ฟอรมบันทึกคําถามที่พบบอย (FAQ)
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
 เพิ่ม  แกไข
หมวด
 ระเบียบ/กฎหมาย

 การเงิน/การคลัง

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การศึกษาทองถิ่น

 ยุทธศาสตรและแผนงาน  การพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  บริหารงานบุคคล สถ.

 การพัฒนาระบบราชการ

 บริหารงานบุคคล อปท.

 อื่นๆ

ลําดับ
คําถาม
คําตอบ
3 อยากทราบวา อบต. สามารถตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุน อปท. ตองพิจารณาวา เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไมกอน ตั้งงบประมาณอุดหนุนนั้นสอดคลอง
แก รร. ในสังกัด สพฐ. ไดหรือไม ตอนนี้ รร. ไดสงโครงการ ตามมาตรา 4 แหง พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป ไดแก 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน (เปนการจางครูชวยสอน) เปนคาจาง
จํานวน 143,040 บาท และเปนเงินประกันสังคม
จํานวน 7,152 บาท จํานวน 1 คน 1 ป การศึกษา
รวม 150,192 บาท 2. โครงการสงเสริมการเรียนรู
ทั้งในและนอกสถานที่ (เปนการทัศนศึกษาดูงานจาก
สถานที่จริง) เปนคาอาหาร 6,000 บาท คารถ 30,000
บาท คาเขาชมสถานที่ 4,000 บาท รวม 40,000 บาท
อยากทราบวาจากโครงการดังกลาว อบต. สามารถตั้ง
งบประมาณอุดหนุนใหกับ รร. ไดหรือไม ถาตั้งใหได

หมายเหตุ

ลําดับ

หมายเหตุ

คําถาม

คําตอบ

3 ตองดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(ตอ) กระจายอํานาจฯ ตาม ว.74 หรือไม และตองขอให
ทาง สพฐ. ยืนยันดวยหรือไมวาไมมีงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาว ขอความกรุณาทาง
กรมฯ ไดตอบเพื่อเปนแนวทางในการทํางานดวยคะ
เนื่องจากมี อปท. หลายแหงไดตั้งงบประมาณใหกับ
โรงเรียนในลักษณะนี้ไปหลายแหงแลว อยากทราบวา
อปท. ควรดําเนินการอยางไรบางคะ
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ลําดับ

การแกไข พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๐๐ (บําเหน็จค้ําประกัน)
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดพิจารณาและมีความเห็นดังนี้
๑. เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพราะเห็นวาผิดตอเจตนารมณ
ของกฎมายที่ประสงคใหมีบําเหน็ จตกทอดไปยังทายาท จึงไมสมควรแกไขพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
๒. หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับกลุมขาราชการสวนทองถิ่นใน
ประเด็นดั งกล าว ก็ชอบที่จ ะให การช วยเหลือ สนับ สนุน ดวยวิธีก ารอื่น เช น การขอความร วมมื อ
สถาบันการเงินของรัฐตางๆ พิจารณาสนับสนุนการใหเงินกูแกขาราชการบํานาญเปนกรณีพิเศษ
๓. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางขาราชการทุกประเภท รัฐบาลควรแกไขกฎหมายเกี่ย วกับ
บํ า เหน็จ ตกทอดใหเ ปน ไปตามเจตนารมณข องกฎหมายในเรื ่อ งดัง กลา วตามความเห็น ของ
คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะพิเ ศษ) โดยไมมีผ ลยอนหลังไปบั งคับแกขาราชการบํานาญที่ไ ด
ดําเนินการในกรณีดังกลาวไปกอนแลว

คําถาม

คําตอบ

หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๐๘.๕/
ว ๐๒๖๔ ลงวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง แจงผลการ
พิจารณานําสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดไป
เปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันการกูเงิน
กับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ
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การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
อะไรบาง
1. ระเบียบ มท. วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552
2. หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท. 0808.4/ว 1 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 ดังนี้
2.1 กูเพื่อดําเนินกิจการอื่น
รายละเอียด
1. อัตราดอกเบี้ย
1.1 เงินกู
1.2 เงินฝากสมทบทุน
1.3 กรณีไมสงชําระหนีเ้ งินกู

กูเพื่อดําเนินกิจการอื่น
รอยละ 2.5 ตอป
รอยละ 1 ตอป
รอยละ 4 ตอป

2. ระยะเวลาชําระหนี้
3. วงเงินการใหกู

ชําระหนี้ไมเกิน 10 ป
1. กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินฝากสมทบทุนที่มี
อยูกับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล แตไมเกิน
ครั้งละ 150 ลานบาท
2. ใหทําสัญญากูเงินภายใน 6 เดือน นับจาก
วันที่ไดรับอนุมตั ิ
3. ทําสัญญากูเงินแลวใหรับเงินกูภ ายใน 1 ปนับ
จากวันทําสัญญา

4. การพิจารณาฐานะการคลัง

การพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3
ปยอนหลัง
1. งบพัฒนาไมเกินปละ 10 ลานบาท ยอด
ชําระหนี้ตอปไมเกิน 60% ของงบพัฒนา
2. งบพัฒนาเกินปละ 10 ลานบาท แตไมเกินป
ละ 30 ลานบาท ยอดชําระหนี้ตอปไมเกิน 70%
ของงบพัฒนา
3. งบพัฒนาเกินปละ 30 ลานบาท ยอดชําระ
หนี้ตอปไมเกิน 80% ของงบพัฒนา

ลําดับ
คําถาม
5 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน
(ตอ) อะไรบาง

กูเพื่อดําเนินกิจการอื่น
รายละเอียด

หมายเหตุ

คําตอบ
กูเพื่อดําเนินกิจการอื่น

4. การพิจารณาฐานะการคลัง

4. ยอดชําระหนี้ตอปที่นํามาใชในการพิจารณาตามขอ 1 – 3
ใหคิดจากยอดชําระหนี้ที่ขอกูใหมรวมกับยอดตอไปนี้
(1) ยอดชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
สถาบันการเงิน และหนวยงานอื่นทุกสัญญา ที่ยังไมไดมี
การตั้งงบประมาณชําระหนีไ้ วในงบกลาง
(2) ยอดชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
สถาบันการเงิน และหนวยงานอื่น ที่ไดรับอนุมตั ิใหกูเงินแลว
แตยังไมไดทําสัญญา
ทั้งนี้ ตาม (1) – (2) ไมรวมหนี้เงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาล
5. กรณีเทศบาลที่ไมผานหลักเกณฑการวิเคราะหฐานะการ
คลังแตมีเงินฝากสมทบทุนคงเหลืออยูใหกูไดไมเกินวงเงินฝาก
สมทบทุนเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู

5. หลักเกณฑการซื้อที่ดิน

ใหเทศบาลระบุรายละเอียดของทีด่ ินที่จะซื้อ ไดแก บริเวณ
ที่ตั้งของที่ดิน จํานวนเนื้อที่ และวงเงินคาซื้อที่ดินโดยประมาณ

6. ระยะเวลาการเชาที่ดินที่ใชในการกอสราง
โครงการตางๆ

การกูเงินเพื่อไปกอสรางสิ่งกอสรางถาวรในพื้นที่เชา จะตองมี
ระยะเวลาการเชาไมนอยกวาระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูกับ
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

ลําดับ
คําถาม
5 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน
(ตอ) อะไรบาง

กูเพื่อดําเนินกิจการอื่น
รายละเอียด
7. เอกสารประกอบการขอกูเงิน

8. การขอรับเงินกู

คําตอบ
กูเพื่อดําเนินกิจการอื่น
1. หนังสือใหความเห็นชอบใหกูเงินจากจังหวัด
2. รายงานการประชุมสภาทองถิ่น
3. โครงการที่ขอกูเงิน
4. แบบแสดงฐานะการคลังยอนหลัง 3 ป
5. แบบฟอรมการขอกูเงินของเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
6. แบบแปลนโครงการที่จะขอกู พรอมประมาณการราคาคา
กอสราง (กรณีกอสราง)
(ยกเวนกอสรางตามแบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ไมตองสงแบบแปลน)
7. คุณลักษณะของครุภณ
ั ฑที่ประสงคจะซื้อ (กรณีจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ)
8. แผนผังแสดงแนวเขตพรอมระบุสถานที่ที่จะดําเนินการใหชัดเจน
9. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานการไดรับ
อนุญาตใหใชสถานที่ในการกอสราง
10. ราคาซื้อขายที่ดินขางเคียง และราคาประเมินที่ดินบริเวณ
ที่จะซื้อ
11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการขอกูเงิน
1. เทศบาลแจงขอรับเงินกูไปยังสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลโดยตรง
2. สงสําเนาสัญญาจาง หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญา
จะซื้อจะขาย และบันทึกตอทายสัญญา (ถามี) พรอมสําเนาใบ
ตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจาง
โดยรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่เทศบาลประสงค
จะใหโอนเงินเขาบัญชี
4. เมือ่ สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลจายเงินกูใ ห
เทศบาลแลวจะแจงใหจังหวัดทราบ

หมายเหตุ

ลําดับ
คําถาม
คําตอบ
5 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน 2.2 กูเ พื่อเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
(ตอ) อะไรบาง
1. หลักเกณฑการกูเงิน
1.1 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป
1.2 ระยะเวลาการชําระหนี้ไมเกิน 5 ป
1.3 การพิจารณาวงเงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ดังนี้
(1) วงเงินกูใหพิจารณาจากทรัพยรับจํานําและกําไรสุทธิ ตามหลักเกณฑ ดังนี้
ทรัพยรับจํานํา
เกิน 60 ลานบาทขึ้นไป
เกิน 40 ลานบาทขึ้นไป ถึง 60 ลานบาท
เกิน 20 ลานบาทขึ้นไป ถึง 40 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท

กําไรสุทธิ
เกิน 6 ลานบาทขึ้นไป
เกิน 4 ลานบาทขึ้นไป ถึง 6 ลานบาท
เกิน 2 ลานบาทขึ้นไป ถึง 4 ลานบาท
ไมเกิน 2 ลานบาท

วงเงินกู
ไมเกินแหงละ 90 ลานบาท
ไมเกินแหงละ 70 ลานบาท
ไมเกินแหงละ 50 ลานบาท
ไมเกินแหงละ 30 ลานบาท

(2) ทรัพยรับจํานําและกําไรสุทธิ ใหนํามาจากงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่
30 กันยายน ของปที่ลวงมา
(3) กรณีสถานธนานุบาลที่เริ่มดําเนินการยังไมครบ 4 ป หรือสถานธนานุบาลที่จัดตั้งใหม
ใหใชงบทดลอง และงบเงินรับ – จาย (ส.ธ. 8 ) ณ วันสิ้นเดือนกอนขอกูมาประกอบการพิจารณา
วิเคราะหขอมูลในการพิจารณาการกูเงินเพิ่มเติมได
(4) เทศบาลที่จะขอกูเงินเพื่อเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลตองไมเคยผิดนัด
การชําระหนี้กับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมากอน
(5) หากพิจารณาแลวปรากฏวาทรัพยรับจํานําและกําไรสุทธิ มีเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดใหพิจารณาใชเกณฑที่ต่ําสุดในการพิจารณาวงเงินใหกู
1.4 เทศบาลจะตองทําสัญญากูเงินภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ หากไมทําสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวายกเลิกการกูเงิน
1.5 การขอรับเงินกูใหขอรับเปนงวด ๆ ตามความจําเปน แตตองรับเงินใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันทําสัญญา

หมายเหตุ

ลําดับ
คําถาม
คําตอบ
5 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน
1.6 การขอกูเงินจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัด
(ตอ) อะไรบาง
และเมื่อทําสัญญากูเงินแลวจะตองตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
ในงบประมาณรายจายประจําปของทุกป
2. การวิเคราะหขอมูลจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนของสถานธนานุบาล
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 อัตราคาใชจายในการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดของสถานธนานุบาล คาใชจาย
ไมเกินรอยละ 75 ของรายได
2.2 อัตรากําไรสุทธิเปรียบเทียบกับหนี้สินระยะยาว กําไรสุทธิไมนอยกวารอยละ 10
ของหนี้สินระยะยาว
2.3 อัตราทรัพยรับจํานําและทรัพยหลุดจํานําเปรียบเทียบกับหนี้สินระยะยาว มูลคาของ
ทรัพยรับจํานํา และทรัพยหลุดจํานําไมนอยกวารอยละ 100 ของหนี้สินระยะยาว
2.4 อัตรารายไดเปรียบเทียบกับหนี้สินระยะยาว รายไดเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 30
ของหนี้สินระยะยาว
2.5 จากหลักเกณฑการวิเคราะหในขอ 2.1 – 2.4 ขางตนนํามาเปนขอมูลในการพิจารณา
การใหกูเงิน ดังนี้
(1) ผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 รวม 3 – 4 ขอ หมายถึง การดําเนินงานของ
สถานธนานุบาลดี มีประสิทธิภาพ เห็นควรอนุมัติใหกู
(2) หากผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 เพียง 2 ขอ หมายถึง การดําเนินงาน
อาจมีปญหา กรณีนี้เห็นควรเลือกพิจารณาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
ก. ไมอนุมัติใหกูหรือ
ข. ใหกูเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินกู พรอมทั้งใหปรับปรุงกิจการหากผลการดําเนินงาน
ผานหลักเกณฑที่กําหนดจึงใหกูเพิ่มเติมอีกครึ่งหนึ่งของวงเงินกู
(3) หากผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 เพียง 1 ขอ หมายถึงสถานภาพการบริหาร
ไมมั่นคง มีอัตราเสี่ยงสูงในการใหกูเงิน เห็นควรไมอนุมัติใหกูเงิน

หมายเหตุ

ลําดับ
คําถาม
คําตอบ
5 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน
2.6 กรณีสถานธนานุบาลที่เริ่มดําเนินการยังไมครบ 4 ป ซึ่งอาจยังอยูในภาวะขาดสภาพคลอง
(ตอ) อะไรบาง
หรือกรณีเทศบาลมีเหตุผลความจําเปน อาจพิจารณาอนุมัติใหกูไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายที่ประสบ
ปญหาซึ่งขาดสภาพคลองจนอาจกระทบและไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง หรือการดําเนิน
กิจการตองหยุดชะงักไมสามารถใหบริการแกประชาชนได ทั้งนี้ เพื่อใหสถานธนานุบาล
มีเงินทุนหมุนเวียนนําไปบริการกิจการ และมีกําไรไดในอนาคต
3. เอกสารประกอบการขอกู
3.1 หนังสือใหความเห็นชอบใหกูเงินจากจังหวัด
3.2 รายงานการประชุมสภาทองถิ่น
3.3 งบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 30 กันยายนของปที่แลวมา
3.4 รายงานการรับจายเงิน (แบบ ส.ธ.1) ณ วันสิ้นเดือนกอนขอกู
3.5 งบเงินรับ - จาย (ส.ธ.8) ณ วันสิ้นเดือนกอนขอกู
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เนื่องจากตองการโอนเพิ่มงบประมาณรายจาย ประเภท
รายจายเพื่อใหไดซึ่งมาบริการ พรอมทั้งมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย สามารถใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ
พ.ศ. 2541 การโอนงบประมาณ ขอ 26 ขอเดียวได
หรือไม หรือวาจะตองใชระเบียบทั้งขอ 26 และขอ 28

ตองดําเนินการโอนงบประมาณกอนตามขอ 26 และดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายตามขอ 28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541

หมายเหตุ

