
 

ฟอรมบันทึกคําถามท่ีพบบอย (FAQ) 

สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

  เพ่ิม     แกไข 

หมวด 

  ระเบียบ/กฎหมาย   การเงิน/การคลัง     ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   การศึกษาทองถ่ิน              การพัฒนาระบบราชการ 

  ยุทธศาสตรและแผนงาน   การพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน   บริหารงานบุคคล สถ.    บริหารงานบุคคล อปท.  อ่ืนๆ 
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อยากทราบวา อบต. สามารถตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุน
แก รร. ในสังกัด สพฐ. ไดหรือไม ตอนน้ี รร. ไดสงโครงการ
ขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ เพ่ือบรรจุใน
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 
ท้ังในและนอกสถานท่ี (เปนการทัศนศึกษาดูงานจาก
สถานท่ีจรงิ) เปนคาอาหาร 6,000 บาท คารถ 30,000 
บาท คาเขาชมสถานท่ี 4,000 บาท รวม 40,000 บาท 
อยากทราบวาจากโครงการดังกลาว อบต. สามารถตั้ง
งบประมาณอุดหนุนใหกับ รร. ไดหรือไม ถาตั้งใหได 
 
 

อปท. ตองพิจารณาวา เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไมกอน ตั้งงบประมาณอุดหนุนน้ันสอดคลอง
ตามมาตรา 4 แหง พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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3 
(ตอ) 

ตองดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ      
กระจายอํานาจฯ ตาม ว.74 หรือไม และตองขอให 
ทาง สพฐ. ยืนยันดวยหรือไมวาไมมีงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาว ขอความกรุณาทาง 
กรมฯ ไดตอบเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานดวยคะ 
เน่ืองจากมี อปท. หลายแหงไดตั้งงบประมาณใหกับ
โรงเรียนในลักษณะน้ีไปหลายแหงแลว อยากทราบวา 
อปท. ควรดําเนินการอยางไรบางคะ 
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การแกไข พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ (บําเหน็จคํ้าประกัน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองทองถ่ิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดพิจารณาและมีความเห็นดังน้ี 
  ๑. เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพราะเห็นวาผิดตอเจตนารมณ
ของกฎมายท่ีประสงคใหมีบําเหน็จตกทอดไปยังทายาท จึงไมสมควรแกไขพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
  ๒. หากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับกลุมขาราชการสวนทองถ่ินใน
ประเด็นดังกลาว ก็ชอบท่ีจะใหการชวยเหลือสนับสนุนดวยวิธีการอ่ืน เชน การขอความรวมมือ
สถาบันการเงินของรัฐตางๆ พิจารณาสนับสนุนการใหเงินกูแกขาราชการบํานาญเปนกรณีพิเศษ 
  ๓. เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมระหวางขาราชการทุกประเภท รัฐบาลควรแกไขกฎหมายเกี่ยวกับ
บําเหน็จตกทอดใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายในเรื ่องดังกลาวตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยไมมีผลยอนหลังไปบังคับแกขาราชการบํานาญท่ีได
ดําเนินการในกรณีดังกลาวไปกอนแลว  
 

หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ 
ว ๐๒๖๔ ลงวันท่ี 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง แจงผลการ
พิจารณานําสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดไป
เปนหลักทรัพยคํ้า
ประกันการกูเงิน
กับสถาบันการเงิน 
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5 การกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมีหลักเกณฑการกูเงิน
อะไรบาง 

หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเปนไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1. ระเบียบ มท. วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 
2. หลักเกณฑการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามหนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

ท่ี มท. 0808.4/ว 1 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 ดังน้ี 
2.1 กูเพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน  

 

 รายละเอียด กูเพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน 

 1. อัตราดอกเบ้ีย 
 1.1 เงินกู 
 1.2 เงินฝากสมทบทุน 
   1.3 กรณีไมสงชําระหน้ีเงินกู 

 
รอยละ 2.5 ตอป 
รอยละ 1 ตอป 
รอยละ 4 ตอป 

 2. ระยะเวลาชําระหน้ี ชําระหน้ีไมเกิน 10 ป 

 3. วงเงินการใหกู 
 

1. กูไดไมเกิน 10 เทาของเงินฝากสมทบทุนท่ีมี
อยูกับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล แตไมเกิน 
ครั้งละ 150 ลานบาท 
2. ใหทําสัญญากูเงินภายใน 6 เดอืน นับจาก
วันท่ีไดรับอนุมตั ิ
3. ทําสัญญากูเงินแลวใหรับเงินกูภายใน 1 ปนับ
จากวันทําสัญญา 
 

 4. การพิจารณาฐานะการคลัง การพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 
ปยอนหลัง 
1. งบพัฒนาไมเกินปละ 10 ลานบาท ยอด
ชําระหน้ีตอปไมเกิน 60% ของงบพัฒนา 
2. งบพัฒนาเกินปละ 10 ลานบาท แตไมเกินป
ละ 30 ลานบาท ยอดชําระหน้ีตอปไมเกิน 70% 
ของงบพัฒนา 
3. งบพัฒนาเกินปละ 30 ลานบาท ยอดชําระ
หน้ีตอปไมเกิน 80% ของงบพัฒนา 
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   กูเพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน   

 รายละเอียด กูเพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน 

 4. การพิจารณาฐานะการคลัง 4. ยอดชําระหน้ีตอปท่ีนํามาใชในการพิจารณาตามขอ 1 – 3 
ใหคิดจากยอดชําระหน้ีท่ีขอกูใหมรวมกับยอดตอไปน้ี 
     (1) ยอดชําระหน้ีเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
สถาบันการเงิน และหนวยงานอ่ืนทุกสัญญา ท่ียังไมไดม ี
การตั้งงบประมาณชําระหน้ีไวในงบกลาง 
     (2) ยอดชําระหน้ีเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
สถาบันการเงิน และหนวยงานอ่ืน ท่ีไดรับอนุมตัิใหกูเงินแลว  
แตยังไมไดทําสัญญา 
     ท้ังน้ี ตาม (1) – (2) ไมรวมหน้ีเงินกูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาล 
5. กรณีเทศบาลท่ีไมผานหลักเกณฑการวิเคราะหฐานะการ
คลังแตมีเงินฝากสมทบทุนคงเหลอือยูใหกูไดไมเกินวงเงินฝาก
สมทบทุนเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลท่ีคงเหลืออยู 

 

 5. หลักเกณฑการซ้ือท่ีดิน ใหเทศบาลระบุรายละเอียดของท่ีดินท่ีจะซื้อ ไดแก บริเวณ
ท่ีตั้งของท่ีดิน จํานวนเน้ือท่ี และวงเงินคาซื้อท่ีดินโดยประมาณ 
 

 6.  ระยะเวลาการเชาท่ีดินท่ีใชในการกอสราง
โครงการตางๆ 

การกูเงินเพ่ือไปกอสรางสิ่งกอสรางถาวรในพ้ืนท่ีเชา จะตองมี
ระยะเวลาการเชาไมนอยกวาระยะเวลาการชําระหน้ีเงินกูกับ
เงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล 
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  กูเพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน  

 รายละเอียด กูเพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน 

 7. เอกสารประกอบการขอกูเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือใหความเห็นชอบใหกูเงินจากจังหวัด 
2. รายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
3. โครงการท่ีขอกูเงิน 
4. แบบแสดงฐานะการคลังยอนหลัง 3 ป   
5. แบบฟอรมการขอกูเงินของเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล 
6. แบบแปลนโครงการท่ีจะขอกู พรอมประมาณการราคาคา
กอสราง (กรณีกอสราง) 
(ยกเวนกอสรางตามแบบมาตรฐานของกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น ไมตองสงแบบแปลน) 
7. คุณลักษณะของครุภณัฑท่ีประสงคจะซื้อ (กรณีจัดซื้อ
ครุภณัฑ) 
8. แผนผังแสดงแนวเขตพรอมระบุสถานท่ีท่ีจะดาํเนินการใหชัดเจน 
9. หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือเอกสารหลักฐานการไดรับ
อนุญาตใหใชสถานท่ีในการกอสราง  
10. ราคาซื้อขายท่ีดินขางเคียง และราคาประเมนิท่ีดินบริเวณ
ท่ีจะซื้อ 
11. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการขอกูเงิน 

 8. การขอรับเงินกู 
 

1. เทศบาลแจงขอรับเงินกูไปยังสาํนักงานเงินทุนสงเสรมิ
กิจการเทศบาลโดยตรง 
2. สงสําเนาสญัญาจาง หรือสญัญาซื้อขาย หรือสญัญา            
จะซื้อจะขาย และบันทึกตอทายสญัญา (ถามี) พรอมสําเนาใบ
ตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจาง     
โดยรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีท่ีเทศบาลประสงค
จะใหโอนเงินเขาบัญชี 
4. เมือ่สาํนักงานเงินทุนสงเสรมิกิจการเทศบาลจายเงินกูให
เทศบาลแลวจะแจงใหจังหวัดทราบ 
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2.2 กูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  
 

 

         1. หลักเกณฑการกูเงิน 
           1.1 อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 3 ตอป 
           1.2 ระยะเวลาการชําระหน้ีไมเกิน 5 ป 
           1.3 การพิจารณาวงเงินกูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ดังน้ี 
                                      (1) วงเงินกูใหพิจารณาจากทรัพยรับจํานําและกําไรสุทธิ ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 

 

 ทรัพยรับจํานํา กําไรสุทธ ิ วงเงินกู 

 เกิน 60 ลานบาทข้ึนไป เกิน 6 ลานบาทข้ึนไป ไมเกินแหงละ 90 ลานบาท 

 เกิน 40 ลานบาทข้ึนไป ถึง 60 ลานบาท เกิน 4  ลานบาทข้ึนไป ถึง 6 ลานบาท ไมเกินแหงละ 70 ลานบาท 

 เกิน 20 ลานบาทข้ึนไป ถึง 40 ลานบาท เกิน 2 ลานบาทข้ึนไป ถึง  4 ลานบาท ไมเกินแหงละ 50 ลานบาท 

 ไมเกิน 20 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท ไมเกินแหงละ 30 ลานบาท 

        (2) ทรัพยรับจํานําและกําไรสุทธิ ใหนํามาจากงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี                    
30 กันยายน ของปท่ีลวงมา 

       (3) กรณีสถานธนานุบาลท่ีเริ่มดําเนินการยังไมครบ 4 ป หรือสถานธนานุบาลท่ีจัดตั้งใหม  
ใหใชงบทดลอง และงบเงินรับ – จาย (ส.ธ. 8 ) ณ วันส้ินเดือนกอนขอกูมาประกอบการพิจารณา
วิเคราะหขอมูลในการพิจารณาการกูเงินเพ่ิมเติมได 

       (4) เทศบาลท่ีจะขอกูเงินเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลตองไมเคยผิดนัด
การชําระหน้ีกับเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมากอน 

       (5) หากพิจารณาแลวปรากฏวาทรัพยรับจํานําและกําไรสุทธิ มีเกณฑอยางใดอยางหน่ึง 
ต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดใหพิจารณาใชเกณฑท่ีต่ําสุดในการพิจารณาวงเงินใหกู 
          1.4 เทศบาลจะตองทําสัญญากูเงินภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติ หากไมทําสัญญา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวายกเลิกการกูเงิน 
           1.5 การขอรับเงินกูใหขอรับเปนงวด ๆ ตามความจําเปน แตตองรับเงินใหแลวเสร็จ 
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันทําสัญญา       
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          1.6 การขอกูเงินจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัด  
และเม่ือทําสัญญากูเงินแลวจะตองตั้งงบประมาณเพ่ือชําระหน้ีเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล      
ในงบประมาณรายจายประจําปของทุกป 
      2. การวิเคราะหขอมูลจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนของสถานธนานุบาล 
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

2.1 อัตราคาใชจายในการดําเนินงานเปรียบเทียบกับรายไดของสถานธนานุบาล คาใชจาย 
ไมเกินรอยละ 75 ของรายได 

2.2 อัตรากําไรสุทธิเปรียบเทียบกับหน้ีสินระยะยาว กําไรสุทธิไมนอยกวารอยละ 10  
ของหน้ีสินระยะยาว     
           2.3 อัตราทรัพยรับจาํนําและทรัพยหลุดจํานําเปรียบเทียบกับหน้ีสินระยะยาว มูลคาของ
ทรัพยรับจํานํา และทรัพยหลุดจํานําไมนอยกวารอยละ 100 ของหน้ีสินระยะยาว 
           2.4 อัตรารายไดเปรียบเทียบกับหน้ีสินระยะยาว รายไดเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 30                     
ของหน้ีสินระยะยาว 
           2.5 จากหลักเกณฑการวิเคราะหในขอ 2.1 – 2.4 ขางตนนํามาเปนขอมูลในการพิจารณา
การใหกูเงิน ดังน้ี  
                 (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 กรณีน้ีเห็นควรเลือกพิจารณาขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
                      ก. ไมอนุมัติใหกูหรือ 
                      ข. ใหกูเพียงครึ่งหน่ึงของวงเงินกู พรอมท้ังใหปรับปรุงกิจการหากผลการดําเนินงาน
ผานหลักเกณฑท่ีกําหนดจึงใหกูเพ่ิมเติมอีกครึ่งหน่ึงของวงเงินกู 
                 (3) หากผานหลักเกณฑ ตามขอ 2.1 – 2.4 เพียง 1 ขอ หมายถึงสถานภาพการบริหาร
ไมม่ันคง มีอัตราเส่ียงสูงในการใหกูเงิน เห็นควรไมอนุมัติใหกูเงิน 
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           2.6 กรณีสถานธนานุบาลท่ีเริ่มดําเนินการยังไมครบ 4 ป ซ่ึงอาจยังอยูในภาวะขาดสภาพคลอง 
หรือกรณีเทศบาลมีเหตุผลความจําเปน อาจพิจารณาอนุมัติใหกูไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายท่ีประสบ
ปญหาซ่ึงขาดสภาพคลองจนอาจกระทบและไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง หรือการดําเนิน
กิจการตองหยุดชะงักไมสามารถใหบริการแกประชาชนได ท้ังน้ี เพ่ือใหสถานธนานุบาล 
มีเงินทุนหมุนเวียนนําไปบริการกิจการ และมีกําไรไดในอนาคต 
       3. เอกสารประกอบการขอกู 

       3.1 หนังสือใหความเห็นชอบใหกูเงินจากจังหวัด 
       3.2 รายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
       3.3 งบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี 30 กันยายนของปท่ีแลวมา 
       3.4 รายงานการรับจายเงิน (แบบ ส.ธ.1) ณ วันส้ินเดือนกอนขอกู 
       3.5 งบเงินรับ - จาย (ส.ธ.8) ณ วันส้ินเดือนกอนขอกู 

 

13 เน่ืองจากตองการโอนเพ่ิมงบประมาณรายจาย ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดซ่ึงมาบริการ พรอมท้ังมีการแกไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย สามารถใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ 
พ.ศ. 2541 การโอนงบประมาณ ขอ 26 ขอเดียวได 
หรือไม หรือวาจะตองใชระเบียบท้ังขอ 26 และขอ 28 

ตองดําเนินการโอนงบประมาณกอนตามขอ 26 และดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจายตามขอ 28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 

 

 

 


