าต าแหน่ง

- ผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่งตอ้งรบีรายงานใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นทราบทนัท ี

- กรณีที่มิไดเ้ป็นผูใ้ชร้ถเองหรอืไม่สามารถที่จะรายงานเองได ้

ใหพ้นกังานขบัรถรบีรายงานผูบ้งัคบับญัชา 

- กรณีผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ใหท้ าบนัทึกไว ้

เป็นลายลกัษณะอกัษร

รบ. ขอ้ ๑๖ และนส.

ขอ้ ๔.๑)

เม่ือเกดิการสูญหายหรอื

เสยีหายกบั

รถประจ าต าแหน่ง 

๓.๒ กรณีรถประจ าต าแหน่งเกดิความเสยีหาย เพราะความผิดของ

- บคุคลภายนอก ใหผู้ใ้ชร้ถประจ าต าแหน่ง เป็นผูเ้รยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน

จากบคุคลภายนอกในนามของ อปท. นั้น 

- ผูข้บัข่ีซึ่งมิใช่พนกังานขบัรถ หรอื ผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่ง ผูใ้ชร้ถประจ า

ต าแหน่งตอ้งรบัผิดชอบซ่อมแซมใหค้งสภาพดีตามเดิม 

๓.๑ กรณีรถประจ าต าแหน่งสูญหาย เพราะความประมาท เลนิเล่อของ

ผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่ง หรอือนุญาตใหบ้คุคลอืน่น ารถประจ าต าแหน่ง

ไปใชน้อกเหนือหนา้ที่ปกต ิผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่งตอ้งรบัผิดชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนความสูญหายแมด้ว้ยเหตสุุดวิสยั 



๔. ในระหว่างที่ด าเนินการหาตวัผูร้บัผิดชดใชค้่าเสยีหาย

ที่เกดิข้ึนกบัรถดงักลา่ว หาก อปท. มีความจ าเป็น

ตอ้งใชร้ถคนันั้น ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นพจิารณาอนุมตัิ

ซ่อมรถคนันั้น โดยเบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณไปก่อนได้

๕. ใหน้ าระเบยีบความรบัผิดชอบของขา้ราชการในทางแพง่ 

มตคิณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวขอ้ง กบักรณีดงักลา่วมาใชบ้งัคบั

ตามระเบยีบน้ีดว้ย

(ตามหนงัสอื มท ด่วนที่สดุ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๔๖ 

ลงวนัที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ แจง้ตามมตคิณะรฐัมนตร ี

เม่ือวนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

กรณีเกดิการสูญหาย

หรอืเสยีหายกบั 

รถสว่นกลาง 

รถรบัรอง 

รถประจ าต าแหน่ง

ขอ้ ๑๖



ค่าเช้ือเพลงิ

รถประจ าต าแหน่ง

- ผูใ้ชร้ถประจ าต าแหน่งเป็นผูจ้า่ยค่าเช้ือเพลงิเอง 

- เวน้แต่ ในกรณีที่น ารถไปใชใ้นการปฏบิตัิหนา้ที่ซึ่งนอกเหนือไปจากหนา้ที่ปกติประจ า เช่น การใชร้ถ

ประจ าต าแหน่งในการเดินทางไปราชการหรอืเขา้รบัการฝึกอบรม เป็นตน้ ใหเ้บกิจา่ยน ้ามนัเช้ือเพลงิ หรอืเบกิ

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลงิ จาก อปท.ได ้

ทัง้น้ี ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นตอ้งรบัรองทกุคร ัง้ว่าไดมี้การน ารถประจ าต าแหน่งไปใชใ้นกรณีดงักลา่วจริง ตามแบบ

รบัรองการใชร้ถประจ าต าแหน่งที่ มท.ก าหนด

รถสว่นกลางและรถรบัรอง  

- ใหเ้บกิจา่ยค่าน ้ ามนัเช้ือเพลงิจากงบประมาณของ อปท.นั้น (ขอ้ ๑๙ วรรคสอง)

- ในแต่ละปีงบประมาณ อปท. ตอ้งส ารวจและก าหนดเกณฑก์ารใชส้ิ้นเปลอืงน ้ ามนัเช้ือเพลงิของรถ

ทกุคนั เพื่อเป็นหลกัฐานในการเบกิจา่ยน ้ ามนัเช้ือเพลงิและตรวจสอบของเจา้หนา้ที่

ฝ่ายตรวจสอบ (ขอ้ ๗) 

(ขอ้ ๑๙)



ขอ้ตรวจพบ การใชร้ถของอปท.

๑. อนุญาตใหก้บับคุคลภายนอก และไม่ใช่ประโยชน์ราชการ

๒. ไม่ท าแบบ ๓ และ แบบ ๔ ใหเ้ป็นปจัจุบนั

๓. น ารถไปใชเ้กดิความเสยีหายไม่มีการรายงานตามแบบ ๕ 

๔. ซ่อมบ ารุงรถ ไม่บนัทึกรายการในแบบซ่อมบ ารุง แบบ ๖

๕. น ารถสว่นกลางไปใชเ้ป็นสว่นตวั

๖. นายกใหเ้ลขาน ารถไปเกบ็ไวท้ี่บา้นโดยไม่มีเหตผุลความจ าเป็น



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีน ารถยนตร์าชการไปใชส้ว่นตวั ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น น ารถยนตร์าชการ

ไปใชส้ว่นตวัและประสบอบุตัเิหตโุดยไม่รายงานตามระเบยีบ ศาลมีค าพพิากษา

ว่า จ าเลยมีความผิดตามมาตรา ๑๕๑ ลงโทษจ าคกุ ๕ ปี ไม่รอลงอาญา

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๑ ระบวุ่า ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังานมีหนา้ที่ซ้ือ 

ท า จดัการหรอืรกัษาทรพัยใ์ด ๆ ใชอ้ านาจในต าแหน่งโดยทจุรติ อนัเป็นการ

เสยีหายแกร่ฐั เทศบาล สขุาภบิาลหรอืเจา้ของทรพัยน์ั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตัง้แต่หา้ปีถงึยี่สบิปี หรอืจ าคกุตลอดชีวติและปรบัตัง้แต่หน่ึงแสนบาทถงึสีแ่สน

บาท



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิการใชร้ถหลวง

กรณีเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นใชร้ถหลวงและไปประสบอบุตัิเหต ุโดย

จ าเลยเป็นคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิสอบสวนขอ้เทจ็จรงิไม่ตรง

ตามความเป็นจรงิโดยมีเจตนาช่วยเหลอืผูถ้กูสอบสวน 

พพิากษาจ าคุกจ าเลย ฐานเป็นเจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การ

ปฏบิตัหินา้ที่โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้น่ึงผูใ้ด หรอืปฏบิตัิ

หรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่โดยทจุรติ จ าคุกคนละ ๑ ปี



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ย

ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิ

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒และแกไ้ข

เพิม่เตมิ ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓



ทรพัยส์นิ

รถราชการ ครุภณัฑ ์ สิง่ก่อสรา้ง

➢ รถสว่นกลาง

➢ รถประจ าต าแหน่ง 

➢ รถรบัรอง

ไดม้าจากการ ซ้ือ 

รบับริจาค หรอืความช่วยเหลอื 

และข้ึนทะเบยีนเป็นครุภณัฑ์

ของ อปท.เพื่อใชใ้นการปฏบิตัิ

ราชการ

➢ ครุภณัฑก์่อสรา้ง

➢ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์

➢ ครุภณัฑโ์รงงาน

➢ เป็นอาคาร หรอื

➢ สิง่ปลูกสรา้งอย่างอืน่ซึ่งสรา้ง

ข้ึนบนพื้นดินและยดึติดเป็น

อนัเดียวกบัพื้นดินนั้น 

➢ ยกเวน้อาคาร สนง.หรอื

อาคารที่ท าการ รวมถงึอาคาร

ประกอบอืน่ที่ใชป้ระโยชน์

ต่อเน่ืองและบา้นพกั

ขา้ราชการ

ขอ้ ๑๑ ให ้อปท. ต ัง้งบประมาณ

รายจา่ยส าหรบัการจดัท าประกนัภยั

ทรพัยส์นิไวใ้นหมวดค่าตอบแทน ใช้

สอยและวสัดุ ประเภทรายจา่ยเพื่อให ้

ไดม้าซ่ึงบรกิาร



ขอ้ ๖/๑(แกไ้ข

ฉ.๒)

หลกัเกณฑก์ารเสนอขอท าประกนัภยัทรพัยส์นิ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

อนุมตัิ

(๑) เป็นทรพัยส์นิที่เม่ือเกดิความเสยีหายแลว้ อาจสง่ผลกระทบหรอืเป็น

อนัตรายต่อชีวติและทรพัยส์นิของบคุคลอืน่ 

(๒) เป็นทรพัยส์นิที่ใชเ้พือ่บรกิารสาธารณะ ซ่ึงเม่ือไดร้บัความเสยีหายแลว้ จะ

สง่ผลกระทบต่อความเดือดรอ้นของสาธารณชนเป็นวงกวา้ง

(๓) เป็นทรพัยส์นิที่มีมูลค่าสูง

(๔) ไม่เป็นทรพัยส์นิที่มีเงือ่นไขตามสญัญาหรอืสญัญาสมัปทานบงัคบัใหต้อ้งท า

ประกนัภยั

ขอ้ ๕ อาจจดัใหม้ีการท าประกนัภยัทรพัยส์นิตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถงึสถานะทางการคลงั

และการจดัท าบรกิารสาธารณะตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็นส าคญั

ในการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิ อปท. ตอ้งพจิารณาดว้ยว่า “ค่าเบี้ยประกนัภยัคุม้กบั

ความคุม้ครองที่จะไดร้บัหรอืไม่”

(ขอ้ ๖)

อปท.ตอ้งจดัใหม้ีประกนัภยัรถราชการของ อปท. ภาคบงัคบัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ
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การจดัท าประกนัภยัรถยนตส์ว่นกลาง ภาคสมคัรใจ

การจดัท าประกนัภยัรถยนตส์ว่นกลางนอกจากกรณีตามขอ้ ๘ ใหจ้ดัท าประกนัภยัภาคสมคัรใจ

ในความคุม้ครองประเภทที่ ๓ ในวงเงนิความคุม้ครองขัน้ต า่ตามที่ คกก.ก ากบัและสง่เสรมิการประกอบ

ธุรกจิประกนัภยัก าหนด

➢รถยนตส์ว่นกลางของ อปท.ในเขตพื้นที่ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่มีภารกจิปกตใินพื้นที่

➢รถยนตส์ว่นกลางที่มีลกัษณะการใชง้านที่กอ่ใหเ้กดิความเสี่ยงในการเกดิอบุตัิเหต ุหรอื

เม่ือเกดิอบุตัเิหตแุลว้มีโอกาสจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ผลกระทบต่อชีวติและทรพัยส์นิ

ของบคุคลอืน่ในวงกวา้ง/จ านวนมาก เช่น 

➢รถพยาบาล รถยนตฉุ์กเฉิน 

➢รถยนตบ์รรเทาสาธารณภยั รถยนตด์บัเพลงิ 

➢รถยนตบ์รรทกุน ้ ามนั รถยนตบ์รรทกุสารเคมี รถยนตบ์รรทกุกา๊ซ 

➢รถยนตโ์ดยสารหรอืรถยนตบ์สัโดยสาร จ านวนตัง้แต่ ๒๐ ที่นัง่ข้ึนไป

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

พจิารณา

ประเภทของการ

จดัท าประกนัภยั

ตามความจ าเป็น 

เหมาะสม และ

ประหยดั

การท าประกนัภยัรถราชการภาคสมคัรใจ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี    (ขอ้ ๗)

(๑) ตอ้งเป็นรถยนตส์ว่นกลางที่ใชใ้นการปฏบิตัิงานตามภารกจิหนา้ที่ของ อปท.

(๒) ลกัษณะการใชร้ถยนตม์ีความเสี่ยงต่อการเกดิอบุตัิเหต ุและ

(๓) อปท. มีงบประมาณเพยีงพอที่จะจดัท าประกนัภยั โดยไม่กระทบต่อการปฏบิตัิภารกจิตามอ านาจหนา้ที่

ตามเงื่อนไข

(ขอ้ ๘)



ขอ้หารอืเกี่ยวกบัการจดัหาประกนัภยั

หนังสอื ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๔๖๖๐๓ ลว. ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐ คณะกรรมการวินิจฉัย

ปัญห า ก า ร จ ัด ซ้ื อ จ ัด จ ้า ง แ ล ะ บ ริ ห า รพ ัส ดุ ภ า ค ร ัฐ  ( ก ว จ )  ไ ด ้วิ นิ จ ฉั ย ค า นิ ย า ม 

“การจดัซ้ือจดัจา้ง” และ “พสัดุ” ประกอบหนังสอืกรมบญัชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๓๖๖ ลว. 

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๒ ว่าการจดัท าประกนัภยัทรพัยส์นิของรฐั เป็นการด าเนินการตาม พรบ.ประกนั

วนิาศภยั พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ และการจดัท าประกนัภยัรถยนตเ์ป็นการด าเนินการ

ต า ม  พ ร บ . คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ ป ร ะ ส บ ภ ั ย จ า ก ร ถ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๕  แ ล ะ

ที่แก ้ไขเพิ่มเติม จึงมีความเห็น ว่า การประก ันภ ัย รถ ทร ัพย์สิน และสิ่ งปลู กสร ้าง 

ไ ม่ อ ยู่ ใ นคว ามหม ายขอ งค า ว่ า  " ก า ร จ ัด ซ้ื อ จ ัด จ ้า ง "  แล ะ  “ก า รบ ริ ห า รพ ัส ดุ ” 

และไม่ตอ้งด าเนินการจดัหาตามกฎหมายจดัซ้ือจดัจา้ง ฯ ดงักลา่ว

การประกนัภยั รถ ทรพัยส์นิ และสิง่ปลูกสรา้ง ตอ้งปฏบิตัติาม พรบ.จดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืไม่ 



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีจดัเกบ็รายไดไ้ม่น าสง่ 

กรณีเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้มีหนา้ที่จดัเกบ็ภาษีอากร และรายไดอ้ืน่ ออก

ใบเสรจ็รบัเงนิ รวบรวมเอกสารสง่ใหก้ารเงนิ และน าเงนิฝากธนาคารตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิเงนิการจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ 

และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ไม่น าเงนิเขา้บญัชีเงนิฝาก

หรอืสง่มอบใหแ้ก่อบต. โดยปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่โดยมิชอบทจุรติต่อหนา้ที่หรอื

กระท าผิดต่อหนา้ที่ราชการ

ศาลอทุธรณ์พพิากษายนืจ าคกุ ๔๑๐ ปี เจา้พนกังานจดัเกบ็รายไดข้องอบต.เบยีดบงัภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม ที่จดัเกบ็ในทอ้งถิ่นเป็นของตนโดยทจุรติ ๘๒ คร ัง้ จ าคกุกระทงละ ๕ ปี เงนิ 

๙๐๐๐๐ กว่าบาท รบัสารภาพลด ๒๐๕ ปี รวมโทษความผิดทกุกระทงแลว้ใหจ้ าคกุ ๕๐ ปี



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีรบัซองเสนอราคาหลงัพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคา

กรณีที่นายกเทศมนตรแีละปลดัเทศบาล ไดร้บัซองเสนอราคาโครงการกอ่สรา้ง

ถนน หลงัพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคาแลว้ ศาลอาญาคดีทจุรติ มีค าพพิากษา

จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และความผิดตาม

กฏหมายว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จ าคกุจ าเลยคนละ ๕ ปี สว่นหา้งหุน้สว่นที่เสนอราคาผิดพรบ.ฮ ัว้  ใหป้รบั ๑๖,๐๐๐ 

บาท



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีเบกิเงนิฝึกอบรมดูงานเป็นเทจ็  

กรณีการเบกิจา่ยเงนิโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอบต. มีเบกิจา่ยเงนิค่าที่

พกั โดยไม่มีการเขา้พกั และไม่มีการ                                                                                           

รบัประทานอาหารจรงิ แต่มีการท าเอกสารปลอมมีการลงนามและรบัรองเอกสารปลอมแลว้

น าไปเบกิเงนิ จ าเลยรบัสารภาพและชดใชเ้งนิค่าสนิไหมทดแทนใหอ้บต.แลว้ ศาลพเิคราะห์

พยานหลกัฐานแลว้เหน็ว่าแมจ้ าเลยทัง้หมดรบัสารภาพและชดใชเ้งนิแลว้แต่จ าเลยเป็น

เจา้หนา้ที่ของรฐั มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ ใหจ้ าคกุคนละ 

๕ ปี ไม่รอลงอาญา ส าหรบัพนักงานโรงแรม ไม่ไดเ้ป็นผูร้่วมวางแผนแต่ตน้และเป็นผูร้บัจา้ง

งานบรกิาร จ าคกุคนละ ๑ ปี ๘ เดือน ปรบัคนละ ๖๐๐๐ บาท ใหร้อการลงโทษ



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ

คดีเบิกจา่ยเงนิลา่ชา้ ไม่ยอมลงนาม เพราะเอกสารยงัไม่ถกูตอ้ง

ปลดัอบต. ถกูตอ้งกรรมการสอบสวนวนิยัไม่รา้ยแรง กรณีที่ไม่ยอมลงนามในฎีกาเบกิจ่

ยาเงนิค่าจา้งใหผู้ร้บัจา้ง ท าใหก้ารจา่ยเงนิลา่ชา้ โดยช่วงระยะเวลาการวาง

ฏกีาจนถงึส ัง่จา่ยเช็ค ใหเ้วลา ๑๕ วนัไม่เป็นไปตามระเบยีบ มท.ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ

จา่ยเงนิฯ ขอ้ ๖๐ ประกอบขอ้ ๖๔  ซึ่งคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล

เหน็ว่า แมผู้ร้บัจา้งไม่ตดิใจ แต่การกระท าดงักลา่ว สง่ผลต่อความเช่ือมัน่และช่ือเสยีงของ 

อบต. อนัเป็นการเพกิเฉย ละเลยต่อหนา้ที่และขดัค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชา  จึงมีค าส ัง่ลงโทษ

ภาคทณัฑ ์ปลดัอบต.อา้งว่าเหตทุี่ยงัไม่ลงนามเพราะเอกสารไม่สมบูรณ์ถกูตอ้ง เม่ือมีการ

ด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบที่ก าหนดกไ็ดล้งนามเบกิจา่ยแลว้การถกูลงโทษจงึไม่เป็น

ธรรม ไดอ้ทุรธณ์ค าส ัง่ลงโทษแลว้แต่ถูกยกอทุธรณ์จงึน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ(ต่อ)

คดีเบิกจา่ยเงนิลา่ชา้ ไม่ยอมลงนาม เพราะเอกสารยงัไม่ถกูตอ้ง

ค าวินิจฉยัศาลปกครองสูงสดุ  พจิารณาเหน็ว่าผูฟ้้องคดีไดช้ี้แจงเหตผุลและในชัน้ท า

ค าใหก้าร อบต. มิไดม้ีการโตแ้ยง้ขอ้กลา่วอา้งของผูฟ้้องคดี กรณีรบัฟงัไดว่้า การเบกิจา่ย

ค่าจา้งลา่ชา้มีสาเหตมุาจากเอกสารยงัไม่ครบถว้นและไม่ถกูตอ้งตามระเบยีบราชการ ฉะนั้น

การเบกิจา่ยเงนิที่ลา่ชา้ไป ๑๕ วนั โดยผูร้บัจา้งไม่ตดิใจในความเสยีหาย จงึยงัฟงัไม่ไดว้่าเป็น

เพราะผูฟ้้องคดีเพกิเฉยละเลยต่อการปฏบิตัหินา้ที่แต่ประการใด ผูฟ้้องคดีจงึมิไดก้ระท าผิด

วนิยัตามขอ้กลา่วหา จงึมีค าส ัง่ใหเ้พกิถอนค าส ัง่ลงโทษของอบต.และมตคิณะกรรมการ

พนกังานสว่นต าบล



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีด าเนินการจา้งราคาสูงเกนิจรงิ  กรณีที่ขา้ราชการของเทศบาล

ซึ่งเป็นผอ.กองช่างและเจา้หนา้ที่ ไดด้ าเนินการจา้งกอ่สรา้งระบบไฟฟ้าสอ่ง

สว่างชุมชนพลงังานแสงอาทติยใ์นราคาสูงเกนิจรงิ ศาลมีค าพพิากษาว่ามี

ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ จ าคุก คนละ ๒ ปี ปรบัคน

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รบัสารภาพ ลดโทษใหก้ึ่งหน่ึง เหลอืจ าคุกคนละ ๑ ปี 

และปรบัคนละ ๑๐๐๐๐ บาท โทษจ าคุกใหร้อการลงโทษ



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีปลอมเอกสารใบส ัง่ซ้ือถงัขยะ 

กรณีผูบ้รหิารทอ้งถิ่นและพวก ปลอมเอกสารใบส ัง่ซ้ือถงัขยะเพือ่ใหต้รงกบัพสัดุที่สง่มอบแลว้ 

ศาลอาญาคดีทจุรติฯมีค าพพิากษาว่าจ าเลยทัง้สอง มีความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท

ใหล้งโทษร่วมกนัปฏบิตัหินา้ที่โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตามมาตรา 

๑๕๗ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สดุ ตามมาตรา ๙๐ จ าคกุคนละ ๑ ปี และปรบัคนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท โทษจ าคกุใหร้อการลงโทษไว ้๒ ปี

มาตรา ๑๕๗ ระบวุ่า ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่โดย

มิชอบเพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่โดย

ทจุรติ ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี หรอืปรบัต ัง้แต่สองหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท 

หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 



ค าพพิากษาศาลอาญาคดีทจุรติฯ

คดีใหพ้นกังานกลบัเขา้ท างานทัง้ที่อนุมตัใิหล้าออกไปแลว้

กรณีนายกอบต.ใหพ้นกังานจา้งกลบัเขา้ปฏบิตัหินา้ที่ ท ัง้ที่อนุมตัิใหล้าออกไปแลว้ 

โดยมิไดด้ าเนินการสรรหาและเลอืกสรรตามระเบยีบ ท ัง้ที่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้สนอ

ความเหน็และโตแ้ยง้มาโดยตลอด ท าใหอ้บต.ไดร้บัความเสยีหาย ตอ้งเบกิจา่ย

ค่าตอบแทนเสยีหายต่อระบบการบรหิารงานบคุคลระบบราชการ ศาลชัน้ตน้

พพิากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ จ าคกุ ๑ ปี



ค าพพิากษาศาลปกครอง

คดีหน่วยงานไม่หกัเงนิช าระหน้ีสหกรณ์ ใครรบัผิด

ขอ้ ๓๐ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บ าเหน็จ 

บ านาญ เงนิประจ าต าแหน่ง  เงนิเพิม่ และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ๒๕๕๐ ก าหนดว่า 

การจา่ยเงนิหา้มมิใหส้ว่นราชการผูเ้บกิหกัเงนิเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และเงนิอืน่ในลกัษณะ

เดียวกนัไวเ้พือ่การใด ๆ เวน้แต่มีหนงัสอืยนิยอมจากขา้ราชการหรอืผูมี้สทิธิรบับ าเหน็จ

บ านาญ เพือ่ช าระเงนิใหแ้ก่สหกรณ์ที่จดัต ัง้โดย

สว่นราชการ และค่าสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบยีบว่าดว้ยการสวสัดิการในสว่นราชการ หรอื

ช าระตามขอ้ผูกพนักบัทางราชการเท่านั้น

โดยหนงัสอืใหค้วามยนิยอมใหห้กัเงนิมีผลผูกพนัตลอดไปจนกว่าจะช าระหน้ีเสรจ็สิ้น



ค าพพิากษาศาลปกครอง(ต่อ)

คดีหน่วยงานไม่หกัเงนิช าระหน้ีสหกรณ์ ใครรบัผิด

นาย ก. กูเ้งนิสหกรณ์ไดท้ าหนงัสอืยนิยอมใหส้ว่นราชการที่จา่ยเงนิเดอืน ค่าจา้ง

บ าเหน็จ บ านาญ ฯหกัเงนิตามจ านวนที่สหกรณ์แจง้เพือ่ช าระหน้ีใหส้หกรณ์ ต่อมาผูกู้เ้งนิ

ลาออก และแจง้เปลี่ยนความประสงคจ์ะช าระหน้ีสหกรณ์ดว้ยตนเอง เจา้หนา้ที่การเงนิได ้

จา่ยเงนิบ าเหน็จท ัง้หมดโดยไม่หกัเงนิไวเ้พือ่ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์

ปรากฏว่านาย ก. ผูกู้เ้งนิไม่ช าระหน้ีสหกรณ์ๆจงึหกัเงนิเดือนผูค้ ้าประกนั

ปญัหา (๑) ผูค้ ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีสหกรณ์แทนผูกู้ต่้อไปหรอืไม่

(๒) ถอืว่าสว่นราชการละเลยต่อหนา้ที่ไม่หกัเงนิไวช้ าระหน้ีสหกรณ์หรอืไม่

ต่อมาผูค้ ้าประกนัและสหกรณ์เป็นผูฟ้้องคดี จงึฟ้องหน่วยงานตน้สงักดัของนาย ก. 

เป็นผูถ้กูฟ้องคดี



ค าพพิากษาศาลปกครอง(ต่อ)

คดีหน่วยงานไม่หกัเงนิช าระหน้ีสหกรณ์ ใครรบัผิด

ศาลปกครองวินิจฉยัว่า เม่ือนาย ก. ไดใ้หค้วามยินยอมเป็นหนังสอืใหห้กัเงนิบ าเหน็จผูถู้กฟ้อง

คดีจงึมีหนา้ที่ตอ้งหกัเงนิบ าเหน็จช าระหน้ีสหกรณ์ การที่เจา้หนา้ที่ตน้สงักดัไม่หกัเงนิบ าเหน็จช าระหน้ีให ้

สหกรณ์ เป็นการละเลยต่อหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติามระเบียบ ขอ้ ๓๐ ของระเบยีบกระ

ทรงการคลงั และการที่สหกรณ์หกัเงนิเดือนผูค้ ้าประกนัช าระหน้ีแทนนาย ก.  จงึเป็นผลโดยตรงใหผู้ฟ้้อง

คดี(ผูค้ ้าประกนั) ไดร้บัความเสยีหาย เป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย์

ศาลปกครองสูงสดุมีค าพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดี(หน่วยงาน) ชดใชห้น้ีเงนิที่คา้งช าระพรอ้ม

ดอกเบี้ยในอตัรา ๗.๕ ต่อปีใหแ้กส่หกรณ์ และใหส้หกรณ์คนืเงนิแกผู่ค้ ้าประกนัตามสว่นที่ไดร้บัช าระหน้ี

(ค าพพิากษาสูงสดุที่ อ.๑๔๔๒/๒๕๕๙)


