
บรรยายโดย

นางวภิา  ธูสรานนท์

ผูอ้  านวยการส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิน่

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเงนิ การคลงั

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่



พระราชบญัญตัิ

วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๑

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๑



โครงสรา้งของ พ.ร.บ.วนิยัการเงนิการคลงัฯ

๘๗ มาตรา : ๕ มาตรามาตรฐาน + ๕ หมวด (๗๕ มาตรา) + บทเฉพาะกาล ( ๗ มาตรา)

หมวดที ่๑ บทท ัว่ไป

หมวดที ่๒ นโยบายการเงนิการคลงั

หมวด ๔ การบญัช ีการรายงาน และการตรวจสอบ

หมวดที ่๓ วนิยัการเงนิการคลงั    

หมวด ๕ การตรวจเงนิแผ่นดนิ

บทเฉพาะกาล

- ส่วนที ่๑ คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั

- ส่วนที ่๒ การด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ

- ส่วนที ่๑ รายได ้

- ส่วนที ่๒ รายจ่าย

- ส่วนที ่๓ การจดัใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิและการบรหิารทรพัยส์นิของรฐั

- ส่วนที ่๔ การก่อหนี้และการบรหิารหนี้

- ส่วนที ่๕ เงนินอกงบประมาณและเงนิหมนุเวยีน

- ส่วนที ่๖ การคลงัทอ้งถิน่



รฐัวสิาหกจิ

ส่วนราชการ

หน่วยงานของรฐัสภา

และหน่วยงานของศาล
องคก์ารมหาชน

ทนุหมนุเวยีน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หน่วยงานของรฐั

นิยามทีส่  าคญั



การจดัท าแผนการคลงัระยะปานกลาง (ม.๑๓)

คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั 

การน าแผนการคลงั

ระยะปานกลางไปใช ้

ใชป้ระกอบพจิารณา

การจดัท ากรอบวงเงนิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ใหห้น่วยงานของรฐั

ใชป้ระกอบการพจิารณา

ในการจดัเก็บรายไดห้รอืหารายได ้

การจดัท างบประมาณและการก่อหนี้

ครม.

เหน็ชอบ

จดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓ เดอืน นบัแต่สิ้นปีงบประมาณ 

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั 



หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั (ต่อ)

ขอ้ค านึงในการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายใหห้น่วยงานของรฐั (มาตรา ๑๗ )

๑. ความจ าเป็นและภารกจิ

๒. ฐานะเงนินอกงบประมาณ

๓. ความสามารถในการใชจ่้าย/ การก่อหนี้ ผูกพนัภายในปีงบประมาณนัน้

๔. การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยอสิระของรฐัสภา/ ศาลยุตธิรรม / ศาลปกครอง / ศาลรฐัธรรมนูญ /        

องคก์รอสิระ / องคก์รอยัการ

๕. กรณี อปท. ตอ้งค านึงถงึความสามารถของการหารายได ้

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั 



หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (มาตรา ๒๐)

๑. งบประมาณรายจ่ายลงทนุตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตอ้งไมน่อ้ยกวา่

ส่วนทีข่าดดุลงบประมาณ

๒. งบบคุลากรและสวสัดกิารของบคุลากรตอ้งตัง้ใหพ้อเพยีง

๓. งบช าระหนี้ภาครฐัตอ้งตัง้เพือ่การช าระคืนตน้เงนิกู ้ดอกเบี้ย และค่าใชจ่้ายในการกูเ้งนิอย่างพอเพยีง

๔. ภาระทางการเงนิทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหร้ฐัตอ้งสมทบหรอืชดเชยใด ๆ ตอ้งต ัง้งบประมาณรายจ่ายใหต้ามเวลา

ทีก่ฎหมายก าหนด เช่น กบท. กบข. กสอ. กสท.

๕. ภาระทางการเงนิเพือ่ชดเชยตน้ทนุทางการเงนิและการบรหิารจดัการรวมท ัง้ความเสยีหาย

จากการด าเนินมาตรการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตอ้งต ัง้งบประมาณรายจ่ายใหใ้นโอกาสแรกทีก่ระท าได ้

๖. งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น ใหต้ ัง้ไดเ้ฉพาะวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนัหรอื

แกไ้ขสถานการณร์า้ยแรง หรอืตามความจ าเป็นเร่งด่วน ท ัง้นี้  ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนทีค่ณะกรรมการก าหนด

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั 



การไมน่ ารายได ้

ส่งคลงั

การเก็บภาษอีากร

หรือ

ค่าธรรมเนียมเพิม่

มาตรา ๒๕ เสนอกฎหมายใหห้น่วยงานของรฐัไม่ตอ้งน าเงนิรายไดห้รอืเงนิอื่นใด

ส่งคลงั กระท าได ้ เฉพาะมคีวามจ าเป็นและเกดิผลประโยชน์

แต่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กค. ก่อนเสนอต่อ ครม. 

มาตรา ๒๖ เสนอกฎหมายทีบ่ทบญัญตัใิหจ้ดัเก็บภาษอีากรหรือค่าธรรมเนียม

เพิม่ขึ้นจากทีก่  าหนดไวใ้นกฎหมาย เพือ่ใหห้น่วยงานของรฐั

น าไปใชจ่้ายตามวตัถปุระสงคจ์ะกระท ามไิด ้ เวน้แต่กรณีการจดัเก็บ

เพือ่เป็นรายไดข้อง อปท.

หมวด ๒ นโยบายการเงนิการคลงั 



หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั

การจ่ายเงนิ

ส่วนราชการ

- การเบกิเงนิ

- การรบัเงนิ

- การจ่ายเงนิ

- การเก็บรกัษาเงนิ

- การน าส่งคลงั

- การรบัจ่ายเงนิทดรองราชการ

หน่วยงานของรฐัอืน่

- การเบกิเงนิ

- การรบัเงนิ

- การจ่ายเงนิ

- การเก็บรกัษาเงนิ

การก่อหนี้ ผูกพนั

ขอ้ค านึงถงึการก่อหนี้ผูกพนั

การใชจ่้ายงบประมาณหรอืเงนิอื่น

- ภาระทางการเงนิทีเ่กดิขึ้นและ

ขอ้ผูกพนัในการช าระเงนิตามสญัญา

- ประโยชนท์ีร่ฐัจะไดร้บั

ส่วนที ่๒ รายจ่าย การก่อหนี้ผูกพนัหรอืจ่ายเงนิของหน่วยงานของรฐัตอ้งอาศยัอ านาจ

ทีม่อียู่ตามกฎหมาย โดยค านึงถงึความโปร่งใส คุม้ค่าและประหยดั



ส่วนที ่๓ การจดัใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิและการบรหิารทรพัยส์นิของรฐั 

•หลกัการ : เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิคงคลงั 

และใหร้กัษาไวใ้นระดบัทีจ่  าเป็น
การบรหิารเงนิคงคลงั

•หลกัการ : เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซื้อ

จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั

การจดัซื้อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุ

หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั



ส่วนที ่๔ การก่อหนี้และการบรหิารหนี้ (มาตรา ๔๙ )

หลกัการ : ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย อยู่ภายใต ้

วตัถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ทีข่องผูกู้ ้

โดยตอ้งท าอย่างรอบคอบ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

การบรหิารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครดั

หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั



การจดัท า งปม. ประจ าปีของ อปท. 

พจิารณา

 ฐานะการคลงั

 ความจ าเป็นทีต่อ้งใชจ่้ายเงนิ งปม.

 การจดัเก็บรายไดใ้นปี งปม.นัน้

การกูเ้งนิเป็นเงนิตราต่างประเทศตอ้งไดร้บั

ความเหน็ชอบจาก ครม.ดว้ย

การก่อหนี้ของ อปท.ตามอ านาจทีม่อียู่

ตามกฎหมายจดัต ัง้น ัน้ ถา้เป็นการกูเ้งนิ

หรือการออกธนบตัรหรอืการค า้ประกนัให ้

อยู่ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และ

หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งตามกฎหมายวา่

ดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ

 การจดัท างบประมาณ

 การใชจ่้าย

 การก่อหนี้ ผูกพนั

 การบรหิารทรพัยส์นิของ อปท.

ส่วนที ่๖ การคลงัทอ้งถิน่

มาตรา ๖๕

ตอ้งโปร่งใส  ตรวจสอบได ้

โดยพจิารณาผลสมัฤทธิ์ ความคุม้ค่า 

ความประหยดั และภาระทางการคลงั

ในอนาคต

มาตรา ๖๗

หมวด ๓ วนิยัการเงนิการคลงั

อปท.ตอ้งจดัเก็บรายไดใ้หเ้พยีงพอในการจดัท าบรกิารสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
มาตรา ๖๔

มาตรา ๖๖

โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายจดัตัง้ อปท.

และ พรบ.วนิยัการเงนิการคลงั นี้



หมวด ๔ การบญัช ีรายงาน และการตรวจสอบ

หน่วยงานของรฐั (ม.๖๘)

จดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและ

นโยบายการบญัชภีาครฐั 
รฐัวสิาหกจิ

จดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิ

ตามมาตรฐานการบญัชี

และรบัรองท ัว่ไป

ทนุหมนุเวยีน (ม.๗๐ วรรค๓)

จดัท าบญัชรีายงานการเงนิตามที่

กฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารทนุ

หมนุเวยีนก าหนด

การบญัชภีาครฐั

กระทรวงการคลงั ก าหนดมาตรฐาน

มาตรา๗๐

รายงานการเงนิอย่างนอ้ยตอ้งมงีบแสดงฐานะ

การเงนิ และงบแสดงผลการด าเนินงานภายใน 

๙๐ วนั นบัต ัง้แต่วนัสิ้นปีงบประมาณ ให ้

หน่วยงานของรฐัน าส่งรายงานการเงนิให ้สตง. 

ตรวจสอบและส่งให ้กค.

มาตรา ๗๙

หน่วยงานของรฐั จดัใหม้กีารตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน และการ

บรหิารความเสีย่ง โดยถอืปฏบิตัิตาม

มาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี ่กค.ก าหนด

กค. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์กค.วา่ดว้ยมาตรฐาน

และหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบั

หน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มผีลใชบ้งัคบั

ตัง้แต่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๖๑ โดย

๑. ใหห้น่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัิ

๒. มเีจตนาหรอืปลอ่ยปละละเลย โดยไมม่ี

เหตผุลอนัควร ให ้กค.พจิารณาเสนอความเหน็ 

และใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่



หมวด ๔ การบญัช ีรายงาน และการตรวจสอบ (ต่อ)

๑. น าส่งรายงานการเงนิประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.

ให ้กค. / สงป. / กระทรวงเจา้สงักดั

๒. ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน

๓. ใหด้ าเนินการภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานผลการตรวจสอบ

จาก สตง.

ส่งรายงานผลการตรวจสอบใหห้น่วยงานของรฐั

๑.ตรวจสอบรายงานการเงนิแผ่นดนิทีห่น่วยงานของรฐัส่งใหภ้ายใน ๑๘๐ วนั นบัต ัง้แต่วนัสิ้น

ปีงบประมาณ หรอืทีท่  าความตกลงกบั กค.

๒.การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานที ่คตง.

ก าหนด

หน่วยงาน

ของรฐั



การจา้งผูเ้ชี่ยวชาญบญัชขีอง อปท.

หนงัสอื มท. ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๕๓ 

ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ 



หลกัเกณฑก์ารจา้งผูเ้ชี่ยวชาญบญัชขีอง อปท.

การจา้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญบญัชี

ไม่มเีจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน 

หรือมคีวามจ าเป็น

การตรวจสอบ

๑. ไม่เกิน ๕ แห่งต่อปี 

๒. เขา้ทกุเดอืน ไม่นอ้ยกวา่ ๕ วนั 

๓. ตดิต่อกนัไดไ้มเ่กนิ ๓ ปี 

ลกัษณะงานและ

ความรบัผดิชอบ

เป็นบคุคลธรรมดา /

นิตบิคุคลก็ได ้

หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรหิาร 

ตามหนงัสอืส ัง่การ และ

การจา้งไมเ่กนิอตัราทีก่  าหนด

มคีุณสมบตั ิและ

ตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม

มจีรรยาบรรณ



เป็นนิตบิคุคล ตาม ป.พ.พ. ประกอบกิจการจดัท าบญัชหีรอืตรวจสอบบญัช ี 

โดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูต้รวจสอบบญัชจีากนิตบิคุคล จะตอ้งมคีุณสมบตัิ

เช่นเดยีวกบักรณีของบคุคลธรรมดา

๑. วุฒไิม่ต า่กวา่ ป.ตรี ดา้นการเงนิหรอืบญัชี

๒. มปีระสบการณ ์เป็นผูต้รวจสอบไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี หรือ

เป็น/เคยเป็นขา้ราชการ/ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณก์ารเงนิและ

บญัชขีอง อปท. ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี

๓. ผ่านการอบรมหลกัสูตรของ สถ. และไดร้บัใบรบัรอง/ขึ้นทะเบยีนกบั สถ. 

หรือหลกัสูตรที ่มท. ก าหนด

๔. สญัชาตไิทย  

๕. อายุไม่เกนิ ๗๐ ปี

6. ตอ้งไม่มคีุณสมบตัทิีเ่ป็นลกัษณะตอ้งหา้ม เช่น ไม่เคยถกูไลอ่อกฐานทจุรติ

ต่อหนา้ที/่จ าคุก/เพกิถอนใบอนุญาต ฯลฯ

บคุคล

ธรรมดา

คุณสมบตั/ิลกัษณะตอ้งหา้ม



การจา้งเหมาบรกิาร และ อตัราการจา้ง

รายได ้(ลา้นบาท) อตัราค่าจา้งไม่เกนิ (บาท/เดอืน)

ไม่เกิน ๒๐ ลา้นบาท ๕,๐๐๐ บาท/เดอืน

เกิน ๒๐ ลา้นบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ลา้นบาท ๑๐,๐๐๐ บาท/เดอืน

เกิน ๕๐ ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ ลา้นบาท ๑๕,๐๐๐ บาท/เดอืน

เกิน ๑๐๐ ลา้นบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลา้นบาท ๒๐,๐๐๐ บาท/เดอืน

เกิน ๓๐๐ ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ ลา้นบาท ๒๕,๐๐๐ บาท/เดอืน

เกิน ๕๐๐ ลา้นบาท ขึ้นไป ๓๐,๐๐๐ บาท/เดอืน

การเบกิจ่ายเงนิการจา้งผูเ้ชี่ยวชาญบญัช ีใหถ้อืปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิค่าจา้งเหมา

บริการของ อปท. โดยพจิารณาจากรายไดข้อง อปท. ท ัง้นี้   ไม่เกนิอตัราทีก่  าหนด ดงันี้

ทัง้นี้  ใหน้ าลกัษณะงาน ปรมิาณ และระยะเวลาในการท างานทีก่  าหนดไวใ้นสญัญาจา้งประกอบการพิจารณาดว้ย



๑. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจน

ทรพัยส์นิ และหนี้สนิท ัง้ปวงของ อปท.เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิ

ของ อปท.ทีเ่ป็นอยู่

๒. ตรวจสอบการปฏบิตังิานดา้นการเงนิบญัชขีองหน่วยงานภายใน อปท.ระบบงาน

และอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องเพือ่ใหท้ราบถงึความเชื่อถอืของขอ้มลู

๓. ตรวจสอบการปฏบิตัติามแผนงาน และการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่าย

๔. ตดิตามผลการเงนิบญัชขีอง อปท.เพือ่ประกอบการพจิารณาเสนอปรบัปรุง

แผนงาน นโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประสทิธภิาพในการบรหิารงาน

๕. รายงานผลการตรวจสอบประจ าเดอืน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

ประจ าปี รวมท ัง้ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนเ์สนอต่อผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่

ลกัษณะงานและความรบัผดิชอบ



๑. จรรยาบรรณวา่ดว้ยเรื่องความเป็นอสิระ ความเทีย่งธรรมและความซือ่สตัยส์ุจรติ คือ ไม่รบัตรวจ

ทีต่นขาดความเป็นอสิระ ขาดความเป็นกลางโดยมผีลประโยชน/์ต าแหน่ง เกดิความล าเอยีง 

ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความเทีย่งธรรมและความซือ่สตัยส์ุจรติ  และตอ้งใชดุ้ลยพนิจิอย่างเทีย่งธรรม 

หลกีเลีย่งความสมัพนัธ ์หรอืสถานการณใ์ด ๆ ทีท่  าใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานได ้โปร่งใส อสิระ 

เทีย่งธรรมและซือ่สตัยส์ุจรติ 

๒. จรรยาบรรณวา่ดว้ยเรื่องความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน คือ มคีวามรูค้วามสามารถตาม

มาตรฐานการตรวจสอบบญัช ีสอดส่งใชค้วามรู ้ความระมดัระวงัในการตรวจสอบเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีโดยท ัว่ไป และบนัทกึความเหน็ไวใ้นรายงานการตรวจสอบ ลงรายมอืชื่อรบัรอง โดยมีเงือ่นไข/

ไม่แสดงความเหน็/แสดงความเหน็วา่งบไม่ถกูตอ้ง ตอ้งแสดงเหตผุลดว้ย

๓. จรรยายบรรณทัว่ไป คือ ไม่กระท าการอนัเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์ ไม่โฆษณาหรอืยนิยอมใหผู้อ้ืน่โฆษณา 

ไม่ให/้รบัรองวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนใ์ด ๆ เพือ่จูงใจใหบ้คุคลอืน่แนะน าหรอืจดัหางาน 

ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมหรอืค่าตอบแทนในอตัราสูงต า่ตามยอดเงนิ/มลูค่าทรพัยส์นิใดทีต่นตรวจสอบ

จรรยาบรรณของผูเ้ชี่ยวชาญบญัชี

ผูเ้ชี่ยวชาญบญัช ีจะตอ้งมจีรรยาบรรณในการตรวจสอบการเงนิบญัช ีหมายถงึ การใหค้วามเชื่อม ัน่และการใหค้ าปรกึษา

อย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ เพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานขององคก์ร ดงันี้



พรบ. วธิีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ อปท.

รัฐธรรมนูญ 2560 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
พ.ศ. 2561

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. .... (ใหม่)

ม.250 วรรคสี่
รัฐต้องด าเนินการให้ 

อปท. มีรายได้ของตนเอง 
โดยจัดระบบภาษี จัดสรร
ภาษีที่เหมาะสม พัฒนาการ
หารายได้ของ อปท.

ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ให้รัฐจัดสรร 
งปม. เพื่อสนับสนุน อปท. 
ไปพลางก่อน

ม.30 (4) รายได้ อปท.
- ต้องไม่น้อยกว่า 25% ของรายได้
สุทธิของรัฐบาล

- จุดมุ่งหมายให้เพิ่มข้ึนถึง 35 %

ม.17 การจัดสรร งปม.
(5) สนับสนุน อปท. จัดท า

บริการสาธารณะ โดยค าถึง
ความสามารถในการหารายได้
ของ อปท.

ม.65 การจัดสรร งปม. การใช้
จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน การบริหาร
ทรัพย์สิน ของ อปท. ต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า ประหยัด

ม.66 การจัดท า งปม. อปท. ให้
พิจารณาฐานะการคลังของ อปท. 
ความจ าเป็นในการใช้จ่าย และ
การเก็บรายได้

ม.4 ก าหนดหน่วยรับ งปม. 
หมายถึงหน่วยงานของรัฐ 
โดยรวม อปท. ด้วย

ม.29 การขอตั้ง งปม. ให้ อปท. 
ยื่นค าขอตั้ง งปม. ต่อ รมว.มท. 
เพื่อเสนอต่อ ผอ.สงป. และให้
จัดสรร งปม. ให้สอดคล้องกับ 
กม.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ
**ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ผู้อ านวยการ
ก าหนด

รายได้ อปท.

ภาษีท้องถิ่น

ภาษีที่รัฐจัดเก็บ
และแบ่งให้

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล

2

ส่วนที่ 1



ค านิยาม

หน่วยงานของรฐัที่ขอรบัหรือไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

และใหห้มายความรวมถงึสภากาชาดไทยดว้ย

 ส่วนราชการ 

 รฐัวสิาหกจิ 

 หน่วยงานของรฐัสภา 

 ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ องคก์รอยัการ 

 องคก์ารมหาชน 

 ทนุหมนุเวยีนทีม่ฐีานะเป็นนิตบิคุคล 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 หน่วยงานอื่นของรฐัตามทีก่ฎหมายก าหนด

หน่วยรบังบประมาณ 

หน่วยงานของรฐั 



งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ไดแ้ก่ งบประมาณทีต่ ัง้ไวส้  าหรบัแผนงานบูรณาการทีค่ณะรฐัมนตรอีนุมตัิ โดยมี

หน่วยรบังบประมาณตัง้แต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกนัรบัผดิชอบด าเนินการงบประมาณรายจ่ายทีต่ ัง้ไวส้  าหรบัแผนบูรณาการตามวรรค

หนึ่ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ

มาตรา ๒๙ การขอตัง้งบประมาณรายจ่ายเพือ่สนบัสนุน อปท. เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินการโดยท ัว่ไปหรือส าหรบัการ

ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให ้อปท. ยืน่ค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายต่อ รมว.มท. เพือ่เสนอต่อผูอ้  านวยการ ท ัง้นี้  

ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และระยะเวลาทีผู่อ้  านวยการก าหนด

การจดัสรรงบประมาณเป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินการโดยท ัว่ไปของ อปท. ใหส้  านกังบประมาณพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท.

การตัง้งบประมาณ



องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส านักงบประมาณ

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ เดิม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ ใหม่

ขอรับการสนับสนุน งปม.

บันทึกค าขอ งปม. 
ในระบบ e - Budgeting

ขอตั้งงบประมาณ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รมต. เจ้าสังกัด

ส านักงบประมาณ

ให้ความเห็น
ประกอบ

ให้ความเห็นประกอบ

เห็นชอบค าขอ งปม.

เส
นอ

ค า
ขอ

 งป
ม.บันทึกค าขอ งปม. 

ในระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดท า งปม. 

ของ อปท.

ปรับปรุง 18 
พ.ค. 61 หลัง

ชี้แจง สนช. ให้
สอดคล้อง 

พ.ร.บ.วิธีการ 
งปม. พ.ศ. .... 

มาตรา 29

เปรียบเทียบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ส านักงบประมาณ

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ เดิม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ ใหม่

จัดสรร

แจ้ง

อนุมัติ งปม.

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ท้องถ่ินจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

คลังจังหวัด

ส านักงบประมาณ

รา
ยง

าน
ผล

กา
รเบ

ิกจ
่าย

เบิกจ่ายรายงานผล
การเบิกจ่าย

คลังจังหวัด

ขออนุมัติเบิกจ่าย

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

4



การด าเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

นโยบาย

2. เทศบาล + 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)

ระบบ IT

สนับสนุนข้อมูล
เกี่ยวกับ อบจ.

ก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลา

ติดตามรายงานผล

ให้ความเห็นประกอบ 

รมว.มท.

สงป.

ด าเนินการเช่นเดิม
เหมือนปีงบประมาณ 62

ที่ผ่านมา

13
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การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น - (อบจ.)

การเตรียมการ (ต่อ)

2. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
บันทึกค าของบประมาณในระบบ IT

แผนยุทธศาสตร์ของ อปท.

• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
• เป้าหมายการให้บริการ
• กลยุทธ์
• ผลผลิต/โครงการ
• กิจกรรม
• งบรายจ่าย
• เงินนอกงบประมาณ
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แผนพัฒนาจังหวัด

กระทรวง/กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อปท. เอกชน

Function

 ความมั่นคง
สังคม
โครงสร้าง

พื้นฐานใหญ่ๆ

Function Area Area Area

โครงสร้าง
พื้นฐาน

 สาธารณูปโภค
ใหญ่ๆ

เศรษฐกิจ

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส

โครงสร้าง
พื้นฐาน

 สาธารณูปโภค
เล็กๆ

เศรษฐกิจ

Positioning

แผนพัฒนาภาค

© ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ 
รก. ท่ีปรึกษาส านักงบประมษณ

ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี
10



ระบบ GFMIS ระบบ e - Budgeting

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท างบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ระบบฐานข้อมูลการบันทึกค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

- ระบบแยกท่ีจัดท าขึ้นใหม่เพื่อรองรับข้อมูลของ อปท. 
- ง่าย รวดเร็ว
- ไม่เป็นภาระ e - Budgeting

ภาพรวมประเทศ

เช่ือมโยงส่งต่อ

5



การก่อหนี้ผูกพนั

มาตรา ๔๐ หน่วยรบังบประมาณจะจ่ายเงนิหรือก่อหนี้ ผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะตามที่

ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่ายหรอืตามพระราชบญัญตันิี้ หรือตามอ านาจ

หนา้ทีม่อียู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงนิหรอืก่อหนี้ผูกพนัตามวรรคหนึ่ง ตอ้งเป็นไปตามแผนการปฏิบตังิานและ

แผนการใชจ่้ายงบประมาณที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูอ้  านวยการตามมาตรา ๓๔ โดยตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัเิงนิจดัสรรจากผูอ้  านวยการก่อนการจ่ายเงนิหรอืก่อหนี้ผูกพนั เวน้แต่กรณีทีเ่ป็น

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบคุลากร และรายจ่ายอื่นทีผู่อ้  านวยการก าหนด....



การตดิตามและประเมนิผล และการรายงานผล

มาตรา ๔๗ ใหห้น่วยรบังบประมาณจดัใหม้รีะบบการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณภายในหน่วยรบังบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ทีผู่อ้  านวยการก าหนด และใหถ้อืวา่การประเมนิผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารงบประมาณที่ตอ้ง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย

มาตรา ๕๐ ใหห้น่วยรบังบประมาณ รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ

ที่สิ้นสุดรวมท ัง้ผลการปฏิบตัิงานใหผู้อ้  านวยการทราบภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัสิ้นปีงบประมาณ 

เพื่อผูอ้  านวยการจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบตัิงานของหน่ วยรบั

งบประมาณเสนอต่อคณะรฐัมนตรภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีงบประมาณ



ความรบัผดิชดใชเ้งนิ

มาตรา ๕๒ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัในหน่วยรบังบประมาณผูใ้ดจ่ายเงนิหรอื

ก่อหนี้ ผูกพนั หรอืโดยรูอ้ยู่แลว้ยนิยอมใหก้ระท าการดงักลา่วนัน้ โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี้  นอกจาก

ความรบัผดิทางอาญา ซึง่อาจไดร้บัตามกฎหมายอืน่แลว้ ผูก้ระท าหรอืผูย้นิยอมใหก้ระท าการดงักลา่วจะตอ้ง

รบัผดิชดใชเ้งนิงบประมาณทีห่น่วยรบังบประมาณไดจ่้ายไปหรอืก่อหน้ีผูกพนัจะตอ้งจ่าย ตลอดจนค่าสนิไหมทดแทน

ใด ๆ ใหแ้ก่หน่วยรบังบประมาณนัน้

บคุคลภายนอกผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการกระท าตามวรรคหนึ่ง จะตอ้งร่วมรบัผดิกบัผูก้ระท าการฝ่าฝืนดว้ย 

เวน้แต่จะแสดงไดว้า่ตนไดก้ระท าไปโดยสุจรติไมรู่เ้ท่าถงึการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัหิรอืระเบียบดงักลา่ว

ความในวรรคหนึ่งไมใ่ชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไดท้กัทว้ง

ค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชาหรอืไดบ้นัทกึโตแ้ยง้ไวเ้ป็นหนงัสอืแลว้วา่ การทีจ่ะปฏบิตัิตามค าส ัง่นัน้อาจไมช่อบดว้ย

กฎหมายหรอืระเบยีบ



พระราชบญัญตัิ

การบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ



การกูเ้งนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก ครม.ดว้ย

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ของ อปท.ตาม

อ านาจทีม่อียู่ตามกฎหมายจดัตัง้นัน้ 

ถา้เป็นการกูเ้งนิหรอืการออกธนบตัร

หรอืการค า้ประกนัใหอ้ยู่ภายใต ้

บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และ

หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งตามกฎหมายวา่

ดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ

เชื่อมโยงการกูเ้งนิของ อปท.

พ.ร.บ.วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ร.บ.การบรหิารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

ระเบยีบ คกก.นโยบายและก ากบัการบรหิารหนี้

สาธารณะ (คนน.) ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิาร

หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๓๕ คกก.มอี านาจหนา้ที่

ในการจดัท าหลกัเกณฑใ์นการกูเ้งนิ 

การค า้ประกนั การช าระหนี้ การปรบั

โครงสรา้งหนี้สาธารณะ และการ

พฒันาตลาดตราสารหน้ี ท ัง้นี้  เมือ่ 

ครม.ใหค้วามเหน็ชอบแลว้ให ้

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานในการ

ก ากบัดูแลของรฐั อปท. รฐัวสิาหกจิ 

และสถาบนัการเงนิภาครฐัยดึถอืเป็น

หลกัปฏบิตัต่ิอไป

ขอ้ ๔ ใชบ้งัคบักบัการกูเ้งนิของ อปท. ยกเวน้การกูเ้งนิจาก กสอ. กสท. 

เงนิทนุส่งเรมิกจิการของ อปท. หรอื กบท. 

ขอ้ ๗ อปท.กูไ้ดเ้ฉพาะเพือ่ประโยชนอ์ย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การด าเนินโครงการลงทนุ (๒) การปรบัโครงสรา้งหนี้ (๓) ทุนหมนุเวยีน

ขอ้ ๑๑ อปท.จะกูเ้งนิตามขอ้ ๗(๑) ไดเ้มือ่การกูน้ ัน้ไมก่่อใหเ้กดิภาระช าระ

หนี้ เกนิกวา่รอ้ยละ ๑๐ ต่อรายไดเ้ฉลีย่ (ค านวณจากประมาณการรายไดต้าม

เอกสารงบประมาณทอ้งถิน่ในปีทีกู่เ้งนิ และรายไดย้อ้นหลงั ๒ ปี)

อปท.อาจกูเ้งนิเมือ่มภีาระช าระหนี้ เกนิกวา่อตัราทีก่  าหนดไวใ้นวรรค

หนึ่งได ้หาก อปท.มคีวามสามารถในการช าระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่าย

ประจ า ท ัง้นี้ ใหด้  าเนินการตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้ ๒๒ 

ขอ้ ๒๒ วรรคสอง ในกรณีทีเ่ป็นการกูเ้งนิตามขอ้ ๑๑ วรรคสามให ้

อปท.เสนอขอ้มลูก่อนการกูเ้งนิต่อ มท.เพือ่ขอความเหน็ชอบหรอือนุมตัิ



รมว.มท. ใหค้วาม

เหน็ชอบ/อนุมตัิ

ข ัน้ตอนการขอกูเ้งนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และเมอืงพทัยา

อปท. เสนอโครงการ สภาใหค้วามเหน็ชอบ
คณะกรรมการระดบัจงัหวดัพจิารณา

1. กูเ้งนิไมเ่กนิ 50 ลบ. 

1. กูเ้งนิเกนิ 50 ลบ.

ผวจ. ใหค้วาม

เหน็ชอบ/อนุมตัิ

ประกอบดว้ย ผวจ. หรือ ร.ผวจ. เป็นประธาน ปลดัจงัหวดั 

คลงัจงัหวดั สรรพากรพื้นที่ พาณิชยจ์งัหวดั 

โยธาธิการและผงัเมอืง จพง.ที่ดนิจงัหวดั หวัหนา้ส านกังาน

ที่ดินจงัหวดั ฯลฯ ทอ้งถิ่นจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขาฯ

เผยแพร่ขอ้มลูการกูเ้งนิใหแ้ก่ประชาชนใน

ทอ้งถิน่เพื่อรบัฟงัความคิดเหน็

(เฉพาะการกูเ้งนิตามขอ้ 1 และ 2)

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขอกูเ้งนิ

1. เพื่อด าเนินโครงการลงทุน

1.1 โครงการ จะตอ้งเป็นโครงการที่จ  าเป็นเร่งด่วน และเป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี

(1) ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ (2) มเีป้าหมายในการพฒันา (3) อยู่ในแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ (4) ไม่แขง่ขนักบัเอกชน (5) ไม่ใช่การศึกษาวจิยั ทศันศึกษาดูงาน (6) ไม่ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบ

1.2 ความสามารถทางการคลงั 

(1) มรีายไดเ้พยีงพอช าระหน้ี (2) วเิคราะหร์ายรบัรายจ่ายในอนาคต และแผนการ

ช าระหน้ี (3) ภาระช าระหน้ีไม่เกินรอ้ยละ 10 ต่อรายไดเ้ฉลีย่  (4) กรณีภาระช าระหน้ีเกิน

รอ้ยละ 10 ต่อรายไดเ้ฉลี่ย การช าระหน้ีตอ้งไม่กระทบต่อรายจ่ายประจ า (5) ระยะเวลา

ช าระหน้ีไม่เกิน 10 ปี (6) มเีงนิสะสมเพียงพอใชจ่้ายกรณีฉุกเฉิน และเงนิทุนส ารองเงนิ

สะสม เป็นไปตามระเบยีบฯ(ขอความเหน็ชอบมท.)
1.3 แนวทางอื่น

(1) ผลตอบแทนที่ไดร้บั (2) ผลกระทบต่อ อปท. 

3. เพื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของสถานธนานุบาล

3.1 ใหร้ะบุสาระส าคญั เหตุผลความจ าเป็น , สถาบนัการเงนิและสาขาที่

กู  ้ , ประเภทของสญัญาและวงเงินที่กู  ้ , ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ ย , 

เงื่อนไขการช าระหน้ี , การค า้ประกนัเงนิกู ้, รายงานสถิติรบัจ าน า-ไถ่ถอน

และรายไดย้อ้นหลงั 3 ปี , ขอ้มลูทรพัยร์บัจ าน าคงเหลอื , เงนิสดคงเหลอื 

และภาระหน้ีสนิคา้งช าระ

3.2 วงเงินสูงสุดที่สามารถกูไ้ด ้เท่ากบัทรพัยร์บัจ าน าคงเหลือ เวน้แต่

ทรพัยร์บัจ าน าต า่กว่า 10 ลา้นบาท ใหกู้ไ้ด ้    ไม่เกิน 10 ลา้นบาท

3.3 กรณีกูเ้งินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) กองทุน

บ าเหน็จบ านาญ (กบท.) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ กสท. หรือ กบท. 

ก าหนด

2. เพื่อปรบัโครงสรา้งหน้ี โดยการกูเ้งนิรายใหม่   เพื่อช าระหน้ี

เดิม แปลงหน้ี ช าระหน้ีก่อนถึงก าหนด ขยายหรือย่นเวลาการ

ช าระหน้ี ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนพนัธบตัร หรือท าธุรกรรม

ทางการเงนิอื่น   ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี

2.1 เพื่อเป็นการประหยดั ลดความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่น 

หรือกระจายภาระการช าระหน้ี

2.2 กูไ้ดไ้มเ่กนิจ านวนตน้เงนิกูท้ี่คา้งช าระ หากเป็นการกูเ้งนิ

รายใหมเ่พือ่ปรบัโครงสรา้งหน้ีที่เป็นเงนิบาท ใหกู้เ้ป็นเงนิบาท

เท่านัน้

2.3 การกูเ้งนิเพือ่ปรบัโครงสรา้งหน้ีเงนิกูเ้พื่อใชด้  าเนิน

โครงการลงทุน ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิอายุโครงการลงทุน

ราย
งาน

ขอ้ม
ลู
ก
ารกู

เ้งนิ
ให
 ้ส
ถ
. เป็

น
ราย

ไต
รม
าส

หมายเหต ุ การกูเ้งนิจากเงนิทนุของ อปท. ที่จดัต ัง้ขึ้นตามระเบยีบ มท. ในรูปแบบของกองทนุต่างๆ ไม่ตอ้งเสนอขอความเหน็ชอบหรอือนุมตัิจาก รมว.มท. เน่ืองจากตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ มท. 

ที่เกี่ยวขอ้ง และหลกัเกณฑใ์นการกูเ้งนิของกองทนุต่างๆ ที่ก าหนดไวแ้ลว้            

2. กูเ้งนิไมเ่กนิ 50 ลบ.  

แต่มภีาระช าระหน้ีเกนิกว่า

รอ้ยละ 10 ต่อรายไดเ้ฉลีย่ 

2. กูเ้งนิเกนิ 50 ลบ.  

และมภีาระช าระหน้ีเกนิกว่า

รอ้ยละ 10 ต่อรายไดเ้ฉลีย่ 



พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑



หน่วยรบัตรวจ

๑. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเป็นกระทรวง ทบวง หรอืกรม

๒. หน่วยงานราชการภูมภิาค

๓. หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่

๔. รฐัวสิาหกจิตาม กม. ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอื กม. อื่น

๕. ทนุหมนุเวยีน

๖. หน่วยงานอืน่ของรฐั

๗. หน่วยงานทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุน ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๖)

๘. หน่วยงานทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนจากรฐั ทีม่ ีกม. ให ้สตง. ตรวจ



ผูร้บัตรวจ

๑. หวัหนา้ส่วนราชการ

๒. หวัหนา้หน่วยงาน

๓. ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการหรอืบรหิาร

ของหน่วยรบัตรวจ



หน่วยงานของรฐัตามกฎหมายวนิยัฯ

๑. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอืน่

ทีม่ฐีานะเป็นกรม และหมายความรวมถงึกลุม่จงัหวดัดว้ย

๒. รฐัวสิาหกจิ ๓ ช ัน้

๓. หน่วยงานของรฐัสภา ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ 

องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ

๔. องคก์ารมหาชน

๕. ทนุหมนุเวยีนทีม่ฐีานะเป็นนิตบิคุคล

๗. หน่วยงานอืน่ของรฐัตามทีก่ฎหมายก าหนด

๖. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่



การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย

๒. กฎหมายอืน่ทีม่ใิช่กฎหมายวนิยัการเงนิการคลงั

๓. ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั (๑) และ (๒)

๔. มตคิณะรฐัมนตรี

๕. แบบแผนการปฏบิตัริาชการ

๑. กฎหมายวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั



ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย (Compliance Audit)

รูปแบบการตรวจสอบ

ตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)

ตรวจสอบลกัษณะพเิศษ (Investigation Audit)

ตรวจสอบลกัษณะอืน่ทีก่  าหนดไวใ้น พรป.

ตรวจสอบรายงานการเงนิ (Financial Audit)



หมวดความผดิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั

๑. หมวดเกี่ยวกบัการจดัเก็บรายได ้

๒. หมวดเกี่ยวกบัการใชจ่้ายเงนิ

๓. หมวดเกี่ยวกบัการจดัหาทรพัยส์นิ

๔. หมวดเกี่ยวกบัการก่อหนี้ และการบรหิารหนี้ 

๕. หมวดเกี่ยวกบัเงนินอกงบประมาณและเงนิทนุหมนุเวยีน

๖. เกี่ยวกบัการคลงัทอ้งถิน่



วตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบ

๑. เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ี

และแบบแผนปฏบิตัขิองทางราชการ

๒. เพือ่ก่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ์และประสทิธภิาพ ความคุม้ค่า และประโยชนสู์งสุด

ในการใชจ่้ายเงนิ และทรพัยส์นิของแผ่นดนิ

๓. เพือ่ป้องปรามหรอืระงบัยบัย ัง้โครงการทีอ่าจมผีลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

อย่างรา้ยแรงต่อการเงนิการคลงัของรฐั

๔. เพือ่เสนอแนะ หรอืเรยีกใหช้ดใชเ้งนิคนื หรอืด าเนินการทางวนิยั ทางอาญา 

หรอืลงโทษทางปกครองกบัผูก้ระท าผดิ 

๕. เพือ่รายงานผูค้วบคุม ก ากบั หรอืรบัผดิชอบ หรอืใหห้น่วยงานทีม่อี  านาจหนา้ที่

ด าเนินการตามกฎหมาย



ลกัษณะการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย

เกี่ยวกบับรหิารการเงนิ

๑. ตรวจสอบการใชจ่้ายเงนิ

๒. ตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้

เกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยส์นิ

๑. ตรวจสอบการบรหิารพสัดุและจดัซื้อจดัจา้ง

๒. ตรวจสอบการบรหิาร ดูแลรกัษา ตดิตามทรพัยส์นิ



หลกัในการตรวจสอบการใชจ่้ายเงนิ ของ สตง.

๑. อ านาจหนา้ที ่(ตามกฎหมายจดัตัง้) หลกั/ส่งเสรมิ

๒. ขอ้ปฏบิตั ิ(ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั) หากไมม่จ่ีายไมไ่ด ้

๓. แนวปฏบิตั/ิขอ้ซกัซอ้ม (หนงัสอืเวยีน) เชื่อโดยสุจรติ

๔. ดุลพนิิจ (ชอบดว้ยกฎหมาย) จ าเป็น/เหมาะสมและประหยดั 

๕. งบประมาณ/เงนิ (มเีพยีงพอทีจ่ะเบกิจ่าย) เป็นไปตามวธิงีบประมาณ

๖. ประโยชนสู์งสุด (ประโยชนส์าธารณะ) พจิารณาพื้นทีร่บัผดิชอบก่อน

๗. โปร่งใส/ตรวจสอบได ้(เปิดเผย/เอกสารถกูตอ้ง) มหีลกัฐานชี้แจง



การตรวจสอบการจดัซื้อจดัจา้ง

๑. ตรวจแผนการจดัซื้อจดัจา้ง

๒. ตรวจใบอนุมตัเิงนิประจ างวด

๓. ตรวจรายงานขอซื้อขอจา้ง และการอนุมตัิ

๔. ตรวจค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการ

๕. ตรวจประกาศสอบราคา ประกวดราคา

๖. ตรวจหลกัฐานการเผยแพร่ขา่วสาร



การตรวจสอบการจดัซื้อจดัจา้งการตรวจสอบการจดัซื้อจดัจา้ง

๗. ตรวจการพจิารณาของคณะกรรมการ

๘. ตรวจใบส ัง่ซื้อส ัง่จา้ง สญัญาซื้อสญัญาจา้ง

๙. ตรวจใบส่งมอบงาน ใบส่งของ

๑๐. ตรวจหลกัฐานการตรวจรบั ตรวจงาน

๑๑. ตรวจการอนุมตัจ่ิายเงนิ

๑๒. ตรวจใบเสรจ็รบัเงนิ



ลกัษณะของการตรวจสอบการด าเนินงาน

แบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ข ัน้ตอน

ตรวจสอบข ัน้ตอนที ่๑. ปจัจยัน าเขา้ (Input) ตอ้งประหยดั 

บรหิารคน วตัถดุบิ เงนิ อื่นๆ (ตรวจวเิคราะหค์วามเสีย่ง)

น าเขา้กระบวนการบรหิาร (Management Process)

ตรวจสอบข ัน้ตอนที ่๒. ผลผลติ (Output) ตอ้ง มปีระสทิธภิาพ 

เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้(ตรวจตาม กม.) 

กระบวนการตดิตามผล (Follow up Process)

ตรวจสอบข ัน้ตอนที ่๓. ผลลพัธ ์(Result) ตอ้ง เกิดประสทิธผิล 

เป็นไปตามเป้าประสงคสุ์ดทา้ยทีต่ ัง้ไว ้(ตรวจผลสมัฤทธิ์)

อำนาจ คตง. ทางการพิจารณา.ppt
อำนาจ คตง. ทางบังคับการ.ppt
อำนาจ คตง. ทางบังคับการ.ppt
อำนาจ คตง. ทางบังคับการ.ppt


ตรวจสอบลกัษณะพเิศษ (Investigation Audit)

๑. ตรวจสอบเรื่องทีต่รวจสอบลกัษณะอืน่ส่งมาให ้

๒. ตรวจสอบเรื่องทีม่าจากการรอ้งเรยีน

๓. เป็นการรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่พสูิจนค์วามผดิทางอาญา

๔. เป็นการจดัท าส  านวนเพือ่ส่งให ้ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนต่อไป



ตรวจสอบลกัษณะอืน่ตาม พรบ.

๑. ตรวจสอบรายงานการเงนิแผ่นดนิประจ าปีงบประมาณ 

๓. ตรวจสอบการกระท าของ สส. สว. กรรมาธกิาร

อนัมสี่วนโดยทางตรงทางออ้มในการใชจ่้ายงบประมาณ

๔. ตรวจสอบเพือ่ระงบัยบัย ัง้ความเสยีหาย

๕. ไต่สวนเบื้องตน้กรณี เจา้หนา้ทีข่อง ป.ป.ช. กระท าความผดิเสยีเอง

๒. ตรวจสอบบญัชทีนุส ารองเงนิตราประจ าปี



การตรวจสอบของเจา้หนา้ทีต่อ้งกระท า

๑. ดว้ยความสุจรติ

๒. ดว้ยความรอบคอบ

๓. ดว้ยความโปร่งใส

๔. ดว้ยความเทีย่งธรรม 

๕. ดว้ยความกลา้หาญ 

๖. โดยปราศจากอคติ

๗. เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 



การตรวจสอบของเจา้หนา้ทีต่อ้งค านึงถงึ

๑. ความคุม้ค่า

๒. ความสงบเรยีบรอ้ย

๓. ความไวว้างใจของสาธารณชน

๔. การด าเนินงานโดยสุจรติ

๕. ผลสมัฤทธิ์และประสทิธภิาพในการใชจ่้ายเงนิของหน่วยรบัตรวจ

๖. การป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้นแก่การเงนิการคลงัของรฐั



หนา้ทีแ่ละอ านาจในการตรวจสอบ

๑. ตรวจเงนิ ทรพัยส์นิ บญัช ีทะเบยีน เอกสารหรอืหลกัฐานในการใชจ่้าย หลกัฐานอื่นทีอ่ยู่

ในความรบัผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ

๒. เรียกผูร้บัตรวจ เจา้หนา้ทีห่น่วยรบัตรวจ เพือ่สอบสวน หรือ ส ัง่ใหส้่งมอบบญัช ีทะเบยีน

เอกสาร หรือหลกัฐานทีจ่ดัท าขึ้น

๓. อายดั เงนิ ทรพัยส์นิ บญัช ีทะเบยีนเอกสาร หรือ หลกัฐานอืน่ทีม่อียู่ในความรบัผดิชอบ

ของหน่วยรบั

๔. เรียกบคุคลใด เพือ่มาใหก้ารเป็นพยาน หรือส่งมอบบญัช ีทะเบยีน เอกสาร หรือหลกัฐานอืน่

ทีข่อ้งกบัหน่วยรบัตรวจ

๕. มอี  านาจเขา้ไปสถานทีใ่ดๆในเวลาท าการ เพือ่ตรวจสอบ คน้ ยดึ หรืออายดัเงนิ ทรพัยส์นิ 

บญัช ีทะเบยีน เอกสารหรอืหลกัฐานอืน่



การแจง้ผลการตรวจสอบผูร้บัตรวจ

๑. หากพบขอ้บกพร่อง จะแจง้ใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง ม.๘๕ ว.๑

๒. หากพบวา่ กฎหมายและระเบยีบไมเ่หมาะสมจะแจง้ใหแ้กไ้ข ว.๓

๓. หากพบวา่ จดัเก็บรายไดไ้มเ่ป็นไปตามกฎหมายหรอืสญัญา จะแจง้ใหจ้ดัเก็บ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืสญัญา ม. ๘๖

๔. หากพบวา่ ดูแล รกัษา และตดิตามทรพัยส์นิไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

จะแจง้ใหด้ าเนินการตามกฎหมาย ม. ๘๗

๕. หากพบวา่ มกีารไมป่ฏบิตัติามกฎหมายก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 

จะแจง้ใหช้ดใชค่้าเสยีหาย/ด าเนินการทางวนิยั ม.๘๕ ว.๒  ม.๙๕ ว.๓



กรณีมหีลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่ามกีารใชจ่้ายเงนิอนัเป็นการทุจริตต่อหนา้ที่ตาม ม. 

๗ ม. ๙๕ หรอืมกีารกระท าดว้ยประการใดๆ อนัมผีลให ้สส. สว. หรือกรรมาธิการ 

มสี่วนไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มในการใชเ้งนิงบประมาณ ตาม ม. ๘๘

การใชจ่้ายเงนิอาจท าใหก้ารเลอืกตัง้เป็นไปโดยไมสุ่จรติ หรอือาจเป็นความผดิทีอ่ยู่

ในหนา้ทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานอืน่

การแจง้ผลการตรวจสอบ

แจง้ ป.ป.ช. หรอื ป.ป.ท.

แจง้ กกต. หรอืหน่วยงานอืน่



การเสนอลงโทษความผดิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั

เสนอ คตง. ลงโทษผูร้บัตรวจ

๑. กรณีแจง้ใหผู้ร้บัตรวจด าเนินการตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง

แต่ผูร้บัตรวจไมด่ าเนินการภายในระยะเวลาทีผู่ว้่าการก าหนด

โดยไมม่เีหตอุนัสมควร ตามมาตรา ๙๖

๒. กรณีแจง้ใหผู้ร้บัตรวจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม

แต่ผูร้บัตรวจไมด่ าเนินการภายในระยะเวลาทีผู่ว้่าการก าหนด

โดยไมม่เีหตอุนัสมควร ตามมาตรา ๙๖



การเสนอลงโทษความผดิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐัการเสนอลงโทษความผดิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั

เสนอ คตง. ลงโทษเจา้หนา้ทีข่องรฐั

๑. กรณีเจา้หนา้ที่ของรฐัซึ่งมหีนา้ที่ ตามกฎหมายวนิยัฯ จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวนิยัฯ/

บกพร่องก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไม่อาจด าเนินการใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัชดใชค่้าเสียหาย

แก่รฐั/หน่วยรบัตรวจ หรือไม่อาจด าเนินการทางวนิยัได ้ม. ๙๗

๒. กรณีเจา้หนา้ที่ของรฐัซึ่งมหีนา้ที่ ตามกฎหมายวนิยัฯ จงใจ ไม่ปฏบิตัิตามกฎหมายวนิยัฯ/

บกพร่องก่อใหเ้กิดความเสยีหาย แต่ผูร้บัตรวจไม่ด าเนินการ ตามมาตรา ๙๗



ความผดิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐักระบวนการพจิารณาโทษของ คตง.กระบวนการพจิารณาโทษของ คตง.

โทษทางปกครอง

๑. ภาคทณัฑ์

๒. ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

๓. ปรบัทางปกครอง ไมเ่กิน ๑๒ เดอืน

ดุลพนิิจในการลงโทษ

ใหค้ านึงถงึความรา้ยแรง และความเสยีหาย



ความผดิวนิยัการเงนิการคลงัของรฐักระบวนการพจิารณาโทษของ คตง.

๒. ผูว้า่การเสนอเรื่องให ้คตง. พจิารณาลงโทษ

๓. คตง. ด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ

กระบวนการพจิารณาโทษของ คตง.

โทษทางปกครอง

๑. ภาคทณัฑ์

๒. ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

๓. ปรบัทางปกครอง ไมเ่กนิ ๑๒ เดอืน

ดุลพนิิจในการลงโทษ

ใหค้ านึงถงึความรา้ยแรง และความเสยีหาย

กระบวนการพจิารณาโทษของ คตง.

ผลของการลงโทษ

ไม่ตดัอ านาจผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กลงโทษที่จะพจิารณาลงโทษทางวนิยัเพราะ

เหตุเดียวกนันี้ ไดอ้ีก แต่โทษดงักล่าวจะตอ้งเป็นโทษสถานอื่นซึ่ งมใิช่โทษตดั

เงนิเดอืนหรอืลดข ัน้เงนิเดอืน

การอทุธรณ์

ใหอ้ทุธรณต่์อศาลปกครองสูงสุด



หลกัการใชเ้งนิของทอ้งถิน่

๑. อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย

๒. ระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ

๓. การใชดุ้ลพนิิจ ตอ้งจ าเป็น ประหยดั และเหมาะสม

๔. การใชจ่้ายงบประมาณ หลกัความคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล

๕. ประโยชนสู์งสุด ประโยชนส์าธารณะ แก่ประชาชน

ในทอ้งถิน่โดยรวม

๖. โปร่งใส ตรวจสอบได ้ มเีอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจสอบ
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๑. กฎหมายจดัต ัง้

๒. กฎหมาย

ถ่ายโอนภารกจิ

๓. กฎหมายอืน่

๑.๑ พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ กฎกระทรวง

๑.๒ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

๑.๓ พ.ร.บ. สภาต าบล และ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗

๒.๑ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ใหแ้ก่ อปท. 

เรื่อง ก าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการจดัระบบบริการ

สาธารณะของ อบจ. ลงวนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖

๓.๑ พ.ร.บ.ผูสู้งอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๓.๒ พ.ร.บ.โรคพษิสุนขับา้ พ.ศ.๒๕๓๕

๓.๓ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๓.๔ พรบ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ฯลฯ

อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย



อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายจดัตัง้

 พ.ร.บ. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐  

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 พ.ร.บ. สภาต าบล และ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
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อ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. สภาต าบลและ อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หนา้ทีท่ีต่อ้งท าในเขต อบต. (มาตรา ๖๗) อบต. อาจท ากจิการในเขต อบต. (มาตรา ๖๘)

๑. จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน า้และทางบก

๒. รกัษาความสะอาดของถนน ทางน า้ ทางเดนิ และ

ทีส่าธารณะ รวมท ัง้ก าจดัมลูฝอย และสิง่ปฏกูิล

๓. ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ

๔. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

๕. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

๖. ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ

และผูพ้กิาร

๗. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม

๘. บ ารุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

๙. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นตามทีท่างราชการมอบหมาย

โดยจดัสรรงบประมาณ หรอืบคุลากรใหต้าม

ความจ าเป็นและสมควร

๑. ใหม้นี า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร

๒. ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิีอืน่

๓. ใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางระบายน า้

๔. ใหม้แีละบ ารุงสถานทีป่ระชมุ การกฬีา 

การพกัผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

๕. ใหม้แีละส่งเสรมิกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์

๖. ส่งเสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครอบครวั

๗. บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร

๘. การคุม้ครองดูแล และรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็น

สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ

๙. หาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของ อบต.

๑๐. ใหม้าตลาด ท่าเทยีบเรอื และท่าขา้ม

๑๑. กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์

๑๒. การท่องเทีย่ว

๑๓. การผงัเมอืง
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อ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉ.๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
(มาตรา ๕๐)

เทศบาลต าบลอาจท ากิจการใดๆ
ในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๑)

๑. รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน

๒. ใหม้แีละบ ารุงทางบกและทางน า้

๓. รกัษาความสะอาดของถนน หรือทางเดนิ

และทีส่าธารณะ รวมทัง้การก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล

๔. ป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ

๕. ใหม้เีครื่องใชใ้นการดบัเพลงิ

๖. ใหร้าษฎรไดร้บัการศึกษาอบรม

๗. ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ

และผูพ้กิาร

๘. บ ารุงศิลปะ จารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

๙. หนา้ทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหนา้ที่

ของเทศบาล

๑. ใหม้นี า้สะอาดหรอืการประปา

๒. ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์

๓. ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม

๔. ใหม้สุีสานและฌาปณสถาน

๕. บ ารุงและส่งเสรมิการท ามาหากนิของราษฎร

๖. ใหม้แีละบ ารุงสถานทีท่  าการพทิกัษร์กัษา         

คนเจบ็ไข ้

๗. ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสวา่ง

โดยวธิีอื่น

๘. ใหม้แีละบ ารุงทางระบายน า้

๙. เทศพาณิชย์

เทศบาลต าบล
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เทศบาลเมอืงมหีนา้ที่ตอ้งท าในเขตเทศบาล 

(มาตรา ๕๓)

เทศบาลเมอืงอาจท ากจิการใดๆ ในเขตเทศบาล

(มาตรา ๕๔)

๑. กจิการตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา ๕๐

๒. ใหม้นี า้สะอาดหรอืการประปา

๓. ใหม้โีรงฆ่าสตัว ์

๔. ใหม้แีละบ ารุงสถานทีท่  าการพทิกัษแ์ละรกัษา

คนเจบ็ไข ้

๕. ใหม้แีละบ ารุงทางระบายน า้

๖. ใหม้แีละบ ารุงสว้มสาธารณะ

๗. ใหม้แีละบ ารุงการไฟฟ้า หรอืแสงสวา่ง

โดยวธิอีืน่

๘. ใหม้กีารด าเนินกจิการโรงรบัจ าน า หรอืสถาน

สนิเชื่อทอ้งถิน่

๑. ใหม้ตีลาด ท่าเทยีบเรอืและท่าขา้ม

๒. ใหม้สีุสาน และฌาปนสถาน

๓. บ ารุงและส่งเสรมิการท ามาหากนิของราษฎร

๔. ใหม้แีละบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเดก็

๕. ใหม้แีละบ ารุงโรงพยาบาล

๖. ใหม้กีารสาธารณูปการ

๗. จดัท ากจิการซึง่จ าเป็นเพือ่การสาธารณสุข

๘.  จดัต ัง้และบ ารุงโรงเรยีนอาชวีศึกษา

๙. ใหม้แีละบ ารุงสถานทีส่  าหรบัการกฬีาและพลศึกษา

๑๐. ใหม้แีละบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานที่

พกัผ่อนหย่อนใจ

๑๑. ปรบัปรุงแหลง่เสือ่มโทรม และรกัษาความสะอาด

เรยีบรอ้ยของทอ้งถิน่

๑๒. เทศพาณิชย์

เทศบาลเมอืง
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เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
(มาตรา ๕๖)

เทศบาลนครอาจท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
(มาตรา ๕๗)

๑. กิจการตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา ๕๓

๒. ใหม้แีละบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเดก็

๓. กิจการซึง่จ  าเป็นเพือ่การสาธารณสุข

๔. การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในรา้นจ าหน่ายอาหาร โรง

มหรสพและสถานบรกิารอืน่

๕. จดัการเกี่ยวกบัทีอ่ยู่อาศยัและการปรบัปรุงแหลง่เสือ่มโทรม

๖. จดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม

และทีจ่อดรถ

๗. การวางผงัเมอืง และการควบคุมการก่อสรา้ง

๘. การส่งเสรมิกจิการการท่องเทีย่ว

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัท ากจิการอื่น ๆ            

ตามมาตรา ๕๔ ได ้

เทศบาลนคร
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พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไ้ขถงึ (ฉ. ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๕ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑

(๑) ตราขอ้บญัญตัโิดยไมข่ดัหรอืแยง้ต่อกฎหมาย

(๒) จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และประสานการ

จดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด

(๓) สนบัสนุนสภาต าบล และราชการส่วนทอ้งถิน่อื่นในการพฒันาทอ้งถิน่

(๔) ประสาน และใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหินา้ที่ของสภาต าบล 

และราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น

(๕) แบ่งสรรเงนิซึง่ตามกฎหมายจะตอ้งแบง่ใหแ้ก่สภาต าบล 

และราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น

(๖) อ านาจหนา้ที่ของจงัหวดัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะในเขตสภาต าบล

(๗) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษารพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

(๗ ทว)ิ บ  ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น และ

วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

(๘) จดัท ากจิการใดๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ที่ของราชการส่วนทอ้งถิน่อื่น

ที่อยู่ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และกจิการนัน้เป็นการสมควร

ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่อื่นร่วมกนัด าเนินการ หรือใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัจดัท า  ท ัง้นี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(๙) จดัท ากจิการอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้  หรือ

กฎหมายอื่นก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่อง อบจ.

(๑) จดัใหม้นี า้เพือ่การอปุโภค บริโภค และการเกษตร

(๒) ก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล

(๓) บ  าบดัน า้เสยี

(๔) บ  ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม

(๕) วางผงัเมอืง

(๖) จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งเป็นทางหลวงชนบท

ตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง

(๗) จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน า้

(๘) จดัใหม้ที่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม ที่จอดรถ และตลาด

(๙) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

(๑๐) รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดขีองประชาชน

(๑๑) จดัการศึกษา ท านุบ  ารุงศาสนา และบ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ หรือวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

(๑๒) จดัใหม้แีละบ ารุงสถานทีส่  าหรบัการกฬีา สถานพกัผ่อนหย่อนใจ 

สวนสาธารณะ และสนสตัว ์ตลอดจนสถานทีป่ระชมุอบรมส าหรบัราษฎร

(๑๓) จดัใหม้กีารสงัคมสงเคราะห ์และการสาธารณูปการ

(๑๔) ป้องกนัและบ าบดัรกัษาโรค

(๑๕) จดัต ัง้และการบ ารุงสถานพยาบาล

(๑๖) ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

(๑๗) ส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาการประกอบอาชพี

(๑๘) กจิการที่ไดม้กีารก าหนดไวใ้นแผนพฒันาจงัหวดั และ อบจ.

อ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



อ านาจหนา้ทีต่ามภารกจิถ่ายโอน

 พ.ร.บ.  ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. 

เรื่อง ก าหนดอ านาจและหนา้ทีใ่นการจดัระบบบริการ

สาธารณะของ อบจ. ลงวนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๔๖



อ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และ อบต. มอี  านาจและหนา้ทีใ่นการจดัระบบ

การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ดงันี้

๑. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่

๒. การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางบก  ทางน า้ และทางระบายน า้

๓. การจดัใหม้แีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรอื ท่าขา้ม และทีจ่อดรถ

๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสรา้งอื่นๆ

๕. การสาธารณูปการ

๖. การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชพี

๗. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทนุ

๘. การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

๙. การจดัการศึกษา

๑๐. การสงัคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส
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อ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข ัน้ตอน

การกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑. การบ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน่

๑๒. การปรบัปรุงแหลง่ชมุชนแออดั และการจดัการเกี่ยวกบัทีอ่ยู่อาศยั

๑๓. การจดัใหม้ ีและบ ารุงรกัษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ

๑๔. การส่งเสรมิกฬีา

๑๕. การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน

๑๖. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่

๑๗. การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง

๑๘. การก าจดัมลูฝอย สิง่ปฏกูิล และน า้เสยี

๑๙. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล

๒๐. การจดัใหม้แีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสตัว ์

๒๒. การจดัใหม้แีละควบคุมการฆ่าสตัว ์
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อ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข ัน้ตอน

การกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๓. การรกัษาความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามยั โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอืน่ ๆ

๒๔. การจดัการ การบ ารุงรกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

๒๕. การผงัเมอืง

๒๖. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร

๒๗. การดูแลรกัษาทีส่าธารณะ

๒๘. การควบคุมอาคาร

๒๙. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

๓๐. การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ

๓๑. กิจการอื่นใดทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด
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อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายอืน่

 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

 พ.ร.บ.โรคพษิสุนขับา้ พ.ศ.๒๕๓๕

 พ.ร.บ.โรคตดิต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

 พ.ร.บ.ผูสู้งอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐. 
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 ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนต่์อการด าเนินชวีติ (๒)

- พม. สธ. และอปท.

 การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม (๓) 

- ก.แรงงาน ก.ศึกษาธกิาร มท. และ อปท.

 การพฒันาตนเองและการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่ม

ในลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชมุชน (๔)

- มท. พม. ก.วฒันธรรม และ อปท.

 การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานทีข่องรฐั (๗)

- หน่วยงานในสงักดักระทรวง ทบวง กรม อปท. และรฐัวสิาหกจิทีเ่ก็บ

ค่าเขา้ชมสถานที ่

ประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง การก าหนดหน่วยงานผูม้อี  านาจหนา้ที่รบัผดิชอบ

ด าเนินการเกี่ยวกบัการคุม้ครอง การส่งเสรมิ และการสนบัสนุนผูสู้งอายุในดา้นต่าง ๆ 

ตามพระราชบญัญตัผูิสู้งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๖๑
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การช่วยเหลอืผูสู้งอายุซึง่ไดร้บัอนัตรายจากการถกูทารุณกรรมหรือถกูแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย / ถกูทอดทิ้ง (๘)

- พม. มท. ก.ยุตธิรรม สนง.อยัการสูงสุด สตช. และ อปท. ทีม่สีถาน

สงเคราะหค์นชรา  

 การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีรายเดอืนอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม (๑๑) 

-หน่วยงานมหีนา้ทีก่ารสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีในสงักดั อปท. กรมบญัชกีลาง

การสงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณี  (๑๒)       

-หน่วยงานทีม่หีนา้ทีด่า้นการสงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณี

ในสงักดั พม.

ประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง การก าหนดหน่วยงานผูม้อี  านาจหนา้ที่รบัผดิชอบ

ด าเนินการเกี่ยวกบัการคุม้ครอง การส่งเสรมิ และการสนบัสนุนผูสู้งอายุในดา้นต่าง ๆ 

ตามพระราชบญัญตัผูิสู้งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผลบงัคบัใช ้๗ ม.ิย.๖๑)
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ขอ้ ๑ การจดัใหม้บีคุลากรและค่าใชจ่้ายของบคุลากรเพือ่ท าหนา้ทีใ่นการดูแล

ระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในพื้นที ่ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ทีข่อง

เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เมอืงพทัยาและกรุงเทพมหานคร

ขอ้ ๒. การสนบัสนุนการฝึกอบรม การพฒันาบคุลากรเพือ่ท  าหนา้ที่ในการ

ดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในเขตพื้นที่จงัหวดั และอดุหนุน

ค่าใชจ่้ายใหส้  าหรบัการดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในเขต

พื้นทีเ่ทศบาลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ทีข่อง

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง 

ก าหนดกจิการทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดา้นการดูแลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ
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ขอ้ ๓ การสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ อปท. เป็นค่าตอบแทนและอบรม

บคุคลากรเพือ่ท  าหนา้ทีใ่นการดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิใน

พื้นทีใ่หด้  าเนินการ ดงันี้ 

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให ้สถ.เจยีดจ่ายจากเงนิอดุหนุนของ

อปท.ทีเ่หลอืจ่าย หากไมเ่พยีงพอใหข้องบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่

กรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป ใหอ้ปท.หรอืสถ.เสนอตัง้

งบประมาณเงนิอดุหนุนท ัว่ไปเพือ่เป็นค่าตอบแทนบคุลากรเพือ่ท  าหนา้ทีใ่นการ

ดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในพื้นทีต่่อไป

ประกาศราชกจิจานุเบกษา ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ มผีลตัง้แต่วนัประกาศ

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง 

ก าหนดกจิการทีเ่ป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดา้นการดูแลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ



เงนิอดุหนุนของ อปท.

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

เงนิอดุหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙
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ความหมาย “เงนิอดุหนุน”

เงนิอดุหนุน หมายความวา่ เงนิที ่อปท.

ตัง้งบประมาณอดุหนุนใหแ้ก่หน่วยงาน

ทีข่อรบัเงนิอดุหนุนเพือ่ใหด้  าเนินการ

ตามภารกจิทีอ่ยู่ในอ านาจหนา้ทีข่อง อปท.

ตามกฎหมาย

ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙



ภารกจิอยู่ในอ านาจหนา้ที่

(ผูข้อรบั+อปท.ผูใ้ห)้

ประชาชนในเขต อปท.

ไดร้บัประโยชน์

ใหค้วามส าคญักบัโครงการ

อนัเป็นภารกจิหลกัตามแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการเอง 

และสถานะการคลงั

บรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ตัง้ งปม.ในหมวดเงนิอดุหนุน

ของ งปม.ประจ าปี/เพิม่เตมิ

หา้มจ่ายจากเงนิสะสม 

ทนุส ารองเงนิสะสม หรือเงนิกู ้

ไม่มลีกัษณะ

เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

หลกัเกณฑก์ารตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุน
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อปท. หรอื 

อปท.อืน่

ทีม่กีฎหมายจดัต ัง้

ส่วนราชการ 

(ตามระเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิฯ)

รฐัวสิาหกจิ

(การไฟฟ้า และการ

ประปา)

องคก์รการกศุล ไดแ้ก่ 

องคก์รทางศาสนา /องคก์รการกศุล

บ าเพญ็สาธารณประโยชน์

มใิช่การมุง่แสวงหาก าไร 

ทีจ่ดัต ัง้โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย

ของหน่วยงานรฐั๕
หน่วยงาน

ทีข่อรบัเงนิอดุหนุน องคก์รประชาชน 

องคก์รซึง่เป็นการรวมของประชาชน

ทีจ่ดัต ัง้โดยถกูตอ้งตาม กม. ระเบยีบ 

หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานรฐั หรอื

หนงัสอืส ัง่การ มท. และด าเนินการ

ต่อเน่ืองมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี
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อตัราส่วนการตัง้งบประมาณ

อปท. อาจตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุนได ้

ไมเ่กนิอตัราส่วนของรายไดจ้รงิในปีงบประมาณทีผ่่านมาโดยไมร่วมเงนิอดุหนุนที่

รฐัจดัสรรให ้ ดงันี้

 ๑. อบจ. ไมเ่กนิรอ้ยละ  ๑๐

๒. เทศบาลนคร ไมเ่กนิรอ้ยละ   ๒

๓. เทศบาลเมอืง และเทศบาลต าบล ไมเ่กนิรอ้ยละ   ๓

๔. อบต. ไมเ่กนิรอ้ยละ   ๕

หากจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนงบประมาณเกนิอตัราดงักลา่ว 

- ใหข้ออนุมตัจิาก ผวจ. เป็นรายกรณีก่อนการต ัง้งบประมาณโดย

ส่วนทีเ่กนิจะตอ้งไมเ่กนิ ๑ เท่าของอตัราส่วนดงักลา่ว 

- ใหร้ะบเุหตผุลความจ าเป็นและประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่ประกอบการพจิารณา
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การด าเนินการของหน่วยทีข่อรบัเงนิอดุหนุน

๑. หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุนจาก อปท. 

จะตอ้งเสนอโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน ซึง่ตอ้ง

เป็นภารกจิอยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงาน

ทีข่อรบัเงนิอดุหนุนตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ หรือ

ขอ้บงัคบั โดยแสดงเหตผุลความจ าเป็นและรายละเอยีดของ

กิจกรรมในโครงการ (ขอ้ ๘ (๑))

๒. อปท.แจง้หน่วยงานทีป่ระสงคจ์ะขอรบัเงนิอดุหนุนเสนอ

โครงการตามแบบทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยก าหนด ยกเวน้

รฐัวสิาหกจิ (ไฟฟ้าและประปา) 

ใหแ้จง้รฐัวสิาหกจิจดัท าประมาณการค่าใชจ่้าย

ส่งให ้อปท.พจิารณา
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กรณีภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิ

๒. แจง้ใหร้ฐัวสิาหกจิจดัท าประมาณการ

ค่าใชจ่้ายส่งให ้อปท. โดยถอืวา่ประมาณ

การค่าใชจ่้ายนัน้ เป็นการเสนอโครงการ

ขอรบัเงนิอดุหนุน

๑. อปท. อาจรอ้งขอให ้

รฐัวสิาหกจิด าเนินการตาม

โครงการทีอ่ยู่ในภารกิจ

แทน อปท. 

กรณีทีเ่ป็นภารกจิเฉพาะของรฐัวสิาหกจิ ไดแ้ก่ 

การขยายเขตไฟฟ้า การขยายเขตประปา 

อปท.ไมส่ามารถด าเนินการตามอ านาจหนา้ทีไ่ด ้

ไมน่ ามานบัรวมในอตัราส่วน และไมต่อ้งมเีงนิสมทบ
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กรณีการใหเ้งนิอดุหนุนเป็นการเฉพาะ

 กรณีการใหเ้งนิอดุหนุนเป็นการเฉพาะ เช่น อดุหนุนอาหารเสรมินม 

อดุหนุนอาหารกลางวนั อดุหนุน อสม. เป็นตน้ แจง้หน่วยงาน

ทีข่อรบัเงนิอดุหนุนเสนอโครงการเพือ่ขอรบัเงนิอดุหนุน

ไมต่อ้งมเีงนิงบประมาณในส่วนของตนเองสมทบ

ไมน่ ามานบัรวมอตัราส่วน

 หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุน เป็น อปท. และส่วนราชการ

ยกเวน้อดุหนุนเป็นการเฉพาะ 

√ ตอ้งมงีบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบและและนบัรวมใน

สดัส่วน
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หลกัตัง้งบประมาณและการเบกิจ่ายเงนิอดุหนุน 

 เมือ่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ มผีลใช ้

บงัคบัแลว้ ให ้อปท. แจง้หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุนทราบ โดยใหแ้จง้

หา้มด าเนินการหรอืก่อหนี้ผูกพนัก่อนทีจ่ะไดร้บัเงนิอดุหนุนไปพรอ้มกนั

อปท.ตอ้งตรวจสอบวา่หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุน 

มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัิเพยีงพอ 

ทีจ่ะน าเงนิอดุหนุนทีไ่ดร้บัไปใชจ่้ายได ้อย่างเหมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพ

หากไมม่หีลกัฐานแสดงในเรื่องดงักลา่ว อปท. สามารถไมต่ ัง้

งบประมาณหรอืเบกิจ่ายเงนิอดุหนุนใหห้น่วยงานดงักลา่วได ้
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บนัทกึขอ้ตกลงการรบัเงนิอดุหนุน 

 ก่อนการเบกิจ่ายเงนิอดุหนุนให ้อปท.

จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงการรบัเงนิอดุหนุนกบั

หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุนตามแบบที่ก าหนด

 จดัท าบนัทกึขอ้ตกลง

- อปท. ส่วนราชการ และรฐัวสิาหกจิ 

จดัท าบนัทกึกบั หวัหนา้หน่วยงานทีข่อรบัเงนิ

อดุหนุน 

- องคก์รประชาชน และองคก์รการกศุล 

จดัท าบนัทกึกบัผูแ้ทนหน่วยงานทีข่อรบัเงนิ

อดุหนุน ไมน่อ้ยกวา่ ๓ คน 



รายละเอยีดโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน

โครงการ .................................................................

๑. หลกัการและเหตผุล (สาเหตแุละความจ าเป็นตอ้งมโีครงการ)

๒. วตัถปุระสงคข์องโครงการ (แสดงความตอ้งการใหเ้กดิอะไรเพือ่ประโยชน์

ของประชาชนในเขต อปท.ทีข่อรบัเงนิอดุหนุน)

๓. เป้าหมายของโครงการ  (เป็นการคาดหวงัลว่งหนา้ในเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพ

ถงึผลทีป่ระชาชนในเขต อปท.ทีข่อรบัเงนิอดุหนุนไดร้บั)

๔. วธิีการด าเนนิการ (การใหร้ายละเอยีดในการด าเนินการ ท าอย่างไรเพือ่เกดิ

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่รวมถงึระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรอืวธิี

ปฏบิตัใินการใชจ่้ายเงนิ)

๕. ระยะเวลาในการด าเนนิการ (ควรมรีะยะเวลาเริ่มตน้และสิ้นสุดของโครงการ)

๖. สถานทีด่  าเนินการ (ควรระบสุถานทีใ่หช้ดัเจน)



๗. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (ผูใ้ดหรอืหน่วยงานใดเป็นผูร้บัผดิชอบ)

๘. งบประมาณ 

ขอรบัเงนิอดุหนุนจาก (อบจ. เทศบาล หรอื อบต.) จ านวนเงนิ .....

รายละเอยีดประมาณการค่าใชจ่้ายปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย

๙. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากโครงการนี้ (ก่อใหเ้กดิประโยชนก์บัประชาชนใน

เขต อปท.ทีข่อรบัเงนิอดุหนุน อย่างไร)

ลงชื่อ ................... ผูเ้สนอโครงการ (ผูข้อรบัเงนิอดุหนุน)

ลงชื่อ ................... ผูเ้หน็ชอบโครงการ (ผูข้อรบัเงนิอดุหนุน)

ลงชื่อ ................... ผูอ้นุมตัโิครงการ (ผูข้อรบัเงนิอดุหนุน)

หมายเหตุ ผูข้อรบัเงนิอดุหนุนตอ้งเขยีนโครงการใหล้ะเอยีด

เพือ่ให ้อปท.พจิารณาวา่เป็นไปตามระเบยีบเงนิอดุหนุน หรือไม่

รายละเอยีดโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน



แบบประมาณการค่าใชจ่้าย

รายละเอยีดประมาณการค่าใชจ่้ายแนบทา้ย

โครงการ ...............................

หมายเหตุ ผูข้อรบัเงนิอดุหนุนจะตอ้งแสดงรายละเอยีดประมาณการค่าใชจ่้าย

เพือ่ให ้อปท.พจิารณาวา่อยู่ในอ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายหรือไม่

รายการค่าใชจ่้าย จ านวนเงนิ (บาท)
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หลกัการเบกิจ่ายเงนิอดุหนุน 

ตรวจสอบสถานะการเงนิและการคลงัของตน หากมรีายไดเ้พยีงพอ จงึจะพจิารณา

ใหเ้งนิอดุหนุนแก่หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุนได ้โดยใหเ้บกิจ่าย

จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิทีต่ ัง้ไว ้

ในหมวดเงนิอดุหนุน

 การบรหิารงานภายใตปี้งบประมาณ เริ่มต ัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม จนถงึวนัที ่๓๐ 

กนัยายนของปีถดัไป เมือ่ตรวจสอบสถานการณค์ลงัแลว้ มรีายไดเ้พยีงพอ 

ตอ้งเบกิจ่ายใหห้น่วยงานทีข่อรบัใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณนัน้

การเบกิจ่ายเงนิของ อปท.ทีใ่หเ้งนิอดุหนุนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ มท. วา่ดว้ยการ

รบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิฯ

เมือ่หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุนไดร้บัเงนิ ตอ้งออกใบเสร็จรบัเงนิ เพือ่ให ้อปท.

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เวน้แต่ไมม่ใีบเสร็จรบัเงนิใชใ้นลกัษณะงานปกติ ใหอ้อก

ใบส าคญัรบัเงนิแทน
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หากมเีงนิเหลอืจ่าย

ใหส้่งคนืในคราวเดยีวกนั

เกิดประโยชนก์บัประชาชนในเขต

อปท. ทีข่อรบัเงนิอดุหนุนอย่างไร

 ใหแ้จง้หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนุน รายงานผลการด าเนินงานตามแบบทีก่  าหนด พรอ้ม

ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ และหรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที่

โครงการเสรจ็ และมเีงนิเหลอืจ่ายใหส้่งคนืในคราวเดยีวกนั

การรายงานผลการด าเนินงาน

พรอ้มส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ 

และหรอืเอกสารหลกัฐานอืน่

ทีเ่กี่ยวขอ้ง

รายงานผลการด าเนินงาน



93

แต่งตัง้คณะท างานตดิตามและประเมนิผล

การใชจ่้ายเงนิอดุหนุนของหน่วยงานทีข่อรบัเงนิ 

โดยมอีงคป์ระกอบ และจ านวนตามทีเ่หน็สมควร 

ท าหนา้ทีต่ดิตามการด าเนินโครงการแลว้เสร็จ ให ้

รายงานผูบ้รหิารฯ ทราบ

หากหน่วยงานขอรบัเงนิอดุหนุนไมด่ าเนนิการ

ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

ใหเ้รยีกเงนิอดุหนุนท ัง้หมดคนืโดยเร็ว

การตดิตามประเมนิผลการใชจ่้ายเงนิอดุหนุน



กรณีตวัอย่าง การอดุหนุนชมรมกฬีาของหมู่บา้น

 อดุหนุนเงนิใหก้บัชมรมกฬีาของหมูบ่า้น เช่น ชมรมเปตอง ชมรมแอโรบคิ 

ชมรมไทเก็ก ชมรมฟตุบอล

วนิิจฉยั พรบ.การกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ (กกท.) มาตรา ๘ 

ใหก้ารกฬีาแห่งประเทศไทยทีจ่ดัต ัง้ขึ้นมวีตัถปุระสงคใ์นการส่งเสรมิการกฬีา 

และมาตรา ๕๓ การควบคุมการกฬีา ก าหนดไวว้า่ “สมาคมใดซึง่มวีตัถปุระสงค์

หลกัเกี่ยวกบัการกฬีาหรอืการส่งเสรมิกฬีาโดยตรง ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก กกท. 

จงึจะด าเนนิการจดัต ัง้ตามกฎหมายได”้

 ดงันัน้ชมรมกฬีาดงักลา่ว ไมไ่ดจ้ดัต ัง้ขึ้นตาม พรบ.การกฬีาแห่งประเทศไทย 

จงึไมใ่ช่ชมรมทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย



กรณีตวัอย่าง เงนิอดุหนุนใหศู้นยก์ารกฬีาแห่งประเทศไทย

 อบจ.อดุหนุนใหศู้นยก์ฬีาแห่งประเทศไทย เพือ่ใชจ่้ายในการด าเนินกิจการแข่งขนั

ฟตุบอลลกีอาชพีของสโมสร ในโครงการพฒันากฬีาฟตุบอลลกี

 วนิิจฉยั

๑. หลกัเกณฑข์องระเบยีบเงนิอดุหนุนฯ ก าหนดให ้โครงการหรอืกจิกรรมที่ขอรบัเงนิ

อดุหนุนตอ้งอยู่ในอ านาจหนา้ทีแ่ละประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัประโยชน์ กรณีการจดัใหม้ี

และบ ารุงสถานทีส่  าหรบัการกฬีาหรอืการส่งเสรมิการกฬีาจะตอ้งเป็นการด าเนินการทีม่ี

ลกัษณะเป็นการจดัท าบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง

เป็นส่วนรวม มใิช่การด าเนินการในเชงิธุรกจิ

๒. ศูนยก์ฬีาแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดัการกฬีาแห่งประเทศไทย 

ไดข้อสนบัสนุนเพือ่ด าเนนิกจิการแขง่ขนัฟตุบอลลกีอาชพีของสโมสร อนัเป็นกฬีาอาชพี

เป็นการด าเนินการในเชงิธุรกจิ จงึไม่อยู่ในอ านาจหนา้ที่

(ตอบขอ้หารอื จ.ระนอง)



ขอ้บกพร่อง เงนิอดุหนุนใหก้บัสมาคมผูสู้งอายุและคนพกิาร

 อดุหนุนใหก้บัสมาคมผูสู้งอายุและคนพกิาร เพือ่การสงเคราะหแ์ละจดั

สวสัดกิารต่าง ๆ แก่สมาชกิสมาคม เพือ่ใหก้ารสงเคราะหก์ารฌาปนกจิศพ

ของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ และเพือ่ด าเนินการหรอืร่วมมอืกบัองคก์ร

การกศุล    

 ไม่เป็นไปตามระเบยีบ มท.ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนของ อปท. 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๔ (๑) โครงการทีจ่ะใหเ้งนิอดุหนุนตอ้งเป็นภารกจิทีอ่ยู่

ในอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. และตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

นอกจากน้ี การด าเนินการเพือ่สงเคราะหแ์ก่ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร 

มกีารเบกิจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีเป็นประจ าทกุเดอืนแลว้ จงึเบกิจ่ายซ า้ซอ้น
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การสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินการของกองทนุสวสัดกิารชมุชน ของ อปท. 

เป็นไปตามมต ิครม. เมือ่วนัที ่๒๙ มถินุายน ๒๕๕๓ เหน็ชอบให ้อปท.สมทบ

งบประมาณแก่กองทนุสวสัดกิารชมุชน โดยใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของ

อปท.แต่ละแห่ง ซึง่ มท. ม ีหนงัสอื มท. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ 

ลงวนัที ่๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๓ ไดก้ าหนดแนวทางสนบัสนุนของการด าเนินงาน

กองทนุสวสัดกิารชมุชนของ อปท. และแจง้ให ้อปท.ด าเนินการตามมต ิครม.

ดงักลา่ว โดยใหต้ ัง้งบประมาณสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชน ไวใ้นงบกลาง 

ประเภทเงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชน  ดงันัน้ อปท. สามารถสนบัสนุน

งบประมาณใหแ้ก่กองทนุสวสัดกิารชมุชนได ้ และขณะเดยีวกนั มท.ก็จะได ้

ด าเนินการออกระเบยีบต่อไป

หนงัสอื มท. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๙๕ ลงวนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง การด าเนินการสมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชน



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยค่าใชจ่้าย

เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

ตามอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

มผีลใชบ้งัคบั วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐

และ (ฉ.๒) วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๖๑



 การช่วยเหลอืประชาชน หมายความวา่ 

-การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น หรือ ไม่สามารถช่วยเหลอื

ตนเองไดใ้นการด ารงชพี

-โดยอาจใหเ้ป็นสิง่ของ หรือจ่ายเป็นเงนิ หรือการจดับริการสาธารณะ เพือ่ใหก้าร

ช่วยเหลอืประชาชนในระดบัเขตพื้นทีห่รอืทอ้งถิน่ ตามอ านาจหนา้ทีข่อง อปท.

 การช่วยเหลอืประชาชน แบ่งเป็น ๔ กรณี

๑. ดา้นสาธารณภยั

๒. ดา้นการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 

๓. การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ

๔. เกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย

 ขอ้ ๕ ด าเนินการในขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. ตามกฎหมาย 

โดยค านึงถงึสถานะทางการคลงัและความจ าเป็นเหมาะสม

ค านิยาม การช่วยเหลอืประชาชน ตามระเบยีบ มท.ก าหนด



ดา้นสาธารณภยั

สาธารณภยั หมายความวา่ อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั ภยัแลง้ 

โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสตัว ์โรคระบาดสตัวน์ า้ การระบาด

ของศตัรูพชื ตลอดจนภยัอืน่ ๆ อนัมผีลกระทบต่อสาธารณชน 

ไมว่่าเกดิจากธรรมชาต ิมผูีท้  าใหเ้กดิขึ้น อบุตัเิหต ุหรอืเหตอุืน่ใด 

ซึง่ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกายของประชาชน หรอืความเสยีหาย

แก่ทรพัยส์นิของประชาชน หรอืของรฐั และใหห้มายความรวมถงึภยัทาง

อากาศ และการก่อวนิาศกรรมดว้ย 

(พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.๒๕๕๐)
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ความหมายของ “ภยัพบิตั”ิ

ระเบยีบ กค. ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ภยัพบิตั”ิ หมายความวา่ สาธารณภยัอนัไดแ้ก่ อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั 

ภยัแลง้ ภาวะฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภยัจากลูกเหบ็ ภยัอนัเกิดจากไฟป่า 

ภยัทีเ่กดิจากโรคหรอืการระบาดของแมลงหรอืศตัรูพชืทกุชนิด อากาศหนาวจดั

ผดิปกต ิ ภยัสงคราม และภยัอนัเนื่องมาจากการกระท าของผูก่้อการรา้ย กอง

ก าลงัจากนอกประเทศ หรอืจากการปราบปรามของเจา้หนา้ทีข่องทางราชการ 

ตลอดจนภยัอืน่ ๆ ไมว่่าเกดิจากธรรมชาต ิหรอืมบีคุคลหรอืสตัวท์  าใหเ้กดิขึ้น ซึง่

ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกายของประชาชน หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย แก่

ทรพัยส์นิของประชาชนหรอืรฐั

มกีารยกเลกิระเบยีบ กค. ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามระเบยีบ กค. ว่าดว้ยเงนิทดรองราชการ

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖



หลกัการช่วยเหลอืประชาชน เกิดสาธารณภยัฉบัพลนัทนัท ี(ขอ้ ๖ และขอ้ ๑๑)

๑. เกดิสาธารณภยัในพื้นที ่ไม่วา่มปีระกาศหรอืไมก่ต็าม สามารถช่วยเหลอืในเบื้องตน้โดยฉบัพลนัทนัท ี

- เพือ่การด ารงชพี หรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ หรอืระงบัสาธารณภยั หรอืคุม้ครองชวีติและ

ทรพัยส์นิ หรอืป้องกนัภยนัตรายทีเ่กดิแก่ประชาชน 

- ไดต้ามความจ าเป็น ภายใตข้อบอ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

- โดยไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการพจิารณา

๓. กรณีสิง่สาธารณประโยชนท์ีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ อปท.ไดร้บัความเสยีหาย หาก อปท. เหน็ว่าการซ่อมแซมใหค้นืสู่สภาพเดมิจะไม่คุม้ค่า และการก่อสรา้ง

ใหม่จะเกดิประโยชนต่์อทางราชการมากกว่า ใหเ้สนอคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนการใชจ่้ายงบประมาณโดยใหค้ านึงถงึสถานะทางการคลงั

๒. การช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบสาธารณภยั หรือภยัพบิตัฉุิกเฉิน ช่วยเหลอืที่จ  าเป็นทีต่อ้งแกไ้ข

โดยฉบัพลนั อปท.สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดท้นัที

- ในการด ารงชพีและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือ

- ซ่อมแซมใหค้ืนสู่สภาพเดมิ อนัเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้



หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัฉุิกเฉิน

ดา้นการด ารงชพีช่วยเหลอืเป็นเงนิ / สิง่ของค านึงถงึสภาพและเหตกุารณต์ามความเหมาะสม

ค่าอาหาร วนัละไมเ่กนิ ๓ มื้อ

มื้อละ ไม่เกนิ ๓๐ บาท/คน

ถงุยงัชพี

- ขา้วสาร ๕%

- อาหารกระป๋อง ชนิดฝาดงึ 

- บรรจรุวมเป็นชดุ สะดวกขนส่ง 

- ปรมิาณเหมาะกบั ๔ คน ๒ วนั ๆ ละ ๓ มื้อ

- ราคาชดุละไมเ่กนิ ๕๕๐ บาท/ครอบครวั

จดัซื้อเครื่องกนัหนาว อากาศหนาวผดิปกต ิ

ต า่กวา่ ๘ องศา ยาวตดิต่อกนั ๓ วนั 

เท่าทีจ่่ายจรงิ คนละไมเ่กนิ ๒๔๐ บาท

(ผลบงัคบัใช ้๑ ธ.ค.๒๕๕๘) ว๑๔๔

จดัซื้อ/จดัหาน า้ ส  าหรบับรโิภคและใชส้อย

ในทีอ่ยู่อาศยั เท่าทีจ่่ายจรงิ ตามความจ าเป็น 

จนกวา่เหตกุารณป์ระสบภยัจะเขา้สู่ภาวะปกติดดัแปลงสถานทีพ่กัช ัว่คราว

เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละ

ไม่เกนิ ๒,๒๐๐ บาท 

ผา้ใบ/ผา้พลาสตกิ กนัแดด-ฝน

ไม่เกนิครอบครวัละ ๙๐๐ บาท



 กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนเพือ่เยยีวยาหรอืฟ้ืนฟูหลงัเกิดสาธารณภยั 

ให ้อปท. ด าเนินการ ดงันี้

(๑) กรณีมกีารประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินในพื้นทีเ่กดิภยั 

ใหร้ายงานอ าเภอ หรือจงัหวดั หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่พจิารณาน าเงนิทดรองราชการเพือ่การ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

(๒) กรณีมไิดป้ระกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินในพื้นทีเ่กดิภยั 

ในการช่วยเหลอืประชาชน ให ้อปท. เสนอคณะกรรมการพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอื ท ัง้นี้ ไม่เกิน

หลกัเกณฑท์ีก่  าหนดในระเบยีบนี้

 อปท. ใดมคีวามจ าเป็นตอ้งช่วยเหลอืประชาชนนอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามระเบยีบนี้

ใหข้อความเหน็ชอบจาก ปมท. ก่อนใหก้ารช่วยเหลอื

การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชน เยยีวยาหรอืฟ้ืนฟูหลงัเกดิสาธารณภยั

ขอ้ ๑๖ (๑) การช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตัฉุิกเฉิน ให ้อปท. พจิารณา

ใชจ่้ายงบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัโดยอนุโลม



หลกัเกณฑก์ารช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรอืภยัพบิตั ิหลงัเยยีวยา/ฟ้ืนฟู

ค่าเช่าบา้น 

(บา้นเสยีหายอยู่ไมไ่ด)้ ครอบครวัละ

ไม่เกนิเดอืนละ ๑,๗๐๐ บาท  ไม่เกนิ ๒ เดอืน

ค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัประจ า 

ผูป้ระสบภยัเป็นเจา้ของไดร้บัความเสยีหาย เท่าที่จ่ายจรงิ 

หลงัละไมเ่กนิ ๓๓,๐๐๐ บาท

จดัการศพผูเ้สยีชวีติ รายละไมเ่กนิ ๒๕,๐๐๐ บาท 

หวัหนา้ครอบครวั/ผูห้าเลี้ยงครอบครวั เป็นผูเ้สยีชวีติ 

ใหเ้พิม่อกีไมเ่กนิ ๒๕,๐๐๐ บาท

เครื่องมอืประกอบอาชพี และหรอื เงนิทุน 

(ส  าหรบัอาชพีหลกัในการหาเลี้ยงครอบครวั) 

เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละไมเ่กนิ ๑๑,๐๐๐ บาท

พายุพดัพงัท ัง้หลงั

จดัหาสิง่ของในการด ารงชพีเบื้องตน้ 

กรณีทีอ่ยู่อาศยัเสยีหายท ัง้หลงั เท่าที่จ่ายจรงิ 

ครอบครวัละไมเ่กนิ ๓,๐๐๐ บาท

ค่าวสัดุซ่อมแซมหรอืก่อสรา้งยุง้ขา้ว โรงเรอืน

ส าหรบัเก็บพชืผลและคอกสตัว ์ที่ไดร้บัความเสยีหาย 

เท่าทีจ่่ายจรงิ ครอบครวัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท



หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัปิลกีย่อยเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน ดา้นการเกษตร ใหช่้วยเหลอืเป็นตวัเงนิในล าดบัแรก 

แก่ผูท้ีข่ึ้นทะเบยีนกบัหน่วยงานทีก่  ากบัดูแลแต่ละดา้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ก่อนเกดิภยัพบิตัแิลว้เท่านัน้

ดา้นพชื

๑. พชืตาย หรอืเสยีหายโดยสิ้นเชงิ 

ตามจ านวนพื้นทีเ่สยีหายจรงิ 

ไม่เกิน ๓๐ ไร่ 

 ใหช่้วยเหลอืเป็นปจัจยัการผลติ คือ ค่าพนัธุพ์ชื และค่าปุ๋ย

ในอตัรา ตามหลกัเกณฑฯ์ ดงันี้

ขา้ว ไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท

พชืไร่ ไร่ละ ๑,๑๔๘ บาท

พชืสวนและอื่น ๆ ไร่ละ ๑,๖๙๐ บาท

๒. เกิดการแพร่ระบาดของศตัรูพชื  ใหช่้วยเหลอืในการจดัหาสารป้องกนัก าจดัศตัรูพชื หรอือนิทรยีวตัถ ุ

ตลอดจนวสัดุ อปุกรณท์กุชนิด ในการก าจดัการแพร่ระบาดของ

ศตัรูพชืทกุชนิด ตามราคาทอ้งตลาดในขณะนัน้

๓. พื้นทีเ่พาะปลูกถกูหนิ ดนิ ทราย ไม ้

โคลน ซากวสัดุทกุชนิดทบัถม

จนไม่สามารถเพาะปลูกได ้หน่วยงาน

ของรฐัไมส่ามารถเขา้ช่วยเหลอืได ้

 ใหช่้วยเป็นค่าจา้งเหมาในการขดุลอก ขนยา้ย เพือ่ใหส้ามารถใชพ้ื้นที่

เพาะปลูกพชือายุส ัน้ได ้ในขนาดพื้นที ่ไม่เกิน ๕ ไร่ 

ราคาไร่ละ ๗,๐๐๐ บาท



หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัปิลกีย่อยเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖

ดา้นประมง

สตัวน์ า้ตายหรอืเสยีหาย  สนบัสนุน พนัธุส์ตัวน์ า้ อาหารสตัวน์ า้ วสัดุทางการประมง สารเคมแีละ

ยารกัษาโรคทีจ่  าเป็นได ้ตามหลกัเกณฑฯ์ ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

 กุง้กา้มกราม กุง้ทะเล ปูทะเล หรอืหอยทะเล ไร่ละ ๑๐,๙๒๐ บาท 

ไม่เกิน ๕ ไร่

 ปลาหรอืสตัวน์ า้ทีเ่ลี้ยงในบอ่ดนิ นาขา้วหรอืร่องสวน 

(เฉพาะพื้นทีเ่ลี้ยง) ไร่ละ ๔,๒๒๕ บาท ไม่เกนิ ๕ ไร่

 สตัวน์ า้เลี้ยงในกระชงั บ่อซเีมนต ์ตารางเมตรละ ๓๑๕ บาท

ไม่เกินรายละ ๘๐ ตร.ม.

 หากไดร้บัการช่วยเหลอืต า่กวา่ ๓๑๕ บาท ใหไ้ดร้บั ๓๑๕ บาท

ดา้นปศุสตัว ์

 กรณีจดัหาพชื อาหารสตัว ์วคัซนี

และเวชภณัฑร์กัษาสตัว ์

 กรณีสตัวต์าย หรอืสูญหาย หรือ

แปลงหญา้อาหารสตัวเ์สยีหาย 

ตามหลกัเกณฑฯ์

 เพือ่ป้องกนัและก าจดัโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพสตัวเ์ลี้ยง และจดัหาอาหาร

ส าเร็จรูปตามราคาทอ้งตลาด หรอืตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ใหช่้วยเหลอืเป็นตวัเงนิในล  าดบัแรก หรอืเป็นปจัจยัการผลติ



ดา้นการเกษตรอืน่

- ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการปรบัเกลีย่พื้นที ่การไถพรวน ยกร่อง การก่อสรา้งคนัดนิ 

เพือ่การเพาะปลูกพชืหรอืประกอบกจิกรรมดา้นการเกษตรทีเ่ป็นการบรรเทาปญัหา 

ความเดอืดรอ้นของผูป้ระสบภยัพบิตั ิเหมาจ่าย ราคาไร่ละ ๗๐๐ บาท 

- ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทาน ใหส้ามารถ ใชง้านไดใ้นช่วงฉุกเฉิน

โดยใหด้ าเนินการไดเ้ฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการระบายน า้ 

- ค่าจา้งเหมารถยนต ์ค่าระวางบรรทกุทางรถไฟและเรอืบรรทกุของเอกชน เพือ่ใชใ้นการขน

ยา้ยสตัวเ์ลี้ยงทีป่ระสบภยั และทีน่ าไปสนบัสนุนหรอืขนส่งพชืหญา้อาหารสตัว ์หรอือาหารสตัว ์

ใหเ้บกิจ่ายดงันี้ 

(๑) ค่าจา้งเหมารถยนตแ์ละเรอืบรรทกุของเอกชน ใหจ่้าย เป็นรายวนัตามราคาทอ้งถิน่ 

(๒) ค่าระวางบรรทกุทางรถไฟ ใหเ้บกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ ตามความจ าเป็น

หลกัเกณฑว์ธิปีฏบิตัปิลกีย่อยเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอื

ดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖



การใชจ่้ายงบประมาณเพือ่การช่วยเหลอืประชาชน

 กรณีเกดิสาธารณภยัฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน (ขอ้ ๑๘)

๑. ให ้อปท. เบกิจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงนิส ารองจ่าย ในขอ้บญัญตัิหรอื

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒. โครงการไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่

 การช่วยเหลอืประชาชน (ขอ้ ๑๗)

๑. ให ้อปท. จดัท าโครงการแสดงสาระส าคญัของกจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการและ

บรรจไุวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ และ

๒. ต ัง้จ่ายในขอ้บญัญตัหิรอืเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอื

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิใหถ้กูตอ้งตามประเภทของรายจ่าย

๓. ใหช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งต ัง้งบประมาณดงักลา่วไว ้ในค าชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายดว้ย



หนงัสอื สถ. ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๓๖ ลงวนัที ่๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง หารอืการปฏบิตัติามแนวทางการใชจ่้ายเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

๑. หนงัสอืส ัง่การ ว ๓๒๑๕ เป็นการซกัซอ้มล  าดบั

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณของ อปท. ก่อนทีจ่ะน าเงนิ

สะสมไปจ่ายเท่านัน้ มไิดก้ าหนดให ้อปท.ให ้

การช่วยเหลอืเป็นหน่วยงานล  าดบัแรกแต่ประการใด

๒.ระเบยีบ กค.วา่ดว้ยเงนิทดรองราชการฯ ก าหนด

อ านาจหนา้ที ่ก.ช.ภ.จ. และ ก.ช.ภ.อ.ไว ้

๓.อปท. เป็นหน่วยงานของรฐั ทีไ่มม่เีงนิทดรองราชการ

จงึเป็นหนา้ทีข่อง ก.ช.ภ.จ. ทีจ่ะพจิารณาเงนิทดรอง

ราชการทีจ่ะจ่ายให ้อปท. เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

พบิตัต่ิอไป

กรณี ก.ช.ภ.จ. และ 

ก.ช.ภ.อ.มมีตใิห ้

อปท.ช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัก่อน

เป็นอนัดบัแรก



อ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัริะดบัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

ก.ช.ภ.อ. หรอื ก.ช.ภ.กอ. มอี  านาจหนา้ที่

๑. ส ารวจค่าเสยีหายจากภยัพบิตัฉุิกเฉินทีเ่กดิขึ้น 

๒. ตรวจสอบและกล ัน่กรองการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในดา้นต่างๆ ตามที ่

อปท. ไดส้  ารวจความเสยีหายจากภยัพบิตัฉุิกเฉินทีเ่กดิขึ้น

๓. ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

๔. ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิในกรณีเกิดภยัพบิตัิ

ฉุกเฉินหลายอ าเภอ 

๕. รายงานผลการส ารวจ และการแกไ้ขความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ทีไ่ดด้  าเนินการ

ไปแลว้ให ้ให ้ก.ช.ภ.จ. ทราบ พจิารณาด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่อไป



อ านาจหนา้ที ่คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัจิงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.)

ก.ช.ภ.จ. มอี านาจหนา้ที ่ดงัน้ี

๑. ตรวจสอบและกล ัน่กรองและใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัดิา้นต่าง ๆ ก.ช.ภ.อ.ส ารวจ

๒. พจิารณาช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

๓. ระดมสรรพก าลงั ควบคุม เร่งรดั และประสานงาน  ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิเพื่อให ้

ผูป้ระสบภยัพบิตัไิดร้บัความช่วยเหลอื

๔. พจิารณาอนุมตัค่ิาใชจ่้ายในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัสิ  าหรบัส่วนราชการหรอืหน่วยงานอืน่

ของรฐั  ทีไ่มม่วีงเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน แต่จ าเป็นตอ้ง

ด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัติามมต ิของ ก.ช.ภ.จ.

๕. ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ  ก าลงัคน อปุกรณ ์เครื่องมอื เครื่องใช ้ทีจ่  าเป็นจากส่วนกลาง

ในกรณีภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินทีเ่กนิความสามารถของจงัหวดั

๖. ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

๗. รายงานความเสยีจากภยัพบิตั ิ  ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

๘. พจิารณาประกาศเขตการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉินร่วมกบั ผวจ.



ดา้นการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 

“การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ” หมายความวา่ 

การส่งเสรมิหรอืช่วยเหลอืบคุคลใหส้ามารถเขา้ถงึ

ปจัจยัพื้นฐานในการด ารงชวีติไดอ้ย่างปกตสุิข

ในสงัคม หรอื

การส่งเสรมิพฒันาบคุคลใหม้คีวามรู ้สามารถน า

ไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพชวีติใหด้ขีึ้น หรอื

 ผูท้ีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั 

ตามมตคิณะรฐัมนตรี

ในการช่วยเหลอืตอ้งเสนอคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ



คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. (ขอ้ ๘) 

 ให ้อปท. แต่งต ัง้ “คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.”

คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. (แต่ละรูปแบบ) ต าแหน่ง

(ก) นายก อปท. หรือรองนายก อปท. ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากนายก อปท. เป็นประธานกรรมการ

(ข) ทอ้งถิน่จงัหวดั (อบจ.)/

ขา้ราชการ สถจ.ทีท่อ้งถิน่จงัหวดัมอบหมาย (เทศบาล/อบต.)

เป็นกรรมการ

(ค) ผูแ้ทนส่วนราชการ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก ผวจ. (อบจ.) (ทน.,ทม.)/

ไดร้บัมอบหมายจากนายอ าเภอ (ทต./อบต.) จ านวนไม่เกนิ ๒ คน

เป็นกรรมการ

(ง) ผูแ้ทนประชาคม ทีน่ายก อปท. คดัเลอืกจ านวนไมเ่กิน ๓ คน เป็นกรรมการ

(จ) ปลดั อบจ. /ปลดัเทศบาล / ปลดั อบต. เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

(ฉ) หวัหนา้หน่วยงานของ อปท. ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากนายก อปท.   

จ านวนไม่เกนิ ๒ คน

เป็นกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ



ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.  มอี  านาจหนา้ที ่ดงันี้

(๑) ใหน้ ารายชื่อของประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นที่ส  ารวจโดยหน่วยงานของ

รฐั และรายชื่อประชาชนทีย่ืน่ลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอืต่อ อปท. 

มาใชใ้นการพจิารณาช่วยเหลอืประชาชนตามระเบยีบนี้

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอื ณ ส านกังาน อปท. 

และทีท่  าการหมูบ่า้น ชมุชน ใหท้ราบ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่  ๑๕ วนั

(๓) รายงานผลการพจิารณาให ้อปท. เพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ทีต่่อไป

(๔) ควบคุมการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นธรรม

(๕) การปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ ๆ ตามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบนี้

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการช่วยเหลอืของ อปท. (ขอ้ ๙) 



การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ (ขอ้ ๑๒)

การใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนดา้นการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 

 นอกจากสาธารณภยัฉุกเฉิน ให ้อปท.ประกาศใหป้ระชาชนทีป่ระสงคจ์ะขอรบั

ความช่วยเหลอื ยื่นลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัความช่วยเหลอืต่อ อปท. เพือ่เสนอ

คณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท.

การช่วยเหลอืดา้นการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ ให ้อปท. พจิารณาใชจ่้าย

งบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์อง พม. โดยอนุโลม

ในกรณีอคัคีภยัทีไ่มเ่ขา้ขา่ยภยัพบิตั ิในการช่วยเหลอืประชาชน ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ

คณะกรรมการตามระเบยีบนี้ทีจ่ะพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืตามความจ าเป็น เหมาะสม 

ท ัง้นี้  ไม่เกินอตัราตามหลกัเกณฑท์ี่กระทรวงการคลงัก าหนด
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 ขอ้ ๔ ในระเบยีบนี้

“ครอบครวัทีป่ระสบความเดอืดรอ้น” หมายความวา่ ครอบครวัผูม้รีายไดน้อ้ย

ทีป่ระสบความเดอืดรอ้นเพราะสาเหตหุวัหนา้ครอบครวั

(๔.๑) ตาย

(๔.๒) ทอดทิ้ง สาบสูญ หรอืตอ้งโทษจ าคุก

(๔.๓) เจบ็ป่วยรา้ยแรงหรอืพกิารจนไม่สามารถประกอบอาชพีได ้

(๔.๔) ประสบภาวะยากล  าบากในการด ารงชพี

(๔.๕) ไม่สามารถดูแลครอบครวัไดด้ว้ยเหตอุืน่ใด

“ผูไ้รท้ีพ่ึง่” หมายความวา่ บคุคลผูป้ราศจากทรพัยส์ิง่ของหรอืรายไดส้  าหรบั

ยงัชพีและไมม่ผูีใ้หพ้ึง่พาอาศยั

ระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร

ว่าดว้ยการสงเคราะหค์รอบครวัผูม้รีายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ีพ่ึง่ พ.ศ. ๒๕๕๒
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ขอ้ ๘ การด าเนินงานสงเคราะหค์รอบครวัทีป่ระสบความเดอืดรอ้นใหด้ าเนนิการ

ตามความจ าเป็น ดงัต่อไปนี้

(๘.๑) ช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอืสิง่ของเป็นวงเงนิในการช่วยเหลอืไมเ่กนิคร ัง้ละ 

๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครวั และช่วยตดิต่อกนัไมเ่กนิ ๓ คร ัง้ต่อครอบครวัต่อ

ปีงบประมาณ ตามรายการดงันี้ 

- ค่าเครื่องอปุโภคบรโิภค และหรอืค่าใชจ่้ายในการครองชพีตามความจ าเป็น

- ค่ารกัษาพยาบาลเท่าทีจ่  าเป็น เวน้แต่ในกรณีไดร้บัการช่วยเหลอืจากหน่วยงานอืน่

- ค่าซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัเท่าทีจ่  าเป็น

- ช่วยเหลอืเงนิทนุประกอบอาชพี รวมถงึการรวมกลุม่

ฯลฯ

ระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 

ว่าดว้ยการสงเคราะหค์รอบครวัผูม้รีายไดน้อ้ยและผูไ้รท้ีพ่ึง่ พ.ศ. ๒๕๕๒



เบกิจ่ายโครงการซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัเดก็ดอ้ยโอกาสในเขตพื้นที ่จ  านวน 

๑๔ ราย ๆ ละ ๓๒,๕๐๐ บาท 

ตามระเบยีบ มท.วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพือ่การช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่อง 

อปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ้ ๑๒ ให ้อปท.ประกาศใหป้ระชาชนทีป่ระสงคจ์ะขอรบัการ

ช่วยเหลอืยืน่ลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัการช่วยเหลอืต่อ อปท.เพือ่เสนอคณะกรรมการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. และ ขอ้ ๑๖(๒) ใหใ้ชห้ลกัเกณฑข์อง พม.โดยอนุโลม คอื 

ระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ว่าดว้ยการสงเคราะหค์รอบครวัผูม้รีายไดแ้ละผู ้

ไรท้ีพ่ึง่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ้ ๘ ช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอืสิง่ของเป็นวงเงนิในการช่วยเหลอื

ไมเ่กินครัง้ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครวั และช่วยตดิต่อกนัไมเ่กนิ ๓ คร ัง้ต่อครอบครวั

ต่อปีงบประมาณ เช่น ค่าเครื่องอปุโภคบรโิภค และหรอืค่าใชจ่้ายในการ

ครองชพี ค่ารกัษาพยาบาบล ค่าซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยั ทนุประกอบอาชพี เป็นตน้

ขอ้บกพร่อง การซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยัเดก็ดอ้ยโอกาส



ดา้นการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ



ค านิยาม (โรคตดิต่อ / โรคระบาด)

โรคตดิต่อ หมายความวา่ 

โรคทีเ่กดิจากเชื้อโรคหรอืพษิของ

เชื้อโรคซึง่สามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางออ้มมาสู่คน

โรคตดิต่ออนัตราย หมายความวา่

โรคตดิต่อทีม่คีวามรุนแรงสูงและ

สามารถแพร่ไปสู่ผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว

โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั

หมายความวา่ โรคตดิต่อทีต่อ้งมกีาร

ตดิตาม ตรวจสอบ หรือจดัเก็บขอ้มูล

อย่างต่อเนื่อง

พ.ร.บ.โรคตดิต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

โรคระบาด หมายถงึ โรคตดิต่อหรอื

โรคทีย่งัไม่ทราบสาเหตขุองการเกิดโรค

แน่ชดั ซึง่อาจแพร่ไปสู่ผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว

และกวา้งขวาง หรือมภีาวะของการเกดิโรค

มากผดิปกตกิวา่ทีเ่คยเป็นมา 

พ.ร.บ.โรคตดิต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

โรคระบาด” หมายความวา่ กาฬโรคเป็ด 

โรคไขห้วดันก ...โรคปากและเทา้เป่ือย โรค

พษิสุนขับา้ ...โรคอหวิาตสุ์กร โรคแอน

แทรกซ ์โรคเฮโมรายกิเซปทซิเีมยี วณัโรค 

และโรคอืน่ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด

พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๙



เมือ่เกดิโรคตดิต่อ โรคตดิต่ออนัตราย โรคตดิต่อที่ตอ้ง

เฝ้าระวงั หรอืโรคระบาด หรอืมเีหตสุงสยัวา่ไดเ้กดิโรคดงักลา่ว

ในเขตพื้นทีข่อง อปท.ใด 

๑) ให ้อปท. ด าเนินการหรอืสนบัสนุนใหม้กีารป้องกนั 

การควบคุมการแพร่ และการระงบัการระบาดของโรค หรอื

สรา้งภูมคิุม้กนัโรคใหก้บัผูท้ีม่ภีาวะเสีย่ง 

๒) ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูเ้กี่ยวกบัโรคตดิต่อการช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐัและเอกชนใหเ้กดิการปฏบิตักิารตามนโยบาย

และแผนการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคตดิต่อ

การใหค้วามช่วยเหลอื การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ (ขอ้ ๑๓)



๓) ให ้อปท. ทีเ่กดิโรค หรือมเีหตสุงสยัวา่เกดิโรค ประสานหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบด าเนินการป้องกนั การควบคุม การแพร่ และการระงบัการ

ระบาดของโรค โดย อปท. ร่วมด าเนินการ หรือสนบัสนุนการด าเนินการ

ดงักลา่ว

๔) กรณีหน่วยงานทีร่บัผดิชอบไมส่ามารถด าเนินการได ้

อย่างครอบคลมุ หรือไมส่ามารถระงบัการระบาดของโรคตดิต่อได ้

จะส่งผลท าใหเ้กดิการแพร่ระบาดทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชวีติของ

ประชาชน ให ้อปท. สามารถด าเนินการการป้องกนัและควบคุมโรคได ้

๕) การช่วยเหลอืประชาชนดา้นการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ

ให ้อปท. พจิารณาใชจ่้ายงบประมาณช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑ์

ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอนุโลม (ขอ้ ๑๖ (๓))

กรณีเกดิโรคหรอืมเีหตสุงสยัไดว้า่เกดิโรคตดิต่อ (ขอ้ ๑๔) 



อปท. สามารถเบกิจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้นในการป้องกนัและควบคุม

โรคตดิต่อ ดงันี้

การเบกิค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ (ขอ้ ๑๕)  

 ยา 

 เวชภณัฑ ์และ

 วสัดุทีใ่ชใ้นการป้องกนัควบคุม 

โรคตดิต่อ เช่น 

- ถงุมอืยางหรอืหนงั 

- ผา้ปิดปากหรอืปิดจมกู 

- รองเทา้ยางหุม้สน้สูงใตเ้ข่า 

(รองเทา้บูต๊) 

- เสื้อกนัฝน

 เครื่องแต่งกายและอปุกรณ์

ในการปฏบิตังิานของบคุลากร

ทีป่ฏบิตังิาน

 โดยค านึงถงึความจ าเป็น    

เหมาะสม และประหยดั



ดา้นเกษตรกร

“เกษตรกร” หมายความวา่ 

 ผูป้ระกอบอาชพีปลูกพชื ท านาเกลอื ทีม่รีายชื่อเป็นเกษตรกร

รายย่อย และไดข้ึ้นทะเบยีนเกษตรกร หรือ สมาชกิในครอบครวั

ของผูท้ีอ่ยู่ในทะเบยีนเกษตรกร ของกรมส่งเสรมิการเกษตร

 ผูป้ระกอบอาชพีเลี้ยงปศุสตัว ์เป็นผูม้รีายชื่ออยู่ในทะเบยีน

ผูเ้ลี้ยงสตัว ์ของกรมปศุสตัว ์

 ผูป้ระกอบอาชพีเลี้ยงสตัวน์ า้ หรือผูเ้พาะเลี้ยงสตัวน์ า้ของ

กรมประมง 

“เกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย” หมายความวา่ 

 เกษตรกรผูอ้ยู่ในครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน

 มรีายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการเลี้ยงชพี 

 มชีวิติอย่างยากล  าบาก ขาดแคลนปจัจยัพื้นฐาน



อปท. อาจใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย ที่ประสบปญัหาในการประกอบอาชีพ

ในเรื่องดงัต่อไปนี้

(ก) จดัหาหรือปรบัปรุงแหลง่น า้เพือ่การเกษตร เช่น ขดุบ่อบาดาล

(ข) การสนบัสนุนอปุกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปรบัปรุงแหลง่น า้

(ค) ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเกษตร

(ง) ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด

นอกจากกรณีการช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยัฉุกเฉิน ให ้อปท. ประกาศใหเ้กษตรกรผูม้รีายได ้

นอ้ย และประสงคจ์ะขอรบัความช่วยเหลอื ยื่นลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอืต่อ อปท. เพื่อ

เสนอคณะกรรมการ ตามขอ้ ๙ พจิารณา

การใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย (ขอ้ ๑๒/๑)

การช่วยเหลอืเกษตรกรผูม้รีายไดน้อ้ย ให ้อปท. พจิารณาใชจ่้ายงบประมาณ

ช่วยเหลอืประชาชนตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยรายจ่าย

เกี่ยวกบัทนุการศึกษาส าหรบันกัศึกษา

และการใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน 

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๑

มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒



อปท. ต ัง้งบประมาณรายจ่าย ส าหรบัเป็นทนุการศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลอืไว ้

ในหมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

การตัง้งบประมาณทนุการศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลอื

รายได ้
อตัราส่วนของรายไดจ้รงิในปีงบประมาณทีผ่่านมา 

โดยไม่รวมเงนิอดุหนุนทีร่ฐัจดัสรรให ้

ไม่เกิน ๕๐ ลา้นบาท ไม่เกินรอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกนิ ๑ ลา้นบาท

เกิน ๕๐ ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลา้นบาท 
ไม่เกินรอ้ยละ ๒.๕  แต่ ไม่เกิน ๓ ลา้นบาท 

เกิน ๒๐๐ ลา้นบาทขึ้นไป ไม่เกินรอ้ยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๕ ลา้นบาท

ขอ้ ๔ อปท. อาจมรีายจ่ายเป็นทนุการศึกษาส าหรบันกัศึกษา หรือ การใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน

ซึง่เป็นผูย้ากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาส ตามอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. ท ัง้นี้  ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม โดยค านึงถงึสถานะการเงนิการคลงั 



นกัศึกษาและนกัเรยีน ซึง่เป็นผูย้ากจน หรอืดอ้ยโอกาส

นกัเรยีน คือ ผูท้ีเ่ขา้รบัการศึกษา

ในโรงเรยีนระดบัอนุบาล ประถมศึกษา 

และมธัยมศึกษา (อนุบาล-ม.๖/ปวช.)

นกัศึกษา คือ ผูท้ีเ่ขา้รบัการศึกษา

ในระดบัทีสู่งกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทยีบเท่า แต่ตอ้งไม่สูงกวา่ระดบั

ปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(ปวส.-ป.ตร)ี

ปิดประกาศรายชื่อ 

ผูท้ีไ่ดร้บัทนุการศึกษา

และความช่วยเหลอื 

ณ อปท. หมู่บา้น ชมุชน ให ้

ทราบ เป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัท าการ

ส่งค าขอ 

นกัศึกษา นกัเรียน หรือผูป้กครอง 

ทีป่ระสงคจ์ะขอรบัทนุการศึกษาหรอื

การช่วยเหลอืจาก อปท. แลว้แต่กรณี 

ยืน่ค าขอต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. 

พจิารณาผูท้ีส่มควรไดร้บัทนุการศึกษาและความ

ช่วยเหลอืตามระเบยีบนี้



คุณสมบตัขิองนกัศึกษาและนกัเรยีนทีม่สีทิธิ

 นกัศึกษามสีทิธไิดร้บัทนุการศึกษา  นกัเรยีนทีม่สีทิธไิดร้บัความช่วยเหลอื

(๑) มภีูมลิ  าเนาอยู่ในพื้นทีข่อง อปท. ตดิต่อกนัไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี 

(๒) เป็นผูย้ากจน คอื ผูท้ีค่รอบครวัมฐีานะยากจน มรีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการเลี้ยงชพี

หรอื มชีวีติอยู่อย่างยากล  าบาก และขาดแคลนปจัจยัพื้นฐาน หรอื

เป็นผูด้อ้ยโอกาส คอื ผูท้ีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้นไมส่ามารถด ารงชวีติได ้

เท่าเทยีมกบัผูอ้ืน่

(๓) การศึกษาในหลกัสูตรทีสู่งกว่า 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า

แต่ตอ้งไมสู่งกวา่ระดบัปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า (ปวส – ป.ตร)ี

(๔) ศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาของรฐั

(๓) การศึกษาในโรงเรยีนระดบัอนุบาล 

ระดบัประถมศึกษา และระดบั

มธัยมศึกษา (อนุบาล-ม.๖/ปวช.)



การใหค้วามช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายทีจ่  าเป็นในการศึกษาของนกัเรยีน

ระดบัของนกัเรยีน เบกิค่าใชจ่้ายช่วยเหลอืได ้

(๑) ระดบัเดก็เลก็ ระดบัเดก็อนุบาล 

และระดบัประถมศึกษา 

(อนุบาล – ป.๖)

ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐บาท/คน แต่

ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน 

(๒) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

(ม.๑-ม.๓)

ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน แต่

ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท/คน 

(๓) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทยีบเท่า 

(ม.๔-ม.๖ หรือ ปวช.)

ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน แต่

ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท/คน 

 การเบกิจ่ายเงนิช่วยเหลอืนกัเรยีนซึง่เป็นผูย้ากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาส

๑. ใหเ้จา้หนา้ที่ยมืเงนิเพือ่จ่ายใหแ้ก่นกัเรยีนทีม่สีทิธิไดร้บัความช่วยเหลอื และ

๒. ใหน้กัเรยีนหรอืผูป้กครองลงลายมอืชื่อในใบส าคญัรบัเงนิเพือ่เป็นหลกัฐาน ส่งใชเ้งนิยมื 



 การใหท้นุการศึกษาแก่นกัศึกษาซึง่เป็นผูย้ากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาส ใหเ้บกิจ่าย

เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัค่าเลา่เรยีน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ  ารุง 

ค่าหน่วยกติ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีจ่  าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษา ตามอตัรา

ทีส่ถาบนัการศึกษาก าหนด แต่ไมเ่กนิปีการศึกษาละ ๓๓,๐๐๐ บาท/คน (ขอ้ ๑๐) 

การใหท้นุการศึกษาแก่นกัศึกษา

 การเบกิจ่ายทนุการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา (ขอ้ ๑๒)

๑) เจา้หนา้ทีย่มืเงนิเพือ่จ่ายใหแ้ก่นกัศึกษาทีม่สีทิธไิดร้บัทนุการศึกษา และ

๒) ใหน้ าใบส าคญัรบัเงนิมาเป็นหลกัฐานส่งใชเ้งนิยมื รวมท ัง้

๓) ใหต้ดิตามใบเสรจ็รบัเงนิของสถาบนัการศึกษาจากผูม้สีทิธไิดร้บัทนุการศึกษามา

ประกอบฎกีาเบกิจ่ายเงนิดว้ย



ขอ้ ๑๓ การใหท้นุการศึกษาแก่เดก็นกัเรยีน นกัศึกษา และผูด้อ้ยโอกาส 

ทีย่งัด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหด้  าเนินการ

ตามหลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัติามหนงัสอื มท.ต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ

การใหท้นุการศึกษาแก่เดก็นกัเรยีน นกัศึกษา และผูด้อ้ยโอกาส (ตามหนงัสอืส ัง่การ)

ขอ้ ๑๔ ให ้ปมท.รกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี  านาจตคีวาม วนิิจฉยัปญัหา 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิเพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที ่อปท.ไมส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิี่ก าหนด 

ในวรรคหนึ่ง ใหข้อท าความตกลงต่อ ปมท. ก่อนการปฏบิตัิ



ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยรายจ่าย

เกี่ยวกบัทนุการศึกษาส าหรบันกัศึกษา

และการใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน 

ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๑

มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒



อปท. ต ัง้งบประมาณรายจ่าย ส าหรบัเป็นทนุการศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลอืไว ้

ในหมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

การตัง้งบประมาณทนุการศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลอื

รายได ้
อตัราส่วนของรายไดจ้รงิในปีงบประมาณทีผ่่านมา 

โดยไม่รวมเงนิอดุหนุนทีร่ฐัจดัสรรให ้

ไม่เกิน ๕๐ ลา้นบาท ไม่เกินรอ้ยละ ๓ แต่ไม่เกนิ ๑ ลา้นบาท

เกิน ๕๐ ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลา้นบาท 
ไม่เกินรอ้ยละ ๒.๕  แต่ ไม่เกิน ๓ ลา้นบาท 

เกิน ๒๐๐ ลา้นบาทขึ้นไป ไม่เกินรอ้ยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๕ ลา้นบาท

ขอ้ ๔ อปท. อาจมรีายจ่ายเป็นทนุการศึกษาส าหรบันกัศึกษา หรือ การใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน

ซึง่เป็นผูย้ากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาส ตามอ านาจหนา้ทีข่อง อปท. ท ัง้นี้  ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม โดยค านึงถงึสถานะการเงนิการคลงั 



นกัศึกษาและนกัเรยีน ซึง่เป็นผูย้ากจน หรอืดอ้ยโอกาส

นกัเรยีน คือ ผูท้ีเ่ขา้รบัการศึกษา

ในโรงเรยีนระดบัอนุบาล ประถมศึกษา 

และมธัยมศึกษา (อนุบาล-ม.๖/ปวช.)

นกัศึกษา คือ ผูท้ีเ่ขา้รบัการศึกษา

ในระดบัทีสู่งกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทยีบเท่า แต่ตอ้งไม่สูงกวา่ระดบั

ปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

(ปวส.-ป.ตร)ี

ปิดประกาศรายชื่อ 

ผูท้ีไ่ดร้บัทนุการศึกษา

และความช่วยเหลอื 

ณ อปท. หมู่บา้น ชมุชน ให ้

ทราบ เป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนัท าการ

ส่งค าขอ 

นกัศึกษา นกัเรียน หรือผูป้กครอง 

ทีป่ระสงคจ์ะขอรบัทนุการศึกษาหรอื

การช่วยเหลอืจาก อปท. แลว้แต่กรณี 

ยืน่ค าขอต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ใหค้ณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. 

พจิารณาผูท้ีส่มควรไดร้บัทนุการศึกษาและความ

ช่วยเหลอืตามระเบยีบนี้



คุณสมบตัขิองนกัศึกษาและนกัเรยีนทีม่สีทิธิ

 นกัศึกษามสีทิธไิดร้บัทนุการศึกษา  นกัเรยีนทีม่สีทิธไิดร้บัความช่วยเหลอื

(๑) มภีูมลิ  าเนาอยู่ในพื้นทีข่อง อปท. ตดิต่อกนัไมน่อ้ยกวา่ ๑ ปี 

(๒) เป็นผูย้ากจน คอื ผูท้ีค่รอบครวัมฐีานะยากจน มรีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการเลี้ยงชพี

หรอื มชีวีติอยู่อย่างยากล  าบาก และขาดแคลนปจัจยัพื้นฐาน หรอื

เป็นผูด้อ้ยโอกาส คอื ผูท้ีป่ระสบปญัหาความเดอืดรอ้นไมส่ามารถด ารงชวีติได ้

เท่าเทยีมกบัผูอ้ืน่

(๓) การศึกษาในหลกัสูตรทีสู่งกว่า 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า

แต่ตอ้งไมสู่งกวา่ระดบัปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า (ปวส – ป.ตร)ี

(๔) ศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาของรฐั

(๓) การศึกษาในโรงเรยีนระดบัอนุบาล 

ระดบัประถมศึกษา และระดบั

มธัยมศึกษา (อนุบาล-ม.๖/ปวช.)



การใหค้วามช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายทีจ่  าเป็นในการศึกษาของนกัเรยีน

ระดบัของนกัเรยีน เบกิค่าใชจ่้ายช่วยเหลอืได ้

(๑) ระดบัเดก็เลก็ ระดบัเดก็อนุบาล 

และระดบัประถมศึกษา 

(อนุบาล – ป.๖)

ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐บาท/คน แต่

ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน 

(๒) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

(ม.๑-ม.๓)

ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน แต่

ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท/คน 

(๓) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทยีบเท่า 

(ม.๔-ม.๖ หรือ ปวช.)

ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน แต่

ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท/คน 

 การเบกิจ่ายเงนิช่วยเหลอืนกัเรยีนซึง่เป็นผูย้ากจนหรือผูด้อ้ยโอกาส

๑. ใหเ้จา้หนา้ที่ยมืเงนิเพือ่จ่ายใหแ้ก่นกัเรยีนทีม่สีทิธิไดร้บัความช่วยเหลอื และ

๒. ใหน้กัเรยีนหรือผูป้กครองลงลายมอืชื่อในใบส าคญัรบัเงนิเพือ่เป็นหลกัฐาน ส่งใชเ้งนิยมื 



 การใหท้นุการศึกษาแก่นกัศึกษาซึง่เป็นผูย้ากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาส ใหเ้บกิจ่าย

เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัค่าเลา่เรยีน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ  ารุง 

ค่าหน่วยกติ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีจ่  าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษา ตามอตัรา

ทีส่ถาบนัการศึกษาก าหนด แต่ไมเ่กนิปีการศึกษาละ ๓๓,๐๐๐ บาท/คน (ขอ้ ๑๐) 

การใหท้นุการศึกษาแก่นกัศึกษา

 การเบกิจ่ายทนุการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา (ขอ้ ๑๒)

๑) เจา้หนา้ทีย่มืเงนิเพือ่จ่ายใหแ้ก่นกัศึกษาทีม่สีทิธไิดร้บัทนุการศึกษา และ

๒) ใหน้ าใบส าคญัรบัเงนิมาเป็นหลกัฐานส่งใชเ้งนิยมื รวมท ัง้

๓) ใหต้ดิตามใบเสรจ็รบัเงนิของสถาบนัการศึกษาจากผูม้สีทิธไิดร้บัทนุการศึกษามา

ประกอบฎกีาเบกิจ่ายเงนิดว้ย



ขอ้ ๑๓ การใหท้นุการศึกษาแก่เดก็นกัเรยีน นกัศึกษา และผูด้อ้ยโอกาส 

ทีย่งัด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ก่อนวนัทีร่ะเบยีบนี้ใชบ้งัคบั ใหด้  าเนินการ

ตามหลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัติามหนงัสอื มท.ต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ

การใหท้นุการศึกษาแก่เดก็นกัเรยีน นกัศึกษา และผูด้อ้ยโอกาส (ตามหนงัสอืส ัง่การ)

ขอ้ ๑๔ ให ้ปมท.รกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี  านาจตคีวาม วนิิจฉยัปญัหา 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิเพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

ในกรณีที ่อปท.ไมส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิี่ก าหนด 

ในวรรคหนึ่ง ใหข้อท าความตกลงต่อ ปมท. ก่อนการปฏบิตัิ



ระเบยีบ มท.วา่ดว้ย

ค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดภิาพสตัว ์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มผีลบงัคบัใชว้นัที ่๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒



“การจดัสวสัดภิาพสตัว”์ หมายถงึ การเลี้ยงหรอืการดูแลใหส้ตัวม์คีวามเป็นอยู่ในสภาวะ

ทีเ่หมาะสม มสุีขภาพอนามยัทีด่ ีมทีีอ่ยู่ อาหาร และน า้อย่างเพยีงพอ

(พรบ.ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗)

ค านิยาม

“สตัว”์ หมายถงึ สตัวท์ีโ่ดยปกตเิลี้ยงไวเ้พือ่เป็นสตัวบ์า้น สตัวเ์ลี้ยงเพือ่ใชง้าน ใชเ้ป็นพาหนะ  

ใชเ้ป็นเพือ่น ใชเ้ป็นอาหาร ใชใ้นการแสดง หรือใชใ้นการอื่นใด ท ัง้นี้  ไม่ว่า

จะมเีจา้ของหรอืไม่ก็ตาม และใหห้มายความรวมถงึสตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในธรรมชาติ

ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

(พรบ.ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗)

“สถานสงเคราะหส์ตัว”์ หมายถงึ สถานทีส่  าหรบัใชใ้นการใหค้วามช่วยเหลอืหรอือภบิาลสตัว ์

ทีถ่กูทอดทิ้ง สตัวท์ีไ่ม่มเีจา้ของ สตัวท์ีถ่กูทารุณกรรม สตัวท์ีเ่จา้ของเสยีชวีติ 

สตัวท์ีม่เีจา้ของแต่สภาพแวดลอ้มการอยู่อาศยัของสตัวก์ระทบกบัประชาชน

โดยรอบ หรือสตัวท์ีเ่จา้ของไม่ประสงคจ์ะเลี้ยงต่อไป



 เทศบาล หรือ อบต. อาจรอ้งขอให ้อบจ.ด าเนินการแทนได ้

- กรณีเทศบาล หรือ อบต. เหน็ว่า หาก อบจ. ด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะเป็นประโยชน์

แก่ประชาชนในทอ้งถิน่มากกวา่การทีเ่ทศบาล หรือ อบต. จะด าเนินการเอง

 เทศบาล และ อบต. อาจจดัสวสัดภิาพสตัวไ์ดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ดงันี้  (ขอ้ ๕) 

(๑) กรณีการกกัสตัวใ์หด้  าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข

(๒) ภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาตาม (๑) ให ้อปท.ด าเนินการเลี้ยงดูสตัวแ์ทนเจา้ของ

จนกว่าเจา้ของสตัวจ์ะมาขอรบั หรืออาจจดัการขาย หรือขายทอดตลาดได ้

(๓) ใหเ้ทศบาล และ อบต.จดัท าทะเบยีนสตัวต์าม (๑) ใหเ้ป็นปจัจุบนั ท ัง้นี้  ตามแบบที ่สถ.ก าหนด

(๔) สถานสงเคราะหส์ตัว ์ซึง่เป็นทีเ่ลี้ยงดูสตัวใ์หเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสรา้งที ่สถ.ก าหนด

การจดัสวสัดภิาพสตัว ์(ขอ้ ๕ และขอ้ ๗)

 อบจ. สามารถอดุหนุนเงนิ ใหเ้ทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ของตนเพือ่ด าเนินการตามระเบยีบน้ีได ้

- เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอจากเทศบาลหรือ อบต. ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารอดุหนุน 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ มท.ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนของ อปท.  (ขอ้ ๗)

๑

๒

๓



ค่าใชจ่้ายในการกกัสตัวแ์ละการจดัสวสัดภิาพสตัว ์(ขอ้ ๖)

๔

รายการ ค่าใชจ่้าย

(๑) ค่าก่อสรา้งสถานสงเคราะห ์  

ทัง้นี้  ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสรา้งที ่สถ.ก าหนด

เบกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ 

(๒) ค่าอาหาร เบกิจ่ายเท่าทีจ่่ายจรงิ 

แต่ไม่เกินอตัราที ่สถ.ก าหนด

(อยู่ระหวา่งด าเนินการก าหนดอตัรา)

(๓) ค่าท าหมนั 

(๔) ค่าเวชกรรม ไดแ้ก่ ยา วคัซนี เป็นตน้ 

(๕) ค่าตรวจวนิิจฉยั 

เบกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ 

แต่ไม่เกินอตัราทีก่รมปศุสตัว ์

ก าหนด

(๖) ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีจ่  าเป็นหรอืเกี่ยวเนื่องกบั

การจดัสวสัดภิาพสตัว ์เช่น ค่าอปุกรณบ์งัคบัสตัว ์

เบกิจ่ายไดเ้ท่าทีจ่  าเป็น และ

ประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการกกัสตัวแ์ละการจดัสวสัดภิาพสตัว ์เทศบาล และ อบต. สามารถเบกิจ่ายไดภ้ายใต ้

หลกัเกณฑ ์ดงันี้


