
ขอบเขตการบรรยาย 
การรับเงนิ 

การเกบ็รักษาเงนิ 

การเบิกจ่ายเงนิ 



แผนพฒันา อปท. 

โครงการ/กจิกรรม 

• พัสด ุ
• สทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ 
   คา่เชา่บา้น 
• อืน่ๆ 

ระเบยีบเบกิจา่ย 

บนัทกึบญัชแีละจดัท ารายงานการเงนิ 
• รายงานสถานะการเงนิประจ าวัน 
• รายงานรับ-จา่ยเงนิสด งบกระแสเงนิสด 
  งบทดลอง 
• กระดาษท าการ งบประมาณ 

ตรวจสอบ 
ภายใน 

สถ.,จงัหวดั 

 
ภายนอก 
สตง. 

ผลตา่ง 
(รายรบัมากกวา่รายจา่ย) 

ปิดบญัชแีละจดัท ารายงานการเงนิประจ าปี 

งบประมาณ 
รายจา่ยประจ าปี 

• ภาษีจัดสรร 

. งบประมาณรายจา่ย 

ประมาณการรายรบั 

• ประมาณการรายรบั 

• เงนิอดุหนุนทั่วไป 

• รายไดจ้ัดเก็บเอง 

• ภาษีอากร 

• รายไดเ้บ็ดเตล็ด 

• คา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ ใบอนุญาต 

• รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 

ภาระหนา้ที ่4 ดา้น 12 แผนงาน 36 งาน 

• งบด าเนนิงาน 

• งบลงทนุ 

• งบเงนิอดุหนุน 

• งบรายจา่ยอืน่ 

• งบกลาง 

• งบบคุลากร 

• เงนิสะสม 75% 

วงจรการบรหิารการคลงั 

• รายไดจ้ากทรัพยส์นิ 

• งบประมาณรายจา่ย 

• เงนิทนุส ารอง 
  เงนิสะสม 25% 

เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน      

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. 2547 

 

มีผลใช้บังคบั วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2548 
 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 
มีผลใช้บังคบั วนัที ่ 27  มกราคม 2549 



        ข้อ 4   ก าหนดว่า 
 

     1.  ในกรณทีี ่อปท.ไม่สามารถปฏิบัตติามระเบียบได้   
     2.  ให้ขอท าความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทย 
ก่อนการปฏิบัติ (โดยปลดักระทรวงมหาดไทย มอบอ านาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวดั )   



 
     ค าส่ังกระทรวงมหาดไทย 

      ที ่181/2548  ลว. 29 ม.ีค. 2548 
      ปลดักระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจ                

ตามระเบียบฯ ข้อ 4 ให้ ผวจ.                                         
แต่ต้องขอท าความตกลงก่อนการปฏิบัต ิ

 

  



  

                   - ตามค าสัง่ มท.ท่ี181/2548 ลว.29 มี.ค.2548 ปลดัมท.มอบอ านาจ
ให ้ผวจ.พิจารณาอนุมติัในกรณีท่ี อปท.ไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบได ้ 

    โดย อปท.จะตอ้งขอท าความตกลงกบั ผวจ.ก่อนการปฏิบติั  
                   - ทั้งน้ี ในการพิจารณา ผวจ.จะตอ้งถือเจตนารมณ์ของระเบียบ

เป็นหลกั โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน  
                   - หาก ผวจ. พิจารณาแลว้เห็นวา่ อปท.มีเหตุผลอนัสมควรท่ีท าให้

ไม่สามารถปฏิบติัตามบทบญัญติัใดในระเบียบได ้กส็ามารถใชดุ้ลพินิจ
พิจารณายกเวน้การปฏิบติัตามระเบียบ ให ้อปท.ตามความเหมาะสมแก่
กรณี 6 

การมอบอ านาจให้ ผวจ. 



   

      1.   เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ให้น าส่งเป็นเงินรายได้
ทั้งส้ิน 

 2.   การรับเงนิต้องออกใบเสร็จรับเงนิทุก คร้ัง 

 3.  เมื่ อ รับ เงินแ ล้ว ใ ห้บันทึก ในสมุด เงินสดภายใน            
วันที่รับเงินหากรับเงินภายหลังปิดบัญชี ให้บันทึกรับในวันน้ัน 
เกบ็เงนิสดไว้ในตู้นิรภยั 

หลกัการรับเงิน 



  

• ข้อ 7  เงินทีไ่ด้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิให้น าส่ง เป็นเงินรายได้            
เว้นแต่  

     - มีระเบียบ ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่  

     - เงินทีมี่ผู้อุทศิให้   
     - จัดหารายได้ขึน้เป็นคร้ังคราว **   
     ** เงินรายได้ที ่อปท. จัดหาเป็นคร้ังคราวถ้าไม่ได้ก าหนดไว้เป็น  

อย่างอืน่ หากมีเงินเหลอืจ่าย หรือ หมดความจ าเป็นให้น าส่งเป็น
รายได้ของอปท.** 

  



  

ข้อหารือ  :   
                เทศบาลด าเนินการโครงการมหกรรมแข่งขันนกเขาชวา
อาเซียนประจ าปี ประกอบด้วย 
    - งบประมาณประจ าปีของเทศบาลที่ตั้งไว้ 
    - จากรายได้การจ าหน่ายบัตรเสารอกนก 
    - งบประมาณจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  
   เงินรายได้ทั้ งหมดจะจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน และเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วจะมีเงินเหลือ เทศบาลสามารถน าเงินเหลือจ่ายไป
ด าเนินการสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้     
ได้หรือไม่ หรือจะต้องน าส่งเป็นรายได้ของเทศบาล 



 

• แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน หัวหน้าส่วนการคลังเป็นโดย
ต าแหน่ง 

• ให้น าเงินที่ได้รับฝากธนาคารทั้ง จ านวน  หากฝากไม่ทัน          
ให้เกบ็เงนิ ในตู้นิรภยั วนัรุ่งขึน้ให้น าฝากทั้งจ านวน 

 

การเกบ็รักษาเงิน 



การเกบ็รักษาเงิน 

หาก อปท. อยู่ไกลไม่สามารถฝากได้ทุกวัน ให้ฝากในวัน
สุดท้ายของสัปดาห์ 

 
 



 

การถอนเงินฝากธนาคาร  
• แจ้งเงื่อนไขกบัธนาคารลงนามส่ังจ่ายร่วมกนั อย่างน้อย  3 คน 

• โดยมี ผู้บริหารท้องถิน่ และปลดั อปท. ลงนามทุกคร้ัง 

• ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือ        
ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต า่กว่าหัวหน้าหน่วยงาน  

• กรณไีม่มีผู้บริหารท้องถ่ิน ให้มอบหมายให้พนักงานท้องถ่ินตั้งแต่ ระดับ
สามหรือเทยีบเท่าขึน้ไป เพิม่อกี 1 คน ลงนามส่ังจ่ายร่วมกนั              

การถอนเงนิ 



  

          

หลกัการ  
 

     1. ผู้มีอ านาจถอนเงนิ มี 3 กลุ่ม 
 

              กลุ่มที ่1  คอื ผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้รักษาราชการแทน 

              กลุ่มที ่2  คอื ปลดั อปท. หรือผู้รักษาราชการแทน 

              กลุ่มที ่3  คอื บุคคลทีผู้่บริหารท้องถิน่มอบหมาย อาจเป็น
ผช.ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ให้ลงนามส่ังจ่ายเงนิร่วมกบัผู้บริหาร 
และปลดั อปท. 



  
   
       2. การลงลายมือช่ือร่วมกนัทั้ง  3  กลุ่ม จงึสามารถถอนเงนิได้ 
   

       3. ส่งรายช่ือผู้มีอ านาจถอนเงนิให้ธนาคาร 
         

 ** กรณีผู้บริหารท้องถิ่น / ปลัด อปท.ไม่อยู่ / ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้เปลีย่นแปลงลายมื่อช่ือแจ้งการเปลีย่นแปลง และ
ระยะเวลารักษาราชการแทนส่งธนาคารทราบด้วย **                                                                       

                                                                                                                              



 

หลกัการเบิกเงิน 
• การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเพิ่มเติม 
ให้หน่วยงานผู้เบิกยืน่แผนการใช้จ่ายเงนิทุก สาม เดอืน 
 

 ให้แต่ละหน่วยงานใน อปท. วางแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยให้วางแผนการใช้จ่ายเงินทุก 3 เดือน (ไตรมาส) ส่ง
ให้กองคลังก่อนวันเร่ิมต้นของแต่ละไตรมาส โดยกองคลังจะบูรณาการ
แผนของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ให้สัมพนัธ์กบัเงินสดทีห่มุนเวยีน   

การเบิกจ่ายเงิน 



 

• การขอเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใด ให้เบิก       
ได้แต่เฉพาะปีงบประมาณน้ัน รวมทั้งเงินอุดหนุน ที่รัฐบาล ให้
โดยระบุวตัถุประสงค์ (ข้อ 39)  เว้นแต่ 

  -  เงนิทีไ่ด้ขออนุมัตกินัเงนิไว้แล้ว 
  -  เงินที่ได้ก่อหนีผู้กพนัไว้ก่อนส้ินปี และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิน่ให้กนัเงิน 

  -  เงนิอุดหนุนทีร่ะบุวตัถุประสงค์เบิกจ่ายไม่ทนัและ        
     ได้บันทกึบัญชีไว้แล้ว 

  



 

• การเบิกเงินลักษณะค่าใช้จ่ายประจ าและมีการเรียกเก็บเป็นงวดๆ 
ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายน้ันเกิดขึ้นเมื่อ อปท.ได้รับแจ้งให้ช าระหน้ี     
(ข้อ 45 ) 

•  รายจ่ายที่เกิดขึน้เมื่อ อปท.ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ ไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า           
ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

     (มท.0313.4/ว 1696  ลว. 5 ส.ค. 2541  เร่ือง ซักซ้อมความ   
เข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้ง     
ให้ช าระหนี)้ 



 

สาระส าคญั 
 

       ให้เบิกจากงบประมาณปีที่ได้รับแจ้งหนี ้
 

 1. ไม่ว่าเดือนใด เช่น ค่าเช่าบ้าน  

                (ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึน้เมื่อ อปท.ได้รับแบบ 6006 และให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปบระมาณที่ได้รับแบบตาม นส.ที่ มท 
0808.2 /ว 296 ลงวนัที ่25 มกราคม 2550 ข้อ 7)   

 2. เฉพาะเดือน ก.ย. เช่น ค่าน า้มันเช้ือเพลงิ 

 3. เฉพาะเดือน ส.ค.+ ก.ย. เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าเช่า   
คู่สายโทรศัพท์  ค่าติดตั้งสายโทรศัพท์   ค่าไปรษณย์ี ฯ  
 



 

• ค่ า ใ ช้ จ่ ายที่ เ ป็นร าย จ่ ายประจ า เ กิ ดขึ้น ปี ใด ใ ห้ เบิ กจ าก  
งบประมาณรายจ่ายปีน้ันไปจ่าย(ข้อ 56) 
– ถ้าการยมืเงนิงบประมาณส าหรับรายการทีไ่ด้ตั้งไว้แล้ว      
ถ้าจะต้องจ่ายติดต่อคาบเกีย่วถึงปีงบประมาณใหม่ให้ยมืเงนิไป  
ทดรองจ่ายส าหรับระยะเวลาปีใหม่ โดยให้ถือเป็นรายจ่ายของ   
ปีทีย่มืเงนิ ส าหรับรายการต่อไปนี ้

        - ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการไม่เกนิ 60 วนั 
        - ปฏิบัตริาชการอืน่ๆไม่เกนิ 15 วนั 



 

การจ่ายเงินยมื 
 

  

  -  มีงบประมาณเพือ่การน้ันแล้ว 

  - ผู้ยืมได้ท าสัญญาและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการทุกประการ หากไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนด จะยินยอมให้หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง เบีย้หวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจาก
ทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินทีย่มืไปจนครบถ้วนทันที  

  - ไม่มีการค้างเงินยมืเก่า 

นายกฯ อนุมัต ิการจ่ายเงินยมื 



  
   

   การยมืเงนิงบประมาณเพือ่เดนิทางไปราชการ เอกสารประกอบด้วย 
  - การค าส่ังทีอ่นุมัตใิห้เดนิทางไปราชการ 
  - สัญญายมืเงนิ 
  - ประมาณการ ค่า ใ ช้ จ่ ายในการ เดินทางไปราชการ          
(ตามระเบียบเดนิทางไปราชการฯ ข้อ 13  ประกอบด้วย ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเน่ืองในการ
เดินทางไปราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย ไม่จ่ายเดินทางไป
ราชการไ ม่ไ ด้  เ ช่น  ค่ าจัดท าพาสปอร์ตกรณีไปราชการ
ต่างประเทศ)  



  
 

   ตัวอย่าง   
    

           ตั้ งงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการจัดงานลอยกระทง        
มีค่าใช้จ่าย ดงันี ้

                  -  ค่าตอบแทน เช่น วทิยากร เป็นต้น  

                  - ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างจัดท าอาหาร ค่าจ้างจัดมหรสพ 
เป็นต้น    

       -  ค่าวสัดุ เช่น แผ่นโฟม  กระดาษตกแต่งเวท ี เป็นต้น 



 

• กรณโีครงการดงักล่าว ให้ผู้รับผดิชอบจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นเพือ่ท าสัญญายมืเงนิ จากโครงการ 

• ส าหรับค่าใช้จ่ายทีม่กีารจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ให้ปฏิบัตติาม
ระเบียบพสัดุฯ 

 

         



 หลกัการเขียนโครงการ 

• ๑. ช่ือโครงการ ตอ้งเป็นช่ือท่ีเหมาะสม ชดัเจน 
ดึงดูดใจ และเฉพาะเจาะจงวา่จะท าอะไร 

• ๒. หลกัการและเหตุผล กิจกรรมตอ้งเป็นอ านาจ
หนา้ท่ี เป็นการแสดงถึงปัญหาความจ าเป็น ผูเ้ขียน
โครงการตอ้งพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ เพ่ือแสดง
ใหผู้พ้ิจารณาโครงการเห็นความจ าเป็น และ
ความส าคญัของโครงการ 
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  ๓. วตัถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นการแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง การเขียนวตัถุประสงคต์อ้งเขียนใหต้รงกบั
ปัญหาวา่ระบุไวเ้พ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงจุดมุ่งหมายท่ีจะแกปั้ญหานั้น 
ๆ และตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีเป็นไปได ้สามารถวดัได ้

๔. วธีิการด าเนินการ แสดงขั้นตอนภารกิจท่ีจะตอ้งท าใหก้าร
ด าเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบติัแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เป็นการระบุเวลาท่ีเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดโครงการและสถานท่ีท่ีจะท าโครงการ 
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  ๖. งบประมาณ 

๗. ผู้รับผดิชอบ ตอ้งระบุช่ือผูท้  าโครงการ 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ท่ีคิดวา่จะไดจ้าก

ความส าเร็จเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นการระบุใครจะไดรั้บ
ผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองอะไร
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

๙. การประเมินผลโครงการ เป็นการระบุวา่หากไดมี้การด าเนิน
โครงการแลว้ จะมีการติดตามดูผลไดอ้ยา่งไร เม่ือใด 

26 



  

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท .0313.4/ว 1347         
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
                

               ก าหนดให้ อปท. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ         
ในส่วนที่ด าเนินการเอง/อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ให้เบิกได้ตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ เท่าที่จ าเป็นและประหยัด ค านึงถึงฐานะการ
คลงัของ อปท. เป็นส าคญั       

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. 



  

 

 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ 
อปท. ดงันี ้
       1. การด าเนินการจัดงานต่าง ๆ ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือ
มีกฎหมายให้อ านาจโดย อปท.ต้องก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ไว้ในโครงการจัดงาน 
             2. กิจกรรมจะต้องเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้
ประโยชน์ หรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป  
เช่น การจดักจิกรรมให้ความรู้อนัประโยชน์        

มท 0808.4/ว 3722 ลว.10 สิงหาคม 2555 
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      หรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญและ
รักษาไว้ ซ่ึงศิลปะ ประเพณแีละวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่น 
       3. กิจกรรมที่ด าเนินการจะต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
โครงการ หากไม่ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวจะท าให้โครงการไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 
      4. หากมีการจัดการประกวด หรือแข่งขันและมีการมอบรางวัล 
มูลค่ารางวัลต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ 
โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็น เหมาะสมและประหยดั 



มท.0808.2/ว 1639 ลว. 17 เม.ย. 2556 

• ให้ อปท.ที่จะด าเนินกจิการหรือโครงการในการจัดท าการบริการ
สาธารณะเพือ่ประชาชนในท้องถิ่นได้น้ัน กจิกรรมหรือโครงการ
ดงักล่าวต้องอยู่ในอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายก าหนดไว้  

• ส าหรับการด าเนินกจิกรรมหรือโครงการเกีย่วกบัการบ ารุงรักษา 
จารีตประเพณ ี   ภูมิปัญญาท้องถิน่และวฒันธรรม อนัดขีอง
ท้องถิ่น จะต้องมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ หรืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป เช่น การจัดกจิกรรมส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในการปฏิบัตติามแบบอย่าง
ประเพณหีรือวฒันธรรมไทยทีถู่กต้อง 30 



มท.0808.2/ว 1639 ลว. 17 เม.ย. 2556 

    มใิช่ส่งเสริมสนับสนุนหรือบ ารุงรักษาจารีตประเพณหีรือ
วฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่น โดยการออกค่าใช้จ่ายให้แก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงทีจ่ะประกอบพธีิกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึงทีเ่ป็นเร่ืองเฉพาะตวัทีบุ่คคลน้ันจะต้องกระท าตาม
ประเพณหีรือวฒันธรรมทีบุ่คคลน้ันเช่ือถือหรือปฏิบัต ิ 
ซ่ึงบุคคลน้ันมสิีทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
2550 มาตรา 37 โดยบุคคลน้ันจะต้องกระท าด้วยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง 
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1. ข้อหารือ  :  
            

           สตง. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี 2550 ในการจัดซ้ือชุดของขวัญผู้สูงอายุ และผู้มีเกียรติ 
เพือ่ใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ เป็นเส้ือคอปกฮาวายฯ และผ้าแพร จ านวน 
800 ชุด เป็นเงิน 400,000 บาท แจกผู้สูงอายุ และผู้มีเกยีรติ เพือ่ใช้ในวันงาน
ประเพณีสงกรานต์ ซ่ึงไม่ใช่สาระส าคัญ ของการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
จึงถือเป็นค่าใช้ จ่ายที่ ไ ม่จ า เ ป็นและประหยัดตามหนังสือส่ังการฯ             
และเทศบาลหารือว่าสามารถเบิกจ่ายเงิน จ านวน 400,000 บาท ได้หรือไม่ 



ความเห็น  :  
          การด าเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯ  ของเทศบาล
ต้องเป็นไปตามหนังสือส่ังการฯ ที่ก าหนดให้เบิกจ่ายในการจัดงานต่างๆ ได้
ตามงบประมาณที่ตั้ งไ ว้และเบิกจ่ายได้ เท่าที่จ า เ ป็นและประหยัด              
โดยค านึงถึงฐานะการคลังของ อปท. เป็นส าคัญ โดยให้อยู่ในดุลพินิจ       
ของผู้มีอ านาจฯ ในการพจิารณาด าเนินการโครงการจัดงานต่างๆ ได้                  
          ทั้งนี้ หากการจัดซ้ือชุดของขวัญดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น               
ต่อการจัดงานอันก่อให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของ        
ทางราชการ เทศบาลกส็ามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 



    

   

  หนังสือ มท. ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม 2547 
 เร่ือง หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขนักฬีาของ อปท.  
 ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. 
หรือภายใน อปท.หรือจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน 
สาระส าคญั ดังนี ้
  1. กรณีส่งนักกฬีาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน เบิกจ่าย 
         1.1 ค่าพาหนะ ให้แก่ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน (ตามที่จ่ายจริง
ตามสิทธิระเบียบมท.การเดินทางไปราชการ) นักกีฬาหรือกรีฑา เบิกจ่ายใน
อตัราต ่าสุดของระเบียบ 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขนักฬีา 



     1.2 ค่าเบีย้เลีย้งและค่าเช่าที่พกั ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีข่อง อปท. 

                    1.3 ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา พร้อมชุดกีฬา เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด 

             2. กรณีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน เบิกจ่าย 

                    2.1 ค่าเช่าและค่าเตรียมสนาม แข่งขัน เท่าทีจ่่ายจริง  

                    2.2 ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน เท่าทีจ่่ายจริงและประหยดั  

                    2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม กรณีเป็นพนักงานของ 
อปท.เบิกได้ตามอตัราค่าล่วงเวลาฯ ในวนัหยุดราชการเฉพาะวนัมีการแข่งขันฯ 

        2.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาและ       
นักกรีฑา ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าท าการนอกเวลา       



                    2.5  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

                 -  ข้าราชการ/ลูกจ้างทางราชการ ไม่มีหน้าทีใ่นการจัดงาน     
เบิกได้ คนละไม่เกนิ 400 บาท/วนั 

     -  กรณีที่มิใช่ข้าราชการ/ลูกจ้างทางราชการ เบิกได้คนละ
ไม่เกนิ 800 บาท/วนั    

        2.6  กรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จ าเป็นในการแข่งขันกีฬา เบิกค่าตอบแทนได้คนละ       
ไม่เกนิ 400 บาท/คน 

        2.7  ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา เช่น     
ค่าน า้ดื่มของเจ้าหน้าที,่ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการพธีิเปิด เป็นต้น 



 

ปัญหาที่พบบ่อย 
   

                2.8  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ        
การแข่งขันเพือ่เป็นการประกาศเกยีรติคุณ ช้ินละไม่เกนิ 1,500 บาท 

     2.9  เงิน หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 



 

ข้อก าหนดการจ่ายเงิน 
      อปท.จะจ่ายเงิน หรือ ก่อหนีผู้กพนั ได้แต่เฉพาะที ่กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบั หรือ หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 

               -  การจ่ายเงินจะต้องมีงบประมาณ 

   -  หนีต้้องถึงก าหนดหรือใกล้จะถึงก าหนด 

    -  เบิกเพือ่การใด จะต้องน าไปจ่ายเพือ่การน้ัน  
   -  กรณีที่ อปท.ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของปีที่ผ่านมา ให้เบิกจ่าย
ได้เฉพาะรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค และจะต้องเป็นรายการ 
และ จ านวนเงินทีป่รากฏในงบประมาณของปีที่ผ่านมาเท่าน้ัน  

   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 7) 
             



การจ่ายเงิน 
• การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิทุกรายการต้องมีหลักฐาน
การจ่าย 

• การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็น เช็ค หรือจัดท า
ใบถอนเงนิฝากธนาคาร เพือ่ให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงิน 

• การเขียนเช็คส่ังจ่ายหัวหน้าหน่วยงานคลัง กรณีที่มีค่าใช้จ่าย     
ที่รวมกนัแล้วไม่เกนิ  สองพนับาท  เช่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน ้า   
ค่าไฟ เป็นต้น 



 

การกนัเงินกรณีก่อหนี ้
 

• ก่อหนีผู้กพันไว้ก่อนส้ินปีโดย ส่ังซ้ือ ส่ังจ้าง หรือการเช่า
ทรัพย์สิน หมายถึงรายการที่มีคู่สัญญา สามารถกันเงินได้       
ทุกหมวด 

        - เบิกเงินไม่ทัน ขอกันเงินต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้เบิกได้อีก
ภายในปีงบประมาณถัดไป 

        - ขอขยายเวลาต่อสภาท้องถิ่นได้อกี  6  เดอืน 
          
           



 

การกนัเงินกรณีไม่ก่อหนี ้
 

• เฉพาะราย จ่ ายหมวดค่ าค รุภัณฑ์ที่ ดินและ ส่ิ ง ก่ อส ร้ า ง                              
ตั้งงบประมาณแล้วยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจ าเป็น  
ต้องใช้จ่ายต่อไปให้ขออนุมัตกินัเงนิต่อสภาท้องถิน่ 

   - หากยังไม่ได้ด าเนินการให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่น   
ได้ อกี 1 ปีงบประมาณ 

    - ต้องการจะเปลีย่นแปลงรายการทีท่ าให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ 

 เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน โดยให้ขอ
อนุมตัทิั้งเปลีย่นแปลงและขยายเวลา 



 

รายการที่ขอกนัจะมีก าหนดระยะเวลาทั้งส้ิน ดงันี ้
 - ปีทีต่ั้งงบประมาณแล้วไม่ได้ด าเนินการ 
 - ปีที่ สอง ขอขยายเวลา และหรือขอเปลีย่นแปลง 
 - เมื่อขอเปลีย่นแปลงแล้วได้รับให้ด าเนินการอกี 1 ปี 
 

  ** เมื่อครบระยะเวลาแล้วยังไม่ได้ด าเนินการเงินตกเป็นเงิน
สะสม หรือ ด าเนินการแล้วมีเงินเหลือเงินดังกล่าว ตกเป็นเงิน
สะสม ** 
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      การถอนคนืเงินรายรับ 

  กรณ ีอปท.ได้รับเงนิรายรับและต่อมามกีารขอคนืใน
ลกัษณะของลาภมคิวรได้ ดงันี ้

    - การรับช าระภาษโีดยไม่ถูกต้อง 

  - ค่าขายเอกสารกรณมีีการยกเลกิการประกวดราคาและไม่มี              

       การพจิารณาใหม่ 

 - เงนิทีไ่ด้รับชดใช้ไว้เกนิความรับผดิให้ขอคนืในก าหนดอายุ       
ความ 
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วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัการถอนคนืเงินรายรับ 
• ขอคนืภายในปีงบประมาณ 
     - จดัท าฎกีาเงินนอกงบประมาณ-ลดยอดเงนิในทะเบียนรายรับ 

        เดบิท บัญชีรายรับ  XXX 

                 เครดติ บัญชีเงินฝากธนาคาร      XXX 
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• ขอเงนิคนืภายหลงัปีงบประมาณ  
   - ตรวจสอบ และขออนุมตัสิภาท้องถิ่นเพือ่จ่ายจากเงนิ
สะสม  

   - จัดท าฎกีาเงนินอกงบประมาณ 
           เดบิท บัญชีเงนิสะสม      XXX 
                          เครดติ บัญชีเงนิฝากธนาคาร    XXX 
 
                                                                                    

                                                               Ex. 



 

เงนิสะสม 
 
• ทุกส้ินปีเม่ือปิดบัญชีรายรับ รายจ่าย แล้ว ให้กันเงินสะสม ไว้ 25 %      
เพือ่เป็นทุนส ารองเงินสะสม (ข้อ 87) 

• อปท.สามารถใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังนี ้
 

   1. กรณีที่ยอดเงินสะสม มีเหลือไม่เพียงพอต่อการบริหาร            
ต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินและขออนุมัติจาก ผวจ. 

  2. ปีใดมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ25                     
ของงบประมาณประจ าปีน้ัน สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไข ข้อ 89 

 
                



 

•  ข้อ 88 งบประมาณประจ าปีมีผลบังคบัใช้แล้ว ในระยะ 3 เดอืนแรก
รายได้ยงัไม่ได้เข้ามาหรือมีไม่เพยีงพอ 

     - สามารถเบิกจ่ายได้ทุกหมวด ทุกรายการ โดยเบิกจ่าย
ล่วงล า้เงินสะสมได้ และบันทกึบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายปกติ 

  (หากเลยระยะเวลา 3 เดอืนแรกของปีงบประมาณแล้ว รายได้ ยงัไม่
เข้าหรือมีไม่เพยีงพอให้ อปท.ปฎบิัตติาม นส.มท 0808.4/ว 29 ลว.8 
ม.ค.52 เร่ือง การทดรองจ่ายเงินสะสม) 

     - กรณีที่ เ ป็นรายจ่ายที่ จ่ ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาล         
ระบุวัตถุประสงค์ ได้รับแจ้งยอดจัดสรรแล้ว ยังไม่ได้รับโอนเงิน 
ให้ยมืเงนิสะสมทดรองจ่ายไปก่อน(ยกเว้นงบลงทุน)   



   
 

           -  กรณี อปท.มีผู้รับบ านาญที่ย้ายภูมิล าเนาและประสงค์จะโอน
การรับเงินบ านาญไปรับใน อปท. ประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้าย    
ไปอยู่ใหม่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายให้กับผู้ รับบ านาญได้          
โดยอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นและเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกส่งใช้
เงินยมืสะสม 
   -  กรณี อปท. มีกิจการพาณิชย์ หากมีความจ าเป็น กิจการ
พาณิชย์ อาจขอยมืเงินสะสมไปทดรองจ่ายเพือ่บริหารกิจการก่อนได้ 
โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ ส่งใช้เงินยืมสะสม        
เมื่อส้ินปีงบประมาณ  



  
      

             การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้
ระบุวตัถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงนิให้ชัดเจน และค านึงถงึประโยชน์
ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับ  (ข้อ 89 ประกอบ นส.มท. ที ่
มท 0808.4/ว 3161  ลว. 12 ต.ค.53 )   ดงัต่อไปนี ้

       

  (1)  เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. ที่เป็น
กิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน หรือท้องถิ่นที่ขาดโอกาสที่จะได้รับ      
การพฒันา เกีย่วกบั... 



   

      -  ด้านการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพืน้ที ่
  -  กจิการทีเ่ป็นการเพิม่พูนรายได้ของ อปท. 
  -  กจิการทีจ่ดัท าเพือ่บ าบัดความเดอืดร้อนของประชาชน  
    ทั้งนี ้ต้อง อยู่ในแผนพฒันาของ อปท. 
 

       * ซ่ึงหากเป็นโครงการเพือ่การลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร 
หรือซ้ือที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง 
ให้พจิารณาด าเนินการ... 



  
 

• ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่ม เติม  ห รือ โอนงบประมาณราย จ่ ายมาตั้ ง จ่ าย ก่อน              
เป็นล าดบัแรก 

• กรณีตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณแล้วไม่เพียงพอก็อาจ  
ใช้จ่ายจากเงนิสะสมมาสมทบได้  

•  หาก อปท. เห็นว่าโครงการดงักล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
บ าบัดความเดอืดร้อน   ของประชาชนหรือการบริการชุมชนและ
สังคมของประชาชน ในพื้นที่ และไม่อาจรอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในปีถัดไปได้ กอ็าจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้   



  

 

• โครงการประเภทที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซ้ือจัด
จ้าง เ ป็นส่วนๆ และมีรายไ ด้ไ ม่ เพียงพอที่ จะด า เ นินการ               
ในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและ
ปีถัดไป ตามระเบียบวธีิการงบประมาณฯ ข้อ 38 

 

  * ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช่จ่ายจาก
เงนิสะสม โดยให้ระบุว่าด าเนินการเร่ืองใด สถานทีด่ าเนินการทีใ่ด 
วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอยีดของโครงการเช่นเดียวกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็นทีไ่ม่อาจจดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 



 
  

     

              (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.    
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

      

              (3) ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายใน 1 ปี
ถัดไป  

  หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดเงินสะสมจ านวน
ดงักล่าวน้ัน ต้องพบัไป                                                              



  

 

1.ข้อหารือ :   อบจ.ขออนุมัตยิกเว้นการปฏิบัตติามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยการรับเงินฯ ข้อ 89 เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม เน่ืองจากได้จ้าง 
หจก.ฯ ด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1,400,000 
บาท โดยก าหนดจ่ายเงิน 2 งวด แต่การก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน
ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  ผู้บริหารท้องถิ่น ได้อนุมัติให้กัน
เงินไว้ในงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ส่วนงวดที่ 1 ผู้บริหารท้องถิ่นไม่
อนุมัติให้กันไว้ ท าให้เงินตกเป็นเงินสะสม ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานงวดที ่1 แต่ อบจ.ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จงึขอยกเว้นระเบียบ
ฯได้หรือไม่ 



  
 

2. ข้อหารือ :  
               เ ทศบาลมี คว ามประสง ค์จะ จ่ า ยข าด เ งิ นสะสม             
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน ฯ ข้อ 89 (1) เพือ่ก่อสร้าง
ส านักงานเทศบาล ซ่ึงอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี และสภา
เทศบาลมีมติเห็นชอบแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
ประชาชน ถอืเป็นกจิการเกีย่วกบัด้านการบริการชุมชนและสังคม  
ได้หรือไม่ 



 

3.ข้อหารือ:  
               เทศบาลได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 1,988,700 บาท โดยตั้งงบประมาณปี 2551 จ านวน 
1,100,000 บ า ท  แ ล ะ ข อ อ นุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ สม  จ า น วน         
888,700 บาท ซ่ึงได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้ว แต่มีผู้ร้องเรียน
ว่าการใช้จ่ายเงินสะสมไม่ชอบด้วยระเบียบฯ ซ่ึงเทศบาลเห็นว่า 
สภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยจุดประสงค์
เพื่อเป็นการโอนเพิ่มงบประมาณส าหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้หรือไม่ 



  
 

4. ข้อหารือ : 
              อบต.ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 800,000 
บาทตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ   ข้อ 89(1)  และระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 ข้อ 18  เพื่อด าเนินการ
จ้างเหมาจดัท าแผนที่ภาษี โดยวธีิพเิศษ ได้หรือไม่  



 จ่ายขาดเงนิสะสมซ้ือรถส่วนกลางนอกบัญชีฯ 

• จ.สุพรรณบุรี หารือการซ้ือรถส่วนกลางนอกเหนือบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑฯ์ วา่ การซ้ือรถโดยจ่ายขาดจากเงินสะสมสามารถด าเนินการ
ไดห้รือไม่  

• ระเบียบเบิกจ่ายฯ 2547 ขอ้ 89 ก าหนดใหก้ารจ่ายขาดฯ เป็นอ านาจของ
สภาทอ้งถ่ิน เฉพาะกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ อปท. ไดแ้ก่ 1.การ
บริการชุมชนและสงัคม 2. กิจการท่ีเพิ่มพนูรายได ้3. กิจการเพื่อบ าบดั
ความเดือดร้อนของ ปชช. หากการซ้ือรถดงักล่าวเขา้เง่ือนไขท่ีกล่าวมา
น้ี กส็ามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจดัซ้ือได ้

• หนงัสือ สถ. ท่ี มท 0808.2/ 1532 ลว. 23 ก.พ. 53 



 

• ข้อ 90 งบประมาณประกาศใช้บังคบัแล้ว มีงบประมาณไม่เพยีงพอ
หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการน้ันไว้  ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัตผู้ิบริหารท้องถิน่   กรณดีงันี ้

    1. รับ โอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน (ไม่รวม       
บรรจุใหม่) 

    2.  เบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถ่ินฯ พนักงานท้องถ่ิน (รวมลูกจ้างด้วย) 
ซ่ึงมีสิทธิได้รับตาม กม. ว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ในระหว่างปีงบประมาณ 

    3. ค่าใช้จ่ายตาม (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายใน 
ปีงบประมาณน้ัน 



  

            

สาธารณภัยเกดิขึน้ 
 

• ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึน้ (บรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 
ในขณะน้ัน) อปท. สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้  

       -  อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามความจ าเป็นในขณะนั้น  
     -  ให้ค านึงถึงฐานะการคลงัของ อปท. 
             (ฉุกเฉิน หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึน้โดยปัจจุบัน     
ทนัด่วน และจ าเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลนั) 



ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.4/ว 1443 ลว.21 เม.ย.54 
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิกรณอีุทกภยัน า้ท่วม

ฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ล้นตลิง่  
            

   1)  ใหน้ าเงินส ารองจ่ายซ่ึงไดต้ั้งงบประมาณไวแ้ลว้ไปใชจ่้ายในการแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอนัดบัแรก หากเงินส ารองจ่ายมี  
ไม่เพียงพอ กอ็าจโอนงบประมาณฯโดยการอนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   
ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณฯ 

    2) อาจจ่ายขาดเงินสะสมได ้โดยอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหากรณีฉุกเฉินท่ีเกิดอุทกภยัตามความจ าเป็นใน
ขณะนั้นตามระเบียบฯ ขอ้ 91 

  



ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.4/ว 1443 ลว.21 เม.ย.54 
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิกรณอีุทกภยัน า้ท่วม

ฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ล้นตลิง่  
            

   3)  กรณีเงินสะสมเหลือไม่เพียงพอต่อการบริหาร อปท.สามารถใชจ่้าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได ้โดยขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และ     
ขออนุมติัจากผวจ.และหากอปท.มียอดทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 
25   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น กอ็าจน าส่วนเกินไปใชจ่้ายได้
ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 89 ตามระเบียบเบิกจ่าย ขอ้ 87 

    4) กรณีการใชจ่้ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบขอ้ 87 ตอ้งขอ
ความเห็นชอบหรือไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน หากขณะนั้นอปท.ไม่มี
สภาทอ้งถ่ินหรือไม่อาจเรียกประชุมสภาทอ้งถ่ินไดใ้หข้อท าความตกลง
กบัผวจ. เพื่อยกเวน้การปฏิบติัตามระเบียบขอ้ 87 วรรคสอง และสาม 

 

  



  
            

   ข้อหารือ : 
   จังหวดัหารือว่า อปท.ในเขตจังหวดั
สามารถจ่ายขาดเงนิสะสม โดยอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้องค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ป็นศูนย์
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยั เพือ่น าไปช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยันอกพืน้ทีข่อง อปท.ได้เป็นกรณีพเิศษ 
ได้หรือไม่ 

 

            



การใช้จ่ายเงินกรณีสาธารณภัย 

        ก่อนเกดิเหตุ   

   งบประมาณ             งบกลาง   ขณะเกดิเหตุ 

        หลงัเกดิเหตุ 

 

    เงนิสะสม         สาธารณภยัฉุกเฉิน       ขณะเกดิเหตุ 
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จบการ
บรรยาย 
ส านักบริหารการคลงัท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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