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ขอบเขตการบรรยาย
การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน
การเบิกจ่ ายเงิน

วงจรการบริหารการคลัง
แผนพ ัฒนา อปท.

ผลต่าง
(รายร ับมากกว่ารายจ่าย)

• เงินสะสม 75%
ํ รอง
• เงินทุนสา
เงินสะสม 25%

โครงการ/กิจกรรม
ี ละจ ัดทํารายงานการเงินประจําปี
ปิ ดบ ัญชแ

งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ประมาณการรายร ับ
• รายได ้จัดเก็บเอง
• ภาษี จัดสรร
• เงินอุดหนุนทัว่ ไป

• ประมาณการรายร ับ

ี ละจ ัดทํารายงานการเงิน
บ ันทึกบ ัญชแ
• รายงานสถานะการเงินประจําวัน
• รายงานรับ-จ่ายเงินสด งบกระแสเงินสด
งบทดลอง
• กระดาษทําการ งบประมาณ

• งบประมาณรายจ่าย
• ภาษี อากร
• ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
• รายได ้จากสาธารณูปโภค
ิ
• รายได ้จากทรัพย์สน

• รายได ้เบ็ดเตล็ด
.
งบประมาณรายจ่าย
ภาระหน ้าที่ 4 ด ้าน 12 แผนงาน 36 งาน
• งบบุคลากร
• งบดําเนินงาน
• งบลงทุน
• งบเงินอุดหนุน
• งบรายจ่ายอืน
่
• งบกลาง

ระเบียบเบิกจ่าย

•
•
•
•

พัสดุ
ิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ
สท
ค่าเชา่ บ ้าน
อืน
่ ๆ

ตรวจสอบ

ภายใน

สถ.,จ ังหว ัด

ภายนอก
สตง.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
พ.ศ. 2547
มีผลใช้ บังคับ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
มีผลใช้ บังคับ วันที่ 27 มกราคม 2549

ข้ อ 4 กําหนดว่า
1. ในกรณีที่ อปท.ไม่ สามารถปฏิบัตติ ามระเบียบได้
2. ให้ ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก่ อนการปฏิบัติ (โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอํานาจ
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด )

คําสั่ งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 181/2548 ลว. 29 มี.ค. 2548
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ มอบอํานาจ
ตามระเบียบฯ ข้ อ 4 ให้ ผวจ.
แต่ ต้องขอทําความตกลงก่ อนการปฏิบัติ
Ex.

การมอบอํานาจให้ ผวจ.
- จังหวัดหารื อเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ ผวจ. ในการพิจารณา
อนุมตั ิ กรณี ที่ อปท.ไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบฯและคําสัง่ มท.ที่
181/2548 ลว.29 มี.ค.2548 ว่ามีขอบเขตอํานาจหน้าที่เพียงใด
อปท.เข้าใจว่า ผวจ.มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิให้อปท. ยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามระเบียบได้ทุกเรื่ อง
หารื อว่าเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ ผวจ.ตามคําสัง่ ดังกล่าวมี
เพียงใด ผวจ.สามารถพิจารณาอนุมตั ิยกเว้นได้ทุกเรื่ อง ใช่หรื อไม่
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การมอบอํานาจให้ ผวจ.
- ตามคําสัง่ มท.ที่181/2548 ลว.29 มี.ค.2548 ปลัดมท.มอบอํานาจ
ให้ ผวจ.พิจารณาอนุมตั ิในกรณี ที่ อปท.ไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบได้
โดย อปท.จะต้องขอทําความตกลงกับ ผวจ.ก่อนการปฏิบตั ิ
- ทั้งนี้ ในการพิจารณา ผวจ.จะต้องถือเจตนารมณ์ของระเบียบ
เป็ นหลัก โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
- หาก ผวจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อปท.มีเหตุผลอันสมควรที่ทาํ ให้
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามบทบัญญัติใดในระเบียบได้ ก็สามารถใช้ดุลพินิจ
พิจารณายกเว้นการปฏิบตั ิตามระเบียบ ให้ อปท.ตามความเหมาะสมแก่
กรณี
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หลักการรับเงิน
1. เงินที่ได้ รับไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ให้ นําส่ งเป็ นเงินรายได้
แผ่ นดินทั้งสิ้น
2. การรับเงินต้ องออกใบเสร็จรับเงินทุก ครั้ง
3. เมื่ อ รั บเงิ น แล้ วให้ บั น ทึ ก ในสมุ ด เงิ น สดภายใน
วันที่รับเงินหากรั บเงินภายหลังปิ ดบัญชี ให้ บันทึกรั บในวันนั้ น
เก็บเงินสดไว้ ในตู้นิรภัย

• ข้ อ 7 เงินทีไ่ ด้ รับไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ให้ นําส่ ง เป็ นเงินรายได้
เว้ นแต่

- มีระเบียบ กําหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่
- เงินทีม่ ีผู้อทุ ศิ ให้
- จัดหารายได้ ขนึ้ เป็ นครั้งคราว **
** เงินรายได้ ที่ อปท. จัดหาเป็ นครั้งคราวถ้ าไม่ ได้ กาํ หนดไว้ เป็ น
อย่ างอืน่ หากมีเงินเหลือจ่ าย หรือ หมดความจําเป็ นให้ นําส่ งเป็ น
รายได้ ของอปท.**
Ex.

ข้ อหารือ :

เทศบาลดํ า เนิ น การโครงการมหกรรมแข่ ง ขั น นกเขาชวา
อาเซียนประจําปี ประกอบด้ วย
- งบประมาณประจําปี ของเทศบาลทีต่ ้งั ไว้
- จากรายได้ การจําหน่ ายบัตรเสารอกนก
- งบประมาณจากการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย
เงิ น รายได้ ท้ั ง หมดจะจ่ า ยเป็ นค่ า ดํ า เนิ น งาน และเมื่ อ หั ก
ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว จะมี เ งิ น เหลื อ เทศบาลสามารถนํ า เงิ น เหลื อ จ่ า ยไป
ดํา เนิ น การสาธารณกุศลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการที่กํา หนดไว้
ได้ หรือไม่ หรือจะต้ องนําส่ งเป็ นรายได้ ของเทศบาล

ตามที่เทศบาลมีการดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเงิน
รายได้ ส่วนหนึ่งเป็ นกองทุนสาธารณกุศล จะถือเป็ นการจัดหารายได้ เป็ น
ครั้ ง คราว เฉพาะเงิ น รายได้ ที่ เ กิ ด ขึ้น จากการจํ า หน่ า ยบั ต รเสารอกนก
เท่ านั้น และต้ องดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีต่ าม กม.
ส่ วนเงินที่เหลือจ่ ายจากเงินงบประมาณของเทศบาลให้ นําส่ งเป็ น
รายได้ ของเทศบาล
และเงินที่เหลือจ่ ายจากงบประมาณที่ได้ รับการสนั บสนุ นจากการ
ท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทยนั้น ให้ ขึ้นอยู่กับข้ อตกลงระหว่ างเทศบาลและ
การท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศไทยทีก่ าํ หนดไว้

การเก็บรักษาเงิน
• แต่ งตั้งกรรมการเก็บรั กษาเงิน หัวหน้ าส่ วนการคลังเป็ นโดย
ตําแหน่ ง
• ให้ นํ า เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ฝากธนาคารทั้ ง จํ า นวน หากฝากไม่ ทั น
ให้ เก็บเงิน ในตู้นิรภัย วันรุ่งขึน้ ให้ นําฝากทั้งจํานวน
• หาก อปท. อยู่ไกลไม่ สามารถฝากได้ ทุกวัน ให้ ฝากในวันสุดท้ าย
ของสัปดาห์

การถอนเงิน
การถอนเงินฝากธนาคาร

• แจ้ งเงือ่ นไขกับธนาคารลงนามสั่ งจ่ ายร่ วมกัน อย่ างน้ อย 3 คน
• โดยมี ผู้บริหารท้ องถิน่ และปลัด อปท. ลงนามทุกครั้ง
• ผู้บริ หารท้ องถิ่นมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริ หารท้ องถิ่น หรื อ
ผู้ดาํ รงตําแหน่ งไม่ ตาํ่ กว่ าหัวหน้ าหน่ วยงาน
• กรณีไม่ มีผ้ ูบริหารท้ องถิ่น ให้ มอบหมายให้ พนักงานท้ องถิ่นตั้งแต่ ระดับ
สามหรือเทียบเท่ าขึน้ ไป เพิม่ อีก 1 คน ลงนามสั่ งจ่ ายร่ วมกัน
Ex.

ข้ อหารือ :

กรณีทนี่ ายกเทศมนตรี ได้ แต่ งตั้งเจ้ าพนักงานอืน่ ทําการแทน
ปลัด อบต. และเปลี่ยนแปลงลายมือชื่ อผู้ถอนเงินให้ ผู้ทําการแทน
มี อํ า นาจถอนเงิ น ได้ ต่ อ มาปลั ด อบต.ได้ ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ธนาคาร
ว่ าการลงนามถอนเงินฯ ดังกล่ าวขัดต่ อระเบียบฯ ให้ ธนาคารระงับ
การถอนเงิน
ธนาคารหารื อว่ า ธนาคารสามารถระงับ การถอนเงิน กรณี
ดังกล่ าวได้ หรื อไม่ อํานาจการถอนเงินตามระเบียบฯ เป็ นอย่ างไร
และควรยึดถือระเบียบหรือกฎหมายใด

ดังนั้น ธนาคารต้ องยึดระเบียบฯ ข้ อ 37 ประกอบกับ พ.ร.บ.สภา
ตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตําบล เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงาน
บุคคลของ อบต.กรณี รกท.มาเป็ นหลักในการพิจารณา ซึ่ งกรณีที่นายก
แต่ งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ได้ จะต้ องเป็ นกรณีที่ไม่ มีปลัด อบต.
หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ก็ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ไม่ ตํ่ากว่ า ผอ./หัวหน้ าหน่ วยงาน
แต่ ข้อเท็จจริ ง ปลัด อบต.ยังมาปฏิบัติงาน จึงไม่ อยู่ในเงื่อนไขที่จะ
แต่ งตั้งบุคคลอื่นเป็ นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ลงนามถอนเงินแทนปลัด อบต.เป็ นการเฉพาะได้

หลักการ
1. ผู้มีอาํ นาจถอนเงิน มี 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหารท้ องถิน่ หรือผู้รักษาราชการแทน
กลุ่มที่ 2 คือ ปลัด อปท. หรือผู้รักษาราชการแทน
กลุ่มที่ 3 คือ บุคคลทีผ่ ู้บริหารท้ องถิน่ มอบหมาย อาจเป็ น
ผช.ผู้บริหารหรือหัวหน้ างาน ให้ ลงนามสั่ งจ่ ายเงินร่ วมกับผู้บริหาร
และปลัด อปท.

2. การลงลายมือชื่อร่ วมกันทั้ง 3 กลุ่ม จึงสามารถถอนเงินได้
3. ส่ งรายชื่อผู้มีอาํ นาจถอนเงินให้ ธนาคาร
** กรณีผู้บริ หารท้ องถิ่น / ปลัด อปท.ไม่ อยู่ / ไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้ เปลีย่ นแปลงลายมื่อชื่อแจ้ งการเปลีย่ นแปลง และ
ระยะเวลารักษาราชการแทนส่ งธนาคารทราบด้ วย **

การเบิกจ่ ายเงิน
หลักการเบิกเงิน

• การเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี หรื อเพิ่มเติม
ให้ หน่ วยงานผู้เบิกยืน่ แผนการใช้ จ่ายเงินทุก สาม เดือน


ให้ แต่ ละหน่ วยงานใน อปท. วางแผนการเบิกจ่ ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ ายประจําปี โดยให้ วางแผนการใช้ จ่ายเงินทุก 3 เดือน (ไตรมาส) ส่ ง
ให้ กองคลังก่ อนวันเริ่ มต้ นของแต่ ละไตรมาส โดยกองคลังจะบูรณาการ
แผนของแต่ ละหน่ วยงาน เพือ่ ให้ สัมพันธ์ กบั เงินสดทีห่ มุนเวียน

• การขอเบิ ก เงิ น ตามงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ใด ให้ เ บิ ก
ได้ แต่ เฉพาะปี งบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุน ที่รัฐบาล ให้
โดยระบุวตั ถุประสงค์ (ข้ อ 39) เว้ นแต่
- เงินทีไ่ ด้ ขออนุมัตกิ นั เงินไว้ แล้ ว
- เงินที่ได้ ก่อหนีผ้ ูกพันไว้ ก่อนสิ้นปี และได้ รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้ องถิน่ ให้ กนั เงิน
- เงินอุดหนุนทีร่ ะบุวตั ถุประสงค์ เบิกจ่ ายไม่ ทนั และ
ได้ บันทึกบัญชีไว้ แล้ ว

• การเบิกเงินลักษณะค่ าใช้ จ่ายประจําและมีการเรียกเก็บเป็ นงวดๆ
ให้ ถื อ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยนั้ น เกิด ขึ้น เมื่ อ อปท.ได้ รั บ แจ้ ง ให้ ชํ า ระหนี้
(ข้ อ 45 )
• รายจ่ ายที่เกิดขึน้ เมื่อ อปท.ได้ รับแจ้ งให้ ชําระหนี้ ไม่ ถือเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายค้ างเบิกข้ ามปี ได้ แก่ ค่ าเช่ าบ้ าน ค่ านํ้า ค่ าไฟฟ้า
ค่ าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
(มท.0313.4/ว 1696 ลว. 5 ส.ค. 2541 เรื่ อง ซักซ้ อมความ
เข้ าใจการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายที่ถือว่ าเป็ นรายจ่ าย เมื่อได้ รับแจ้ ง
ให้ ชําระหนี)้

สาระสํ าคัญ
ให้ เบิกจากงบประมาณปี ทีไ่ ด้ รับแจ้ งหนี้
1. ไม่ ว่าเดือนใด เช่ น ค่ าเช่ าบ้ าน
(ถือเป็ นรายจ่ ายที่เกิดขึน้ เมื่อ อปท.ได้ รับแบบ 6006 และให้ เบิกจ่ าย
จากงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งปบระมาณที่ไ ด้ รับ แบบตาม นส.ที่ มท
0808.2 /ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ข้ อ 7)
2. เฉพาะเดือน ก.ย. เช่ น ค่ านํา้ มันเชื้อเพลิง
3. เฉพาะเดือน ส.ค.+ ก.ย. เช่ น ค่ านํ้า ค่ าไฟฟ้า ค่ าโทรศัพท์ ค่ าเช่ า
คู่สายโทรศัพท์ ค่ าติดตั้งสายโทรศัพท์ ค่ าไปรษณีย์ ฯ

• ค่ าใช้ จ่ ายที่ เ ป็ นรายจ่ ายประจํ า เกิ ด ขึ้ น ปี ใดให้ เบิ ก จาก
งบประมาณรายจ่ ายปี นั้นไปจ่ าย(ข้ อ 56)
– ถ้ าการยืมเงินงบประมาณสํ าหรับรายการทีไ่ ด้ ต้งั ไว้ แล้ ว
ถ้ าจะต้ องจ่ ายติดต่ อคาบเกีย่ วถึงปี งบประมาณใหม่ ให้ ยมื เงินไป
ทดรองจ่ ายสํ าหรับระยะเวลาปี ใหม่ โดยให้ ถอื เป็ นรายจ่ ายของ
ปี ทีย่ มื เงิน สํ าหรับรายการต่ อไปนี้
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ เกิน 60 วัน
- ปฏิบัตริ าชการอืน่ ๆไม่ เกิน 15 วัน

การจ่ ายเงินยืม
การจ่ ายเงินยืม

นายกฯ อนุมตั ิ

- มีงบประมาณเพือ่ การนั้นแล้ ว

- ผู้ยืมได้ ทําสั ญญาและสั ญญาว่ าจะปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการทุ ก ประการ หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ กํา หนด จะยิ น ยอมให้ หั ก
เงินเดือน ค่ าจ้ าง เบีย้ หวัด บําเหน็จ บํานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ได้ รับจาก
ทางราชการ ชดใช้ จํานวนเงินทีย่ มื ไปจนครบถ้ วนทันที
- ไม่ มีการค้ างเงินยืมเก่ า

การยืมเงินงบประมาณเพือ่ เดินทางไปราชการ เอกสารประกอบด้ วย
- การคําสั่ งทีอ่ นุมัตใิ ห้ เดินทางไปราชการ
- สั ญญายืมเงิน
- ประมาณการค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการ
(ตามระเบียบเดินทางไปราชการฯ ข้ อ 13 ประกอบด้ วย ค่ าเบีย้
เลี้ย ง ค่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จํ า เป็ นเนื่ อ งในการ
เดินทางไปราชการ เป็ นค่ าใช้ จ่ายที่ต้องจ่ าย ไม่ จ่ายเดินทางไป
ราชการไม่ ได้ เช่ น ค่ าจั ด ทํ า พาสปอร์ ตกรณี ไ ปราชการ
ต่ างประเทศ)

ตัวอย่ าง
ตั้ ง งบประมาณเพื่อ ดํ า เนิ น โครงการจั ด งานลอยกระทง
มีค่าใช้ จ่าย ดังนี้
- ค่ าตอบแทน เช่ น วิทยากร เป็ นต้ น
- ค่ าใช้ สอย เช่ น ค่ าจ้ างจัดทําอาหาร ค่ าจ้ างจัดมหรสพ
เป็ นต้ น
- ค่ าวัสดุ เช่ น แผ่ นโฟม กระดาษตกแต่ งเวที เป็ นต้ น

• กรณีโครงการดังกล่ าว ให้ ผ้ ูรับผิดชอบจัดทําประมาณการ
ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ําเป็ นเพือ่ ทําสั ญญายืมเงิน จากโครงการ
• สํ าหรับค่ าใช้ จ่ายทีม่ กี ารจัดซื้อหรือจัดจ้ าง ให้ ปฏิบัตติ าม
ระเบียบพัสดุฯ
Ex.

ข้ อหารือ:
เทศบาลหารื อ แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี ก ารจ้ า งดนตรี ห รื อ
จั ด ให้ มี ม หรสพในงานประเพณี ต่ า งๆ ที่ เ ทศบาลจั ด ขึ้น หรื อ
การจ้ างเหมายานพาหนะเพือ่ ทัศนศึกษาดู สามารถยืมเงินทดรอง
จ่ า ยเพื่ อ นํ า ไปเป็ นค่ า จ้ า งให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งหลั ง เสร็ จ สิ้ น งาน ได้
หรือไม่

ความเห็น :

หากเทศบาลมี ค วามจํ า เป็ นจะยื ม เงิ น เพื่ อ นํ า ไปทดรองจ่ า ย
ซึ่งตามระเบียบฯ ข้ อ 84 และ 86 เทศบาลสามารถยืมเงินทดรองจ่ ายได้
เฉพาะรายการทีจ่ ําเป็ นและมีวงเงินงบประมาณเพือ่ การนั้นแล้ ว และให้ นํา
หลักฐานการจ่ ายเงินที่ถูกต้ องรวมทั้งเงินเหลือจ่ าย (ถ้ ามี) ส่ งคืนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดเมื่อดําเนินการแล้ วเสร็จ
แต่ ต้ อ งไม่ ใ ช่ กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ มท.
ว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงานต่ าง ๆ ของ อปท.
 หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

กําหนดให้ อปท. สามารถเบิกค่ าใช้ จ่ายในการจัดงานต่ าง ๆ
ในส่ วนที่ดําเนิ น การเอง/อุ ดหนุ นให้ ห น่ วยงานอื่น ให้ เบิกได้ ตาม
งบประมาณที่ต้ังไว้ เท่ าที่จําเป็ นและประหยัด คํานึงถึงฐานะการ
คลังของ อปท. เป็ นสํ าคัญ

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

1. ข้ อหารือ :
สตง. มีข้อสั งเกตเกี่ยวกับการเบิกจ่ ายเงินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2550 ในการจัดซื้อชุ ดของขวัญผู้สูงอายุ และผู้มีเกียรติ
เพือ่ ใช้ ในงานประเพณีสงกรานต์ เป็ นเสื้อคอปกฮาวายฯ และผ้ าแพร จํานวน
800 ชุ ด เป็ นเงิน 400,000 บาท แจกผู้สูงอายุ และผู้มีเกียรติ เพือ่ ใช้ ในวันงาน
ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งไม่ ใช่ สาระสํ าคัญ ของการจัดงานประเพณีสงกรานต์
จึ ง ถื อ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายที่ ไ ม่ จํ า เป็ นและประหยั ด ตามหนั ง สื อสั่ งการฯ
และเทศบาลหารือว่ าสามารถเบิกจ่ ายเงิน จํานวน 400,000 บาท ได้ หรือไม่

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
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ความเห็น :

การดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ฯ ของเทศบาล
ต้ องเป็ นไปตามหนังสื อสั่ งการฯ ทีก่ าํ หนดให้ เบิกจ่ ายในการจัดงานต่ างๆ ได้
ตามงบประมาณที่ ต้ั ง ไว้ และเบิ ก จ่ ายได้ เท่ าที่ จํ า เป็ นและประหยั ด
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลัง ของ อปท. เป็ นสํ า คั ญ โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พินิ จ
ของผู้มีอาํ นาจฯ ในการพิจารณาดําเนินการโครงการจัดงานต่ างๆ ได้
ทั้ ง นี้ หากการจั ด ซื้ อ ชุ ด ของขวั ญ ดั ง กล่ า วเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จํ า เป็ น
ต่ อ การจั ด งานอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
ทางราชการ เทศบาลก็สามารถดําเนินการได้ ตามงบประมาณทีต่ ้งั ไว้

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
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• สตง.ทักท้ วงว่ าเทศบาลมีการจัดโครงการกิจกรรมวันอัฏฐ
มีบูชา ซึ่งอาจทําให้ วตั ถุประสงค์ ของวันดังกล่ าว
เปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายทีไ่ ด้ เบิกจ่ ายไปใน
โครงการหลายรายการมิได้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายในวันอัฎฐมีบูชา
แต่ อย่ างใด เช่ น ค่ าตอบแทนมหรสพ พลุและดอกไม้ ไฟ
1. หารื อว่ าโครงการดังกล่ าวอยู่ในอํานาจหน้ าหรื อไม่
2. การเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายทีจ
่ ําเป็ นตามหลักเกณฑ์ อย่ างไร
33
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• เนื่องจากวันอัฏฐมีบูชาเป็ นวันสํ าคัญทางศาสนา ถือกันว่ า
ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระซึ่งเป็ นวันสํ าคัญทาง
พุทธศาสนา อยู่ในอํานาจหน้ าทีข่ อง อปท.
• กิจกรรมในการจัดงานดังกล่ าวต้ องก่ อให้ เกิดความเจริญ
งอกงามแก่ ท้องถิ่นนั้น ก็สามารถสนับสนุนส่ งเสริม
วัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นนั้นได้ ต้ องเป็ นการส่ งเสริม
และสนับสนุนทีใ่ ห้ ประโยชน์ หรืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
34
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• เช่ น การจัดกิจกรรมให้ ความรู้ เกีย่ วกับวันอัฏฐมีบูชาหรือกิจกรรม
ทีส่ ่ งเสริมให้ ประชาชนเห็นความสํ าคัญและรักษาวัฒนธรรมอันดี
ของท้ องถิน่ มิใช่ การส่ งเสริมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามความเชื่อของตน ตามแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ
• ดังนั้น หากเทศบาลจะเบิกจ่ ายเงินโครงการดังกล่ าว เป็ น
ค่ าตอบแทนมหรสพ เครื่องไฟฟ้า พลุหรือดอกไม้ ไฟ จะต้ องชี้แจง
แสดงเหตุผลให้ ชัดเจนว่ า เป็ นค่ าใช้ จ่ายทีส่ อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ของการจัดงาน และไม่ ทาํ ให้ ความหมายหรือ
ความสํ าคัญของ วันอัฏฐมีบูชาเปลีย่ นแปลงไป
35
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2. ข้ อหารือ :
สตง. ได้ ต้งั ขอสั งเกตเกีย่ วกับการเบิกจ่ ายเงินโครงการอาหาร
มื้อเช้ ามื้อสํ าคัญ ว่ าไม่ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ กําหนดให้ เบิกจ่ าย
และให้ ขอทําความตกลงกับ มท.เป็ นกรณีพิเศษ ว่ าเทศบาลสามารถ
ดําเนินโครงการอาหารมือ้ เช้ ามือ้ สํ าคัญ ได้ หรือไม่
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ความเห็น :
กรณีที่ เทศบาลได้ จดั ทําโครงการอาหารมือ้ เช้ ามือ้ สํ าคัญ นั้น
เป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็ก ตามอํานาจหน้ าที่ของเทศบาลตาม
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) เทศบาลจึงสามารถตั้ง
งบประมาณเพื่อดําเนินได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้ วยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการช่ วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้ าที่ของ
อปท. พ.ศ. 2543
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3. ข้ อหารือ :
เทศบาลหารื อว่ าจะจัดทําโครงการสอนเสริ มนอกเวลาเรี ยน
ให้ กบั เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทีศ่ ึกษาอยู่ในเขตเทศบาล หรือ
มีภู มิลํา เนาอยู่ ใ นเขตเทศบาล โดยจะเทีย บเคียงกับ อัตราค่ าสอน
พิเศษและค่ าสอนเกินภาระงานสอนของระเบียบ กค.ว่ าด้ วยการเบิก
จ่ ายเงินค่ าตอบแทนการสอนนอกเวลาเรี ยนให้ แก่ ครู ผ้ ูทําการสอน
มาเทียบเคียงในการเบิกจ่ าย ได้ หรือไม่
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ความเห็น :
- เทศบาลไม่ อาจอาศั ยระเบียบ กค.ฯ มาใช้ เพื่อเบิกจ่ ายเงินค่ าสอน
นอกเวลาเรี ย นได้ เนื่ องจากระเบี ย บ กค.ดั ง กล่ า วกํา หนดอัต ราค่ า สอนฯ
เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ตอนปลายและเทียบเท่ า และระดับที่สูง
กว่ ามัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่ า เท่ านั้น
อย่ า งไรก็ตาม หากเทศบาลจะจัดทํา โครงการสอนเสริ มนอกเวลา
เรี ยนให้ กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล ซึ่ง
เป็ นกิจการอยู่ในอํานาจหน้ าที่ด้านจัดการศึ กษาฯ ก็สามารถจ้ างเหมาบริ การ
กรณีดังกล่ าวได้ ตาม นส.ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พฤษภาคม 2541 โดย
เบิกจ่ ายเท่ าที่จําเป็ นและประหยัด ซึ่ งอาจเทียบเคียงกับอัตราที่ กค.ที่กําหนด
และต้ องไม่ ซํ้าซ้ อนกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีข่ อง อปท.ทีม่ ีอตั ราอยู่แล้ว
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4.ข้ อหารือ :

- เทศบาลแห่ งหนึ่ง หารื อว่ าสามารถเบิกจ่ ายเงินค่ าชุ ดครุ ย
บัณฑิตน้ อยตามนัยข้ อ 3 ตามหนังสื อ มท 0307/ว 384 ลว.16 ก.พ.
2536 เรื่อง การเบิกจ่ ายค่ าวัสดุเครื่องแต่ งกาย ได้ หรือไม่
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ความเห็น :

กระทรวงมหาดไทยได้ กําหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเบิกจ่ ายค่ า
วั ส ดุ เ ครื่ อ งแต่ ง กายเพื่ อ ให้ อปท.สามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า เครื่ อ งแต่ ง กายที่
จํ า เป็ นต้ อ งใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยให้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกั บ
ลั ก ษณะของงานที่ จ ะต้ อ งใช้ และจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น
ส่ วนรวมหรื อ การป้ องกั น อัน ตราย หรื อ เครื่ อ งแต่ ง กายที่ จํ า เป็ นต้ อ งใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน และใช้ กับวงดุริยางค์ แต่ การเบิกจ่ ายค่ าชุ ดครุ ย
บั ณ ฑิ ต น้ อยของเทศบาล มิ ใ ช่ เครื่ อ งแต่ ง กายที่ จํ า เป็ นต้ อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานหรือประกอบการเรียนการสอน จึงไม่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของ
หนังสื อสั่ งการ มท. จึงไม่ สามารถเบิกจ่ ายได้
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5.ข้ อหารือ :

- เทศบาลจัดทําโครงการงดเหล้ าเข้ าพรรษาทําความดีถวาย
ในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- ขออนุมัติซื้อเสื้ อสํ าหรั บผู้เข้ าร่ วมโครงการ จํานวน 80 คน
และ ขอยกเว้ นตามหนังสื อสั่ งการ มท 0307/ว 384 ลว. 16 ก.พ.2536
ข้ อ 6 ที่กําหนดในกรณีที่มีความจําเป็ นต้ องเบิกจ่ ายค่ าวัสดุเครื่ อง
แต่ งกายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ นี้ ให้ ผวจ. อนุมัติตามความจําเป็ น
และเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ใช้ สามารถยกเว้ นตามหนังสื อ
สั่ งการดังกล่ าว ได้ หรือไม่
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ความเห็น :

1. ไม่ สามารถขออนุมัติ ผวจ. ได้ ไม่ เข้ าหลักเกณฑ์
2. มีงบประมาณในการจัดซื้อตามโครงการและได้ รับอนุ มัติแล้ ว
หากการจั ด ซื้ อ เสื้ อเป็ นกิ จ กรรมที่ จํ า เป็ นเพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้ าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เทศบาลก็สามารถดําเนินการได้
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1347
ลว. 19 พ.ค. 2541 ที่กําหนดให้ อปท.สามารถเบิกค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
ต่ าง ๆ ได้ ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ เท่ าที่จําเป็ นและประหยัด คํานึงถึงฐานะ
การคลังของ อปท.เป็ นสํ าคัญ
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ค่ าวัสดุเครื่องแต่ งกาย
 หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลว. 16 ก.พ.
2536 เรื่อง การเบิกจ่ ายค่ าวัสดุเครื่องแต่ งกาย
กํา หนดหลัก เกณฑ์ ให้ เ ทศบาล สุ ข าภิ บ าล และเมื อ งพัท ยา ถื อปฏิ บั ติ
ในการเบิกจ่ ายค่ าวัสดุเครื่องแต่ งกาย เกีย่ วกับ
1. ที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบัติงานเป็ นการส่ วนรวม หรื อป้องกัน
อันตราย
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2. สํ า หรั บ ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านกวาดถนน งานล้ า งท่ อ ฯ
งานประจํ า รถดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล งานเครื่ อ งจั ก รกลหรื อ เครื่ อ งยนต์ และ
งานฉีดพ่ นสารเคมี
3. จําเป็ นต้ องใช้ ประกอบการเรี ยน การสอนและวงดุ ริยางค์
เช่ น ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค์
4. เครื่ อ งแต่ งกายในส่ วนของโรงพยาบาลศู นย์ บริ ก าร
สาธารณสุ ข ซึ่งใช้ กับผู้ปฏิบัติงานด้ านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล
การป้องกันการติดเชื้อ หรือรังสี ต่าง ๆ ฯ
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เบิกจ่ ายไม่ ได้
5. เครื่องแบบ แบบฟอร์ ม ชุดฟาติกและชุดประจําท้ องถิน่
6. ในกรณีมีความจําเป็ นต้ องเบิกจ่ ายค่ าวัสดุเครื่องแต่ งกาย
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ นี้ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
ตามความจําเป็ น และเหมาะสมกับลักษณะของงานทีใ่ ช้
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ข้ อหารือ :
เทศบาลแห่ งหนึ่งหารือว่ า สามารถขอเบิกจ่ ายค่ าจัด
ซื้อวัสดุเครื่องกายให้ กบั เด็กศูนย์ เด็กเล็กได้ หรือไม่ และ
ขอยกเว้ นตามหนังสื อสั่ งการมท 0307/ว 384 ลว. 16
ก.พ.2536 ข้ อ 6 ทีก่ าํ หนดในกรณีทมี่ คี วามจําเป็ นต้ อง
เบิกจ่ ายค่ าวัสดุเครื่องแต่ งกายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ นี้
ให้ ผวจ. อนุมตั ติ ามความจําเป็ น และเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานทีใ่ ช้ สามารถยกเว้ นตามหนังสื อสั่ งการดังกล่ าว
ได้ หรือไม่
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1. ไม่ สามารถขออนุมัติ ผวจ. ได้ ไม่ เข้ า
หลักเกณฑ์
2. เทศบาลจึงสามารถตั้งงบประมาณเพือ่ ดําเนิน
ได้ โดยถือปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ว่าด้ วยการตั้ง
งบประมาณเพือ่ การช่ วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้ าทีข่ อง อปท. พ.ศ. 2543
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ค่ าใช้ จ่ายในการแข่ งขันกีฬา

 หนังสื อ มท. ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 สิ งหาคม 2547
เรื่อง หลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินในการแข่ งขันกีฬาของ อปท.

กําหนดหลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินในการแข่ งขันกีฬาระหว่ าง อปท.
หรื อภายใน อปท.หรื อจัดการแข่ งขันกีฬานักเรี ยน เยาวชน หรื อประชาชน
สาระสํ าคัญ ดังนี้
1. กรณีส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้ าร่ วมการแข่ งขัน เบิกจ่ าย
1.1 ค่ าพาหนะ ให้ แก่ ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน (ตามที่จ่ายจริ ง
ตามสิ ทธิระเบียบมท.การเดินทางไปราชการ) นักกีฬาหรือกรีฑา เบิกจ่ ายใน
อัตราตํ่าสุ ดของระเบียบ
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1.2 ค่ าเบีย้ เลีย้ งและค่ าเช่ าทีพ่ กั ตามทีจ่ ่ ายจริงตามสิ ทธิค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้ าหน้ าทีข่ อง อปท.
1.3 ค่ าอุปกรณ์ กีฬาหรื อกรี ฑา พร้ อมชุ ดกีฬา เท่ าที่จําเป็ นและ
ประหยัด
2. กรณีเป็ นเจ้ าภาพในการแข่ งขัน เบิกจ่ าย
2.1 ค่ าเช่ าและค่ าเตรียมสนาม แข่ งขัน เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
2.2 ค่ าอุปกรณ์ การแข่ งขัน เท่ าทีจ่ ่ ายจริงและประหยัด
2.3 ค่ า เบี้ย เลี้ย งเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า สนาม กรณี เ ป็ นพนั ก งานของ
อปท.เบิกได้ ตามอัตราค่ าล่วงเวลาฯ ในวันหยุดราชการเฉพาะวันมีการแข่ งขันฯ
2.4 ค่ า อาหารทํ า การนอกเวลาของเจ้ า หน้ า ที่ แ ข่ ง ขั น กี ฬ าและ
นักกรีฑา ให้ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ ายเงินค่ าทําการนอกเวลา
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2.5 ค่ าตอบแทนกรรมการตัดสิ น
- ข้ าราชการ/ลูกจ้ างทางราชการ ไม่ มีหน้ าทีใ่ นการจัดงาน
เบิกได้ คนละไม่ เกิน 400 บาท/วัน
- กรณีที่มิใช่ ข้าราชการ/ลูกจ้ างทางราชการ เบิกได้ คนละ
ไม่ เกิน 800 บาท/วัน
2.6 กรณีแ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ป ระจํา สนาม
หรื อเจ้ า หน้ า ที่อื่น ที่จํ า เป็ นในการแข่ ง ขั น กีฬ า เบิ ก ค่ า ตอบแทนได้ คนละ
ไม่ เกิน 400 บาท/คน
2.7 ค่ าใช้ จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่ งขันกีฬา เช่ น
ค่ านํา้ ดื่มของเจ้ าหน้ าที,่ ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการพิธีเปิ ด เป็ นต้ น
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ปัญหาทีพ่ บบ่ อย
2.8 ค่ า โล่ ห รื อ ถ้ ว ยรางวั ล หรื อ ของรางวั ล ที่ ม อบให้ ผู้ ช นะ
การแข่ งขันเพือ่ เป็ นการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่ เกิน 1,500 บาท
2.9 เงิน หรือของรางวัลที่มอบให้ ผู้ชนะการแข่ งขันเพื่อเป็ นการ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละ 25 ของประมาณการ
ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการ
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1 ข้ อหารือ :
สตง. มีข้อสั งเกตเกีย่ วกับหนังสื อมท. ที่ มท 0808/ว 2589
ลว. 3 ส.ค. 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินในการแข่ งขัน
กีฬาของ อปท.
- ครอบคลุมถึงค่ าสมัครแข่ งขันการกุศลในนามศิ ษย์
เก่ าของสถาบันการศึกษา หรือไม่

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

ความเห็น :
หนั ง สื อ สั่ ง การดั ง กล่ า วเป็ นการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์
การใช้ จ่ายเงินในการแข่ งขันกีฬาระหว่ าง อปท. หรื อภายใน
อปท. หรื อ การจั ด การแข่ งขั น กี ฬ านั ก เรี ย น เยาวชน
ประชาชน
- ไม่ ครอบคลุมถึงค่ าสมัครแข่ งขันกีฬาการกุศล ใน
นามศิษย์ เก่ าของสถาบันการศึกษา

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

2 ข้ อหารือ :
อบจ. เบิกจ่ ายเงินโครงการแข่ งขันกีฬาประเพณีสภา อบจ.
โดยเบิกจ่ ายค่ าจ้ างเหมาประกอบอาหารพร้ อมเครื่ องดื่ม (โต๊ ะจีน)
มื้ อ เย็ น และค่ า จ้ า งเหมาจั ด ทํ า อาหารกลางวั น เพื่ อ เลี้ย งรั บ รอง
ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬา และชี้แจงว่ าเป็ นค่ าใช้ จ่ายรายการอื่นที่
เกี่ยวกับการแข่ งขันกีฬาให้ เบิกจ่ ายได้ เท่ าที่จําเป็ นและประหยัดตาม
ข้ อ 2.7 สามารถเบิกจ่ ายได้ หรือไม่

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

ความเห็น :
- ไม่ ถือเป็ นค่ าใช้ จ่ายรายการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
แข่ งขันกีฬาตามข้ อ 2.7
- จึงไม่ สามารถเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายรายการดังกล่ าวได้

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

3 ข้ อหารือ :
อบจ. หารื อ กรณี ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ชกมวยไทย มวยสากลสมัครเล่ น ประจําปี 2552 โดยไม่ มีถ้วยรางวัล
ของรางวั ล หรื อ เงิ น รางวั ล แต่ ใ ห้ เป็ นค่ า ตอบแทนแก่ นั ก มวย
ที่เข้ าร่ วมแข่ งขันทุกคน จึงหารื อว่ าโครงการดังกล่ าวอยู่ในอํานาจ
หน้ าที่ของ อบจ. หรื อไม่ และการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนให้ แก่ นักกีฬา
ชกมวยไทย มวยสากลสมัครเล่ นฯ จะเบิกจ่ ายตามหนังสื อสั่ งการฯ
ได้ หรือไม่

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

ความเห็น :
- โครงการแข่ งขันชกมวยไทย มวยสากลสมัครเล่ นของ
อบจ. อยู่ในอํานาจหน้ าทีข่ อง อบจ.
- การเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ นักกีฬาชกมวยไทย
มวยสากลสมัครเล่ น ฯ ไม่ สอดคล้ องกับตาม นส. สั่ งการทีก่ าํ หนดให้
การมอบเงิ น หรื อ ของรางวัล แก่ ผู้ ช นะเลิศ และเบิ ก จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น
ร้ อยละ 25% ของประมาณของค่ าใช้ จ่ายของโครงการ

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

4 ข้ อหารือ :
อบต. หารื อกรณีที่ได้ เป็ นเจ้ าภาพในการแข่ งขันกีฬาท้ องถิ่น
สั มพันธ์ ต้านยาเสพติด ณ โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ง และได้ ยืมสนามกีฬา
และกระแสไฟฟ้าของโรงเรี ยนเพือ่ ดําเนินการกิจกรรมดังกล่ าวและ
เกิดกรณีหม้ อแปลงไฟฟ้าของโรงเรี ยนระเบิดไม่ สามารถใช้ การได้
ประมาณค่ าเสี ยหาย 173,797 บาท จึงหารื อแนวทางปฏิบัติกรณี
ดังกล่ าว

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

ความเห็น :
- ตรวจสอบข้ อเท็จจริงก่ อน
- ถ้ าเกิดจากการใช้ งานในระหว่ างการแข่ งขันให้ จ่ายจาก
งบประมาณจาก อบต.

ข้ อกําหนดการจ่ ายเงิน

อปท.จะจ่ ายเงิน หรือ ก่ อหนีผ้ ูกพัน ได้ แต่ เฉพาะที่ กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ หรือ หนังสื อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย
- การจ่ ายเงินจะต้ องมีงบประมาณ
- หนีต้ ้ องถึงกําหนดหรือใกล้ จะถึงกําหนด
- เบิกเพือ่ การใด จะต้ องนําไปจ่ ายเพือ่ การนั้น
- กรณีที่ อปท.ใช้ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของปี ที่ผ่านมา ให้ เบิกจ่ าย
ได้ เ ฉพาะรายจ่ า ยหมวดเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจํ า ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว
ค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ และค่ าสาธารณูปโภค และจะต้ องเป็ นรายการ
และ จํานวนเงินทีป่ รากฏในงบประมาณของปี ทีผ่ ่ านมาเท่ านั้น
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณฯ ข้ อ 7)
Ex.

ข้ อหารือ 1 :
เทศบาลเป็ นเจ้ าภาพจั ด การแข่ งขั น กี ฬ านั ก เรี ย น ซึ่ ง มี
คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่จัดการแข่ งขันฯ จํานวน 760 คน เทศบาล
มีความจําเป็ นต้ องจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ งกาย มอบให้ คณะกรรมการและ
เจ้ าหน้ าที่ฯ ได้ แก่ ชุ ดสู ทหรื อชุ ดซาฟารี พร้ อมตราสั ญลักษณ์ จํานวน
160 ตัว เป็ นเงิน 320,000 บาท และเสื้อบาติกพร้ อมสั ญลักษณ์ จํานวน
600 ตัว เป็ นเงิน 33,000 บาท แต่ ระเบียบไม่ ได้ กาํ หนดไว้ จึงขออนุมัติ
ยกเว้ นระเบียบ ฯ ข้ อ 67 ได้ หรือไม่

กรณีนี้

- เทศบาลไม่ สามารถขออนุ มั ติ ย กเว้ นระเบี ย บฯ ข้ อ 67
ได้ เพราะระเบี ย บฯไม่ ไ ด้ กํา หนดเกี่ย วกับ การเบิ ก จ่ า ยค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องแต่ งกายไว้
- มท 0307/ว 384 ลว. 16 ก.พ. 2536 กําหนดเครื่องแต่ งกายที่ไม่
สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ คื อ เครื่ อ งแบบ แบบฟอร์ ม ชุ ด ฟาติ ก และ
ชุดประจําท้ องถิน่

ข้ อหารือ 2 :
สตง. ได้ ทักท้ วงเทศบาลเกี่ยวกับการเบิกจ่ ายเงินค่ าจัดซื้อ
เครื่องหมายประจําตําแหน่ งนายกเทศมนตรี (สร้ อยสั งวาล) 1 เส้ น
จํานวน 39,000 บาท ว่ าไม่ มีระเบียบหรือคําสั่ งเบิกจ่ ายได้ เทศบาล
ชี้แจงว่ า ได้ เบิกจ่ ายเงินตามเทศบาลบัญญัติงบประมาณประจําปี
และมีการลงทะเบียนคุมตามระเบียบพัสดุของหน่ วยงาน
- จัดซื้อตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2547)
ออกตาม พรบ.เครื่องแบบเจ้ าหน้ าทีส่ ่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2509

ตามกฎกระทรวงฯ กํ า หนดให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายแสดงประเภท
เช่ นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการโดยนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตํา บล ให้ มี ส ายสร้ อ ยสี ท องลงยาฯ พร้ อ มดวงตราเครื่ อ งหมาย
ประจํา เทศบาลคล้ อ งคอ ตาม พรบ. เครื่ อ งแบบเจ้ า หน้ า ที่ ส่ วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2509 กําหนดว่ า “ เครื่ องแบบ ” หมายความว่ า
เครื่ อ งแต่ งกายทั้ งหลายรวมทั้งเครื่ องหมายต่ า ง ๆ ตลอดจนสิ่ ง
ประกอบเครื่องแต่ งกายอย่ างอืน่ ทีก่ าํ หนดให้ เจ้ าหน้ าทีส่ ่ วนท้ องถิ่น
แต่ ง

ดังนั้น

เครื่ องหมายสายสร้ อยสี ทองลงยา(สร้ อยสั งวาล) จึงเป็ นเครื่ องแบบ
ตาม พรบ.เครื่องแบบฯ ตาม
1) หนังสื อที่ มท 0307/ว 384 ลว. 16 ก.พ. 2536 มีข้อห้ ามไม่ ให้
เบิกจ่ ายในกรณีทเี่ ป็ นเครื่องแบบฯ
2) ระเบียบ มท.ว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณฯ ข้ อ 16 กําหนดว่ า
การตั้ง งบประมาณให้ ทํา ได้ ต ามที่มี กม. ระเบี ย บ ข้ อบัง คับ คํา สั่ ง หรื อ
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย กําหนด
3) ระเบี ย บ มท.ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ฯ ข้ อ 67 กํ า หนดว่ า อปท.
จะจ่ ายเงินหรือก่อหนีผ้ ูกพันได้ เฉพาะที่ กม. ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสั่ ง หรือ
หนังสื อ มท. กําหนด

การจ่ ายเงิน

• การจ่ ายเงินให้ แก่ เจ้ าหนี้หรื อผู้มีสิทธิทุกรายการต้ องมีหลักฐาน
การจ่ าย
• การจ่ ายเงินให้ แก่ เจ้ าหนีห้ รือผู้มีสิทธิให้ จ่ายเป็ น เช็ค หรือจัดทํา
ใบถอนเงินฝากธนาคาร เพือ่ ให้ ธนาคารออกตัว๋ แลกเงิน
• การเขียนเช็คสั่ งจ่ ายหัวหน้ าหน่ วยงานคลัง กรณีที่มีค่าใช้ จ่าย
ที่รวมกันแล้ วไม่ เกิน สองพันบาท เช่ น ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นค่ านํ้า
ค่ าไฟ เป็ นต้ น

การกันเงินกรณีก่อหนี้
• ก่ อหนีผ้ ูกพันไว้ ก่อนสิ้นปี โดย สั่ งซื้อ สั่ งจ้ าง หรื อการเช่ า
ทรั พย์ สิน หมายถึงรายการที่มีคู่สัญญา สามารถกันเงินได้
ทุกหมวด
- เบิกเงินไม่ ทัน ขอกันเงินต่ อผู้บริหารท้ องถิ่น ให้ เบิกได้ อีก
ภายในปี งบประมาณถัดไป
- ขอขยายเวลาต่ อสภาท้ องถิน่ ได้ อกี 6 เดือน
Ex.

ข้ อหารือ:
เทศบาลฯ ได้ จ้ า งบริ ษั ท แห่ งหนึ่ ง เป็ นที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ปฏิ บั ติง านศึ ก ษาและออกแบบเขื่อ นชุ ม ชนเมื อ ง งบประมาณ
2,800,000
บาท แต่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็ จ ใน
ปี งบประมาณ จึงได้ ข ออนุ มัติใ ห้ กันเงินไว้ เบิก ในปี ถัดไป ตาม
ระเบียบฯ ข้ อ 57 แต่ ก็ยังไม่ สามารถเบิกจ่ ายให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่ขอกันไว้ จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินต่ อสภาท้ องถิ่น
ออกไปอีก 6 เดือน แต่ โครงการก็ยังไม่ สามารถเบิกจ่ ายได้ ทัน
ภายในระยะเวลาทีข่ อขยายฯ อีก จึงขอทําความตกลงกับผวจ.เพือ่
ขอขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินออกไปอีก 180วัน ได้ หรือไม่

ความเห็น :

กรณีที่เทศบาลไม่ สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ จึงขอทํา
ความตกลงกั บ ผวจ. เพื่ อ ขอขยายเวลาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตาม
ระเบียบฯ ข้ อ 57
ดังนั้น ผวจ.สามารถพิจารณาอนุมัติยกเว้ นการปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่ าวออกไปอีก 180 วัน เพือ่ ให้ เทศบาลขยายเวลาเบิก
จ่ ายเงินต่ อสภาท้ องถิน่ ออกไปอีก 180 วัน ได้

การกันเงินกรณีไม่ ก่อหนี้
• เฉพาะรายจ่ ายหมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง
ตั้ ง งบประมาณแล้ ว ยัง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ผูก พัน และมี ค วามจํ า เป็ น
ต้ องใช้ จ่ายต่ อไปให้ ขออนุมัตกิ นั เงินต่ อสภาท้ องถิน่
- หากยังไม่ ได้ ดําเนิ นการให้ ขอขยายเวลาเบิกจ่ ายต่ อสภาท้ องถิ่น
ได้ อีก 1 ปี งบประมาณ
- ต้ องการจะเปลีย่ นแปลงรายการทีท่ าํ ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ ขออนุมัติต่อสภาท้ องถิ่น โดยให้ ขอ

อนุมตั ทิ ้ังเปลีย่ นแปลงและขยายเวลา

รายการทีข่ อกันจะมีกาํ หนดระยะเวลาทั้งสิ้น ดังนี้
- ปี ทีต่ ้งั งบประมาณแล้ วไม่ ได้ ดาํ เนินการ
- ปี ที่ สอง ขอขยายเวลา และหรือขอเปลีย่ นแปลง
- เมื่อขอเปลีย่ นแปลงแล้ วได้ รับให้ ดาํ เนินการอีก 1 ปี
** เมื่ อ ครบระยะเวลาแล้ ว ยัง ไม่ ไ ด้ ดํา เนิ น การเงิ น ตกเป็ นเงิ น
สะสม หรื อ ดําเนิ นการแล้ ว มีเงินเหลือเงินดังกล่ าว ตกเป็ นเงิน
สะสม **
Ex.

ข้ อหารือ :

เทศบาลได้ ต้ังงบประมาณปี 2549 โครงการก่ อสร้ างอาคาร
สํ านักงานเทศบาล และได้ กันเงินตามระเบียบฯ กรณีไม่ ได้ ก่อหนี้
ผู ก พัน ไว้ 1 ปี ต่ อ มาในปี 2550ได้ ทํ า สั ญ ญา และได้ ข ยายเวลา
เบิกจ่ ายอีก 1 ปี เนื่องจากโครงการดังกล่ าวยังดําเนินการไม่ แล้ ว
เสร็ จ จึ ง ขอขยายสั ญ ญาไปอี ก 180 วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า ง 28
ก.ย.2551
เทศบาลหารื อ ว่ า จะขอยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ
เพือ่ ขยายเวลาไปอีก 1 ปี งบประมาณ ได้ หรือไม่

1. ตามระเบียบฯ ข้ อ 59 กําหนดการกันเงินกรณีไม่ ก่อหนี้
ผูกพัน เฉพาะหมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง หากมีความจําเป็ น
จะต้ อ งใช้ เ งิ น นั้ น ต่ อ ไป ก็ข ออนุ มัติจ ากสภาท้ องถิ่ น ให้ ข ยายได้ อีก
ไม่ เกิน 1 ปี งบประมาณ เพือ่ ให้ อปท. รีบดําเนินการหาผู้รับจ้ าง
2. เมื่ อ เทศบาลได้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น ในปี งบประมาณ 2550
เทศบาลมี ห น้ าที่ ต้ องผู ก พั น ตามสั ญญาจนกว่ าจะแล้ วเสร็ จ
โดยไม่ จําเป็ นต้ องกันเงินต่ อสภาท้ องถิ่นอีกครั้ ง หากเบิกจ่ ายเงินไม่ ทัน
ภายในปี งบประมาณอี ก เทศบาลจะต้ อ งกั น เงิ น ไปจ่ า ยในปี ถั ด ไป
โดยได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บริหารท้ องถิ่นตามระเบียบฯ ข้ อ 39

เงินสะสม
• ทุกสิ้นปี เมื่อปิ ดบัญชี รายรั บ รายจ่ าย แล้ ว ให้ กันเงินสะสม ไว้ 25 %
เพือ่ เป็ นทุนสํ ารองเงินสะสม (ข้ อ 87)
• อปท.สามารถใช้ จ่ายเงินทุนสํ ารองเงินสะสมได้ ดังนี้
1. กรณีที่ย อดเงิ น สะสม
มี เ หลือไม่ เ พีย งพอต่ อการบริ หาร
ต้ องขอความเห็นชอบจากสภาท้ องถิ่นและขออนุมัติจาก ผวจ.
2.
ปี ใดมี ย อดเงิ น ทุ น สํ า รองเงิ น สะสมเกิ น ร้ อยละ25
ของงบประมาณประจําปี นั้น สามารถใช้ ได้ ตามเงื่อนไข ข้ อ 89

• ข้ อ 88 งบประมาณประจําปี มีผลบังคับใช้ แล้ ว ในระยะ 3 เดือนแรก
รายได้ ยงั ไม่ ได้ เข้ ามาหรือมีไม่ เพียงพอ
- สามารถเบิกจ่ ายได้ ทุกหมวด ทุกรายการ โดยเบิกจ่ าย
ล่ วงลํา้ เงินสะสมได้ และบันทึกบัญชีเป็ นค่ าใช้ จ่ายปกติ
(หากเลยระยะเวลา 3 เดือนแรกของปี งบประมาณแล้ ว รายได้ ยังไม่
เข้ าหรือมีไม่ เพียงพอให้ อปท.ปฎิบัตติ าม นส.มท 0808.4/ว 29 ลว.8
ม.ค.52 เรื่อง การทดรองจ่ ายเงินสะสม)
- กรณี ที่ เ ป็ นรายจ่ ายที่ จ่ ายจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐบาล
ระบุวัตถุประสงค์ ได้ รับแจ้ งยอดจัดสรรแล้ ว ยังไม่ ได้ รับโอนเงิน
ให้ ยมื เงินสะสมทดรองจ่ ายไปก่ อน(ยกเว้ นงบลงทุน)

- กรณี อปท.มีผ้ ูรับบํานาญที่ย้ายภูมิลําเนาและประสงค์ จะโอน
การรั บเงินบํานาญไปรั บใน อปท. ประเภทเดียวกันในท้ องที่ที่ย้าย
ไปอยู่ ใ หม่ อาจยื ม เงิ น สะสมทดรองจ่ า ยให้ กั บ ผู้ รั บ บํ า นาญได้
โดยอํานาจของผู้บริ หารท้ องถิ่นและเมื่อได้ รับเงินคืนให้ บันทึกส่ งใช้
เงินยืมสะสม
- กรณี อปท. มี กิจ การพาณิช ย์ หากมี ค วามจํ า เป็ น กิ จ การ
พาณิชย์ อาจขอยืมเงินสะสมไปทดรองจ่ ายเพือ่ บริ หารกิจการก่ อนได้
โดยขอความเห็ น ชอบจากสภาท้ อ งถิ่ น และ ส่ งใช้ เงิ น ยื ม สะสม
เมื่อสิ้นปี งบประมาณ

การจ่ ายขาดเงินสะสม ต้ องขออนุมัติจากสภาท้ องถิ่น โดยให้
ระบุวตั ถุประสงค์ ในการใช้ จ่ายเงินให้ ชัดเจน และคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและท้ องถิ่นที่จะได้ รับ (ข้ อ 89 ประกอบ นส.มท. ที่
มท 0808.4/ว 3161 ลว. 12 ต.ค.53 ) ดังต่ อไปนี้
(1) เฉพาะกิจ การที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง อปท. ที่ เ ป็ น
กิจการที่ประชาชนได้ รับประโยชน์ โดยตรง เพื่อแก้ ไขปัญหาความ
เดื อ ดร้ อนของประชาชน หรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ข าดโอกาสที่ จ ะได้ รั บ
การพัฒนา เกีย่ วกับ...

- ด้ านการบริการชุมชนและสั งคมของประชาชนในพืน้ ที่
- กิจการทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนรายได้ ของ อปท.
- กิจการทีจ่ ดั ทําเพือ่ บําบัดความเดือดร้ อนของประชาชน
ทั้งนี้ ต้ อง อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท.
* ซึ่งหากเป็ นโครงการเพือ่ การลงทุน เช่ น ค่ าก่ อสร้ างอาคาร
หรื อซื้อที่ดิน หรื อโครงการที่ใช้ วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่ าสู ง
ให้ พจิ ารณาดําเนินการ...

• ตั้ ง ในงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี หรื อ งบประมาณรายจ่ า ย
เพิ่ ม เติ ม หรื อโอนงบประมาณรายจ่ ายมาตั้ งจ่ ายก่ อน
เป็ นลําดับแรก
• กรณีต้ังงบประมาณหรื อโอนงบประมาณแล้ วไม่ เพียงพอก็อาจ
ใช้ จ่ายจากเงินสะสมมาสมทบได้
• หาก อปท. เห็นว่ าโครงการดังกล่ าวมีความจําเป็ นเร่ งด่ วนในการ
บําบัดความเดือดร้ อน ของประชาชนหรือการบริการชุมชนและ
สั ง คมของประชาชน ในพื้น ที่ และไม่ อ าจรอตั้ ง งบประมาณ
รายจ่ ายประจําปี ในปี ถัดไปได้ ก็อาจใช้ จ่ายจากเงินสะสมได้

• โครงการประเภทที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง ที่ไม่ อาจแยกการจัดซื้อจัด
จ้ างเป็ นส่ วนๆ และมี ร ายได้ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ในปี งบประมาณเดียวให้ ต้ังงบประมาณรายจ่ ายในปี ปัจจุบันและ
ปี ถัดไป ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ ข้ อ 38
* ให้ จัดทําประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช่ จ่ายจาก
เงินสะสม โดยให้ ระบุว่าดําเนินการเรื่องใด สถานทีด่ าํ เนินการทีใ่ ด
วงเงินที่จะใช้ เท่ าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่ นเดียวกับ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ ายประจําปี และชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็ นทีไ่ ม่ อาจจัดทําเป็ นงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ได้

(2) ได้ ส่ งเงิ น สมทบกองทุ น ส่ งเสริ ม กิจ การของ อปท.
แต่ ละประเภทตามระเบียบแล้ ว
ถัดไป

(3) ต้ องดําเนินการก่ อหนี้ผูกพันให้ เสร็ จสิ้ นภายใน 1 ปี

หากไม่ ดาํ เนินการตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดเงินสะสมจํานวน
Ex.
ดังกล่ าวนั้น ต้ องพับไป

• ข้ อ 90 งบประมาณประกาศใช้ บังคับแล้ ว มีงบประมาณไม่ เพียงพอ
หรื อไม่ ได้ ต้ังงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้ จ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยได้ รับอนุมัตผิ ู้บริหารท้ องถิน่ กรณีดงั นี้
1. รั บ โอน เลื่ อ นระดั บ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งาน (ไม่ ร วม
บรรจุใหม่ )
2. เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้ องถิ่นฯ พนักงานท้ องถิ่น (รวมลูกจ้ างด้ วย)
ซึ่งมีสิทธิได้ รับตาม กม. ว่ าด้ วยการจัดตั้ง อปท. ในระหว่ างปี งบประมาณ
3. ค่ า ใช้ จ่า ยตาม (1) และหรื อ
(2) ให้ ถือเป็ นรายจ่ า ยใน
ปี งบประมาณนั้น

สาธารณภัยเกิดขึน้
• ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึน้ (บรรเทาเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้
ในขณะนั้น) อปท. สามารถจ่ ายขาดเงินสะสมได้
- อํานาจของผู้บริหารท้ องถิน่ ตามความจําเป็ นในขณะนั้น
- ให้ คาํ นึงถึงฐานะการคลังของ อปท.
(ฉุ กเฉิน หมายความว่ า เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยปัจจุบัน
ทันด่ วน และจําเป็ นต้ องแก้ ไขโดยฉับพลัน)

ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ มท 0808.4/ว 1443 ลว.21 เม.ย.54
เรื่อง ซักซ้ อมความเข้ าใจเกีย่ วกับการใช้ จ่ายเงินกรณีอุทกภัยนํา้ ท่ วม
ฉับพลัน นํา้ ป่ าไหลหลาก และนํา้ ล้ นตลิง่
1) ให้นาํ เงินสํารองจ่ายซึ่ งได้ต้ งั งบประมาณไว้แล้วไปใช้จ่ายในการแก้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็ นอันดับแรก หากเงินสํารองจ่ายมี
ไม่เพียงพอ ก็อาจโอนงบประมาณฯโดยการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ
2) อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยอํานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปัญหากรณี ฉุกเฉิ นที่เกิดอุทกภัยตามความจําเป็ นใน
ขณะนั้นตามระเบียบฯ ข้อ 91

ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ มท 0808.4/ว 1443 ลว.21 เม.ย.54
เรื่อง ซักซ้ อมความเข้ าใจเกีย่ วกับการใช้ จ่ายเงินกรณีอุทกภัยนํา้ ท่ วม
ฉับพลัน นํา้ ป่ าไหลหลาก และนํา้ ล้ นตลิง่
3) กรณี เงินสะสมเหลือไม่เพียงพอต่อการบริ หาร อปท.สามารถใช้จ่าย
เงินทุนสํารองเงินสะสมได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ
ขออนุมตั ิจากผวจ.และหากอปท.มียอดทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละ
25 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี นั้น ก็อาจนําส่ วนเกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 ตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ 87
4) กรณี การใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมตามระเบียบข้อ 87 ต้องขอ
ความเห็นชอบหรื อได้รับอนุมตั ิจากสภาท้องถิ่น หากขณะนั้นอปท.ไม่มี
สภาท้องถิ่นหรื อไม่อาจเรี ยกประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ขอทําความตกลง
กับผวจ. เพื่อยกเว้นการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อ 87 วรรคสอง และสาม

การใช้ จ่ายเงินกรณีสาธารณภัย
งบประมาณ

เงินสะสม

งบกลาง

สาธารณภัยฉุกเฉิน

ก่ อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุ
87

เงินสะสมตามบัญชี ประกอบด้ วย
- ลูกหนีค้ ่ าภาษีต่าง ๆ
- ลูกหนีเ้ งินยืมเงินสะสม
- ทรัพย์สินต่ าง ๆ

เงินสะสม

ปี ก่ อน ๆ

ประจําปี
รับ – จ่ าย

200 - 120

เงินสะสมพิสูจน์ ยอดแล้ว
ทุนสํ ารองเงินสะสม 60
100
เงินสะสม
(ข้ อ 88)
กองคลัง
20
25%
(บริหาร)
บริหารเงิน
75%
- สามเดือนแรก
- อุดหนุนยังไม่ ได้ รับเงิน

สภาอนุมัติ

(ข้ อ 91) ฉุกเฉิน

80
หากเงินสะสม 75% ไม่ พอ

บริหารตามอํานาจหน้ าที่
ใช้ จ่ายภายในปี งบประมาณถัดไป

ผู้บริหารท้ องถิ่น(อนุมัต)ิ

(ข้ อ 90) สิทธิประโยชน์

(ข้ อ 89)

75%
25%

เกิน 25% งบประมาณประจําปี

ส่ วนทีเ่ กินจ่ ายเงินสะสมเพิม่ ได้

สภาเห็นชอบ
อนุมตั ิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

จบการ
บรรยาย

สํ านักบริหารการคลังท้ องถิน่
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่
โทร. 0-2241-9000 ต่ อ 1607-1608
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ให้ ชีวติ 9 กระโดด มัน่ คงในทุก 9
9 ไกล 9 ไปไม่ ร้ ู จบ
9 ผ่ านอปุ สรรค์ 9 ข้ ามอันตราย
9 ต่ อไป แค่ คดิ ทีจ่ ะ 9
ขอให้ คุณ 9 หน้ า
9 ส่ ู ความสุขสมหวังตลอดไป

จบการ
บรรยาย
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