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โครงการคลินิกคลังท้องถ่ินเคล่ือนที่ ประจําปี 2562 
สรปุประเดน็ปญัหา และข้อเสนอแนะด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงหนังสือสั่งการ 

     

2 กรณีแก้ ไขสัญญาจ้ าง ขอเปลี่ ยนแปลงแบบ 
เปลี่ยนแปลงสถานที ่ จะต้องเข้าสภาหรือไม่ 
(เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล) 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 วรรค 3 บัญญัติว่าการ
แก้ไขสัญญาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 กําหนดว่า 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวด
ค่าครุ ภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังน้ัน กรณีเข้า
เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงลักษณะงานเปลี่ยน 
คุณภาพเปลี่ยน จึงต้องเสนอให้สภาท้องถิ่นแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณก่อน แล้วจึงเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขสัญญา 
 

3 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีเพาะเจาะจง เจ้าของ
งบประมาณทําบันทึกขออนุมัติ พร้อมแนบใบ
เสนอราคามาให้พัสดุ ถูกต้องหรือไม่ เป็นการก้าวก่าย
อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุที่ต้องไปติดต่อ
เจรจาตกลงตามข้อ 79 หรือไม่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ .  2560  
ข้อ 79 วรรคหน่ึง (2) (ข) กําหนดให้ การเจรจาต่อรอง
ราคาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พัสดุ หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

4 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 21 การจัดทําร่างขอบเขตงานหรือกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบังคับใ ห้จัดทํา 
ทุกรายการโครงการหรือไม่     

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21  
กําหนดให้ ทุกโครงการต้องทําร่างขอบเขตของงานหรือ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
5 ขอทราบแนววินิจฉัย กรณีจัดจ้างวิธี e-bidding 

มีผู้เสนอราคา 5 ราย ผู้เสนอราคาตํ่าสุดได้เสนอราคา
ตํ่ากว่าราคากลางและงบประมาณ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลเสนอให้จ้างผู ้เสนอราคาต่ําสุด  
แต่นายกสั่งให้ยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าวคําสั่ง
ของนายกเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 
และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ทําบันทึกแย้งแล้ว 
  

การยกเลิกการจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 
สามารถดําเนินการได้ตามเหตุในมาตรา 67 ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ 3 กรณี 
  1. ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
  2. ผู้ได้รับคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสีย 
  3. อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 

6 กรณีนักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง ซึ่งต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตําแหน่ง มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม
ค่าตําแหน่งพัสดุหรือไม่ และมีสิทธิไปอบรมหลักสูตร
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดหรือไม่ 
 

ต้องมีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที ่พัสดุ
หรือเป็นตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที ่พัสดุโดยตรง 
ถ้ามอบหมายหรือรักษาราชการแทนไม่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม
ตามนัยมาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
 

7 ราคากลาง กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถ้าสืบราคาตลาด 3 ร้าน จะใช้ราคา
ตํ่าสุดหรือราคาเฉล่ียเป็นราคากลาง 
 

ให้พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1751 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณี
สืบราคาจากท้องตลาด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
  1. กรณีจัดหาที่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ย
เป็นราคาอ้างอิงก่อน แต่หากเห็นว่าราคาตํ่าสุดสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาตํ่าสุดเป็นราคา
อ้างอิงได้ 
  2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวนให้ใช้ราคา
ตํ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

   
 

8 เงินอุดหนุนที่ขอรับกลางปีงบประมาณ แต่ไม่มีใน
แผนฯ ควรดําเนินการอย่างไร 
 

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน แล้วจึงไปต้ังงบประมาณ 
กรณีเทศบาล ก่อนจ่ายเงินอุดหนุนต้องขอความเห็นชอบ
ต่อสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติก่อน 
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
9 กรณีงานจ้างก่อสร้างงบประมาณต่อโครงการเกิน 

500,000 บาท จะจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 
แต่ถ้าหลาย ๆ โครงการรวมกันงบประมาณเกิน 
500,000 บาท จะจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 
ก็ได้ ถูกต้องหรือไม่ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 มาตรา 56 กําหนดให้
เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน ดังน้ัน ในกรณี
หลายโครงการรวมกัน วงเงินเกิน 5 แสน จึงสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ก็ได้ 
 

10 การอุทิศหรือบริจาคอาคารให้เทศบาลจะต้อง
นําเข้าสภาท้องถิ่นเหมือนระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือไม่ 

ต้อง เสนอให้สภาท้องถิ ่น ให้ความเห็นชอบก่อน
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 

 
 

11 โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือมาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งตําบล แต่เป็น
โครงการสร้างถนน คสล. ซึ่งลักษณะประเภท
เดียวกัน งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,000,000 บาท
ในกรณีดังกล่าวจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบ กฎหมายโดยวิธีการใด เช่น ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

สามารถเลือกดําเนินการได้ 2 แนวทาง 
   1 .  หากแยกเ ป็นรายโครงการ  ๆ  ละ  ไม่ เ กิน  
5 แสนบาท สามารถจัดหาโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ 
   2. หากรวมโครงการทั้งหมด สามารถจัดหาโดยใช้ 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 
 

12 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ไหม 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 100 หมายความถึง
กรณีที่ เจ้าหน้าที่ พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ  
โดยตําแหน่ง ถูกแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการได้ 
ดังน้ัน หากมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นการแต่งต้ังจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็สามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการได้ 

 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
13 เจ ้าหน ้าที ่พ ัสด ุและห ัวหน ้า เจ ้าหน ้าที ่พ ัส ดุ 

โดยตําแหน่ง มีข้อห้ามในการไปเป็นเจ้าหน้าที่
หรือคณะกรรมการอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มิได้กําหนดข้อห้ามไว้ 

14 เงินประจําตําแหน่งพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อไหร่จะ
ประกาศบังคับใช้ และจะได้ในอัตราเท่าไหร่ 
 

เ บ้ื อ ง ต้น ยั ง ไม่ มี ป ระกาศคณะกรรมการกลา ง 
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตําบล เก่ียวกับการให้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่พัสดุ 
และหัวหน้าเ จ้าหน้าที่ พัส ดุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

15 กรณีเจ้าหน้าที่ธุรการได้รับแต่งต้ังให้รับผิดชอบใน
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ถ้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สามารถเบิกคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 100 บัญญัติให้ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตําแหน่ง 
ที่ถูกแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการได้ 
ดังน้ัน หากมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ธุรการให้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นการแต่งต้ังจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับก็สามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการได้ 

16 กรณีงานก่อสร้างการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
รูปแบบรายงานก่อสร้างและคณะกรรมการ
กํ าหนดราคากลางซึ่ ง เ ป็นคณะกรรมการ 
ชุดเดียวกันจะสามารถแต่งต้ังในคราวกันได้
หรือไม่ 

คณะกรรมการการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง เป็นการแต่งต้ังตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้ างและ 
การบริหาร พัส ดุภาค รัฐ  พ .ศ .  2560 สํ าห รับ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง )  
เป็นการแต่งต้ังตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งหากหน่วยงาน
ประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลคนเดียวกันเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทํ าร่ า งขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
(งานก่อสร้าง) ก็สามารถกระทําได้ โดยจะแต่งต้ัง 
ในคราวเดียวกันหรือคนละคราวก็ได้ 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
17 การจัดซื้อจัดจ้างงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้างต้อง

กําหนดราคากลางทุกวงเงินใช่หรือไม่ ใครเป็น 
ผู้กําหนดราคากลางดังกล่าว และสามารถแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ได้หรือไม่ 
 

การ ดํา เ นินการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งทุ กกรณี จะ ต้องมี 
การกําหนดราคากลาง โดยหากเป็นงานก่อสร้าง 
จะต้องแต่ง ต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
เป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดราคากลาง สําหรับงานอ่ืน
ที่มิใช่งานก่อสร้าง ไม่จําเป็นต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการกําหนดราคากลาง แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐประสงค์จะแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ก็ย่อมสามารถกระทําได้ ทั้งนี้ การกําหนดราคากรณี
งานก่อสร้าง และงานอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 

 

 
18 หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง กรณีมี ตําแหน่งงานกําหนดให้
ปฏิบั ติหน้าที่อ ยู่แล้ว  ไม่ เหมาะสมท่ีจะเบิก
ค่าตอบแทนให้ เช่น วิศวกรโยธา นายช่างโยธา 
ผู้อํานวยการกองช่าง เป็นต้น 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561    
 กําหนดหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการจั ดซื้ อห รือจั ดจ้ า ง  ซึ่ ง กรณี ของ 
ผู้ควบคุมงานกําหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับ
ค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที ่
ที่ กํ าหนดไ ว้ในสัญญาหรือที่ ตกลงใ ห้ทํ างานจ้ าง  
ซึ่งหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตราไม่เกิน 350 บาท
ต่ อ วั น ต่ อ ง า น  แ ล ะ ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง  
(ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่องาน 
โดยหนังสือดังกล่าว มิได้กําหนดเร่ืองมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งเอาไว้ จึงสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ ทั้งน้ี 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑ์
เ ก่ี ยว กับ อัตราการ จ่ ายค่ าตอบแทนบุคคลห รือ
คณะกรรมการเพ่ือเป็นการควบคมุการเบิกจ่ายและการ
บริหารงบประมาณได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ 
 

 
 

 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
19 การเบิกค่าตอบแทน (ผู้ควบคุมงาน) วันที่ช่าง

รายงานว่าผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดําเนินงานแต่เบิกเงิน
ค่าควบคุมงานได้หรือไม่ 
 

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402 .5/ว  85 ลง วันที่  6  กันยายน  2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ มีเจตนารมณ์ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน 
กรณีที่ผู้ควบคุมงาน รายงานว่าผู้รับจ้างไม่เข้าดําเนินงาน 
ย่อมถือว่าผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน 
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

 

20 กรณีเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงการคลังได้แจ้งแนวทางดังกล่าว ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลง วันที่  6  กั นยายน  2561 เ รื่ อ งห ลัก เกณฑ์ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ดังน้ัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมสามารถ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวได้ 
 

21 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง และงานก่อสร้างกําหนด 20 วัน ผู้ควบคุมงาน
จัดทําเอกสารตรวจงานทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 
สามารถเบิกจ่ายได้ทุกวันถูกต้อง หรือไม่ และ
ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างไร 
 

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง 
หลัก เกณฑ์การเ บิกจ่ ายค่ าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ มีเจตนารมณ์ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน 
กรณีที่ผู้ควบคุมงาน รายงานว่าได้ควบคุมงานทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการ จึงสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ได้เฉพาะวันที่มีการควบคุมงานเท่าน้ัน 

 

22 กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงาน 
ณ สถานที่ ก่อสร้างและมีประชุม ณ สถานที่
ก่อสร้างเพื่อลงมติตรวจรับพัสดุ กรณีแบบนี้ 
เบิกอัตรา 350 คน หรือเบิกตามอัตราการประชุม
ที่กําหนดไว้ อัตราสูงกว่า 350 บาท 

เบิกได้วันละ 350 บาทต่อคนต่อวัน และเบิกได้ 
ต่อครั้ งที่ ประ ชุม ด้วย  โดยถือปฏิ บั ติตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
23 กรณีทําสัญญาจ้างแบ่งงวดงานเป็น 4 งวด 

แต่ผู้รับจ้างขอส่งงานครั้งเดียว คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ต้องออกไปตรวจรับพัสดุตาม
สัญญา จํานวน 4 งวด หรือตรวจรับงานงวดสุดท้าย
ครั้งเดียว และเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ก่ีครั้ง 

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง 
หลัก เกณฑ์การเ บิกจ่ ายค่ าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ มีเจตนารมณ์ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน 
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจรับพัสดุเพียงครั้งเดียว ก็ย่อมมีสิทธิเบิกค่าตอบแทน
ได้เพียงคร้ังเดียว แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 1. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
จะได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออกไปตรวจงานจ้าง  
ณ สถานที่ก่อสร้าง ในอัตรา 350 บาทต่อวันต่องาน 
และเบิกค่าตอบแทนในการประชุม ในอัตรา ประธาน
ไม่เกิน 1,500 บาทต่อคร้ังที่มาประชุม และกรรมการ
ไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้งที่ประชุม 
 2. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ
งานจ้าง เบิกค่าตอบแทนในการประชุม ในอัตรา 
ประธานไม่เกิน 1,500 บาทต่อคร้ังที่มาประชุม และ
กรรมการไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้งที่ประชุม 

24 เมื่อระเบียบกําหนดให้แบบประมาณการก่อสร้าง
ต้องไ ด้รับการ รับรองโดย ผู้มี ใบรับอนุญาต 
(วิศวกร) และฝ่ายของผู้รับจ้าง เวลาก่อสร้างต้องมี
ผู้มีใบรับอนุญาต (วิศวกร) เป็นช่างควบคุมการ
ก่อสร้างด้วยหรือไม่ 
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ .  2560  
ข้อ 176 กําหนดว่า ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย 
 สําหรับกรณีการออกแบบก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น้ัน คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นไว้ 2 กรณี คือ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการ
จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเองได้ ตามมาตรา 60 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยท่ีผู้จัดทําไม่จําเป็นต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการจัดจ้าง
ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ในการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ โดยผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรม แล้วแต่กรณี ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. 2543 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
25 ค่าตอบแทนของช่างควบคุมงาน เบิกจ่ายได้

เฉพาะวันที่ช่างควบคุมงาน ออกตรวจรับงาน 
หรือเบิกจ่ายตามใบรายงานการควบคุมงานของ
ช่างประจําวัน 
 

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง 
หลัก เกณฑ์การเ บิกจ่ ายค่ าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ มีเจตนารมณ์ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน 
กรณีที่ผู้ควบคุมงาน จึงสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ได้เฉพาะวันที่มีการควบคุมงานจริงเท่าน้ัน 

 
26 งานก่อสร้างที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมี

วิศวกรรับรองหรือไม่ 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กําหนดว่า 
การซ่อมแซม การปรับปรุง การต่อเติม การรื้อถอน 
ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย  หรือไม่มีความจํา เ ป็นต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดจ้างในลักษณะอ่ืน
ที่มิใช่งานก่อสร้างได้ แต่หากมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก 
หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจําเป็น 
ต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการจัดจ้าง
ในลักษณะงานก่อสร้าง โดยที่หนังสือดังกล่าวมิได้
กําหนดเกี่ยวกับการรับรองแบบรูปรายการโดยผู้มี
ใบอนุญาต อย่างไรก็ดี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเอง 
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้จัดทําไม่จําเป็น 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรมได้ตามที่ กําหนดไว้ ในมาตรา 87 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเทียบเคียงกับความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) เรื่องเสร็จที่ 
220/2560 ประกอบกับความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 5) ในเรื่องเสร็จที่ 837/2546 

 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
27 กรณีขอความร่วมมือจากหน่วยงานโยธาจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น 
ในการออกแบบก่อสร้าง แต่หน่วยงานดังกล่าว
แจ้งว่าไม่สามารถออกแบบให้ได้ ในกรณีเช่นน้ี 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการที่ต้อง
มีวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างอีก ต้องทําหนังสือ
ขอความร่วมมือเป็นครั้ง ๆ ไป หรือหาผู้รับจ้าง
ออกแบบได้เลย   
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  2560 ข้อ  ๑๓๑ 
กําหนดให้ ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความ
ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงาน ออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมิได้
กําหนดบังคับให้ต้องขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มี
หน่วยงาน ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อน 
แต่อย่างใด ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินการจ้างออกแบบได้ 
 
 

28 กรณี งานก่อสร้ างที่ ต้ อง ใ ห้มี ผู้ มี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรับรองแบบน้ัน จะต้องเป็น
วิศวกรของหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน หรือวิศวกร
ทั่วไปก็สามารถรับรองได้ 

กรณีการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
พระ ร าช บัญญั ติ ส ถ าป นิ ก  พ .ศ .  2543  และ
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นบุคคลใด 
ก็ได้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 

29 ปัจจุบันใช้กฎกระทรวงกําหนดค่าจ้างออกแบบ 
ให้เฉพาะเรื่องสถาปัตยกรรม ใช่หรือไม่  
 
 

ปัจจุบันกฎกระทรวงได้กําหนดอัตราค่าจ้างออกแบบ
ครอบคลุมทั้งหมดแล้ว เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนด
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
 
 

30 วิศวกรรับรองออกแบบ ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน
หรือหมวดค่าใช้สอย มีขั้นตอนการดําเนินการ
อย่างไร 

การออกแบบต้องทําการจ้างออกแบบโดยต้ังอยู่ใน
หมวดค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เ พ่ิม เ ติม  ในวิ ธีการพัสดุ ก็ ให้ปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ 144 การซื้อหรือจ้าง กระทําได้ 4 วิธี ดังน้ี 
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (๒) วิธีคัดเลือก 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  
 (4) วิธีประกวดแบบ 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
31 ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้วิศวกรรับรอง

แบบงานก่อสร้างที่ไม่ใช่แบบมาตรฐานฯ สามารถ
เบิกค่าตอบแทนให้วิศวกรได้หรือไม่  

ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ต้องเป็นการจ้าง
ออกแบบ จึงสามารถเบิกจ่ายได้ จากหมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/07120 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 

 
 

32 รายการซ่อมแซมถนนของท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
สาธารณภัย และไม่ได้เกิดในห้วงฤดูฝน เป็นการซ่อม
ถนนปกติ แต่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิด 
ใ น ร ะบบ  e-GP เ ป็ นรายการจากงบกลาง 
เงินสํ ารองจ่ายกรณีฉุก เฉินฯ  ในกรณี น้ีจะมี
ผลกระทบอย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่การเงิน 
ทําฎีกาเบิกจ่ายตามท่ีเจ้าหน้าที่ พัสดุบันทึก 
ในระบบ e-GP จะผิดวิธีการงบประมาณหรือไม่ 

1. ตามจําแนกงบประมาณค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้สามารถนํากลับมาใช้ตามปกติให้ เบิกจ่ายจาก  
หมวดค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
2. การแก้ไขข้อมูลในระบบ e-GP ให้ประสานกับ
สํานักงานคลังจังหวัดผู้รับผิดชอบระบบโดยตรง 

33 แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
 

เป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ เ ก่ียวกับค่ าใ ช้จ่ ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ของหน่วยงานของรัฐ สรุปได้ว่า  
 รายการค่าใ ช้จ่ายตามตาราง  1 เ ป็นรายการท่ี
หน่วยงานต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย
พัสดุ แต่หากรายการดังกล่าวมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 
ครั้งหน่ึงไม่เกิน 10,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างไปก่อน แล้วกลับมาจัดทํารายงานขอความ
เห็นชอบในภายหลัง 5 วันทําการหลังจากที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างไป เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแล้ว ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 รายการค่าใช้จ่ายตามตาราง 2 เป็นรายการที่หน่วยงาน
ไม่ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
34 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 ตามตารางที่ 1 ถ้าวงเงินไม่ถึง 10,000 บาท 
ไม่ต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้าง สามารถยืมเงิน 
ได้หรือไม่ 
 

ไม่สามารถยืมเงินได้ เพราะยังต้องจัดซื้อจัดจ้างอยู่
เพียงแต่ยกเว้นให้ไม่ต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

35 การจัดซื้อจัดจ้างในงาน สปสช. ต้องดําเนินการ
ในระบบ  e-GP หรือไม่ ถ้าต้องการดําเนินการ 
ในระบบ e-GP จะต้องขอรหัสหน่วยงานหรือไม่ 
หรือดําเนินการในรหัสขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้เลย 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ไม่ ใ ช่
หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 
จึงไม่ต้องการดําเนินการในระบบ e-GP 

36 การรายงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561  ตาราง 1 ที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้องเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ หรือไม่  

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
มิได้กําหนดให้ต้องเสนอรายงานขอความเห็นชอบ
ภายหลังการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไ ด้ ดําเนินการไปก่อน 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ แต่หากจะเสนอรายงานดังกล่าว
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก่อน ก็สามารถกระทําได้ 
 

37 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 ตาราง ๒ ทําอย่างไร 
 

ไม่ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยืมเงินไปจ่ายก่อนได้ 
แล้วนําใบเสร็จรับเงินมาส่งใช้เงินยืมต่อไป 
 

38 จํานวนบุคลากรของงานถ่ายโอนสถานีอนามัย
ไม่เพียงพอ ปัจจุบันใช้ระบบจ้างเหมาบุคคล
รายเดือนมาปฏิบัติงาน เดือนละ 8,000 บาท 
ถามว่าจะจ้างในระบบโดยมีเงินประกันสังคม
จะจัดจ้างอย่างไร ใช้งบของจัดจ้าง (ปัจจุบัน
ใช้งบจ้างเหมาจากเงินบํารุง) 
 

สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ข้อ 6 (8) ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน รายวัน หรือ
รายคาบ 
 

 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
39 กรณีทดรองจ่ายเงิน เนื่องจากระบบน้ําประปา

ไม ่ไหล  ต้องซื้ อ อุปกรณ์มาเปลี่ ยนโดยด่วน 
หัวหน้าสํานักได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อน เน่ืองจาก
ไม่สามารถจะเครดิตของมาก่อนได้ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถ
ยกเ ว้นไ ด้ ในกรณีฉุก เฉิน  ข้อ  79 วรรค  2 
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที ่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
แต่ในเรื่องการเบิกจ่ายกําหนดไว้หรือไม่ 
 

ระเ บียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ รับเ งิน  
การเบิกจ่ายเ งิน  การฝากเ งิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ได้กําหนดเรื่องการ
สํารองจ่ายไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกได้ตาม
หลักเกณฑ์ตามระเบียบ ข้อ 67 คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ แต่เนื่องจากกรณีน้ี  
เป็นการดําเนินการที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 79 วรรคสอง กําหนดให้สามารถกระทําไ ด้ 
เน่ืองจากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน 
ดังน้ัน จึงสามารถทดรองได้ 
 

40 กรณีโครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน เพ่ือการกักเก็บนํ้า
ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน กรวด ทราย มอบให้
ประชาชนไปดําเนินการเป็นรายครัวเรือนได้หรือไม่  

ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน กรวด ทราย มอบให้
ประชาชนไปดําเนินการเป็นรายครัวเรือนได้ เน่ืองจากจะ
เข้าข่ายเป็นการแจกสิ่งของให้กับประชาชน ซึ่งไม่ใช่
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

41 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สั่งงานโดยปากเปล่า 
เมื่อโดนสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
จะทําอย่างไร ในเมื่องานไม่มีอยู่ในสัญญา 

กรณีน้ีเคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาว่าถึงแม้จะเป็นการ 
สั่งจ้างด้วยวาจา แต่ถือว่านายกฯ สั่งในนามองค์การ
บริหารส่วนตําบล จึ งต้องจ่ายเงินใ ห้ กับผู้ รับจ้ าง 
ตามสัญญา ถึงแม้จะไม่มีลายลักษณ์อักษรในการสั่งงาน
ก็ตาม 
 

42 อาหารศูนย์เด็กเล็ก ทําสัญญาไว้ 40 คน แต่ช่วง
ปิดเทอมมีเด ็กเล ็กมาเร ียน  10 คน  จะต้อง
กําหนดให้ผู้รับเหมากี่คน 
 

ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเด็กเล็ก อาหารกลางวัน 
สามารถดําเนินการเป็นสัปดาห์ เป็นภาคเรียน หรือเป็น
รายเดือนก็ได้ ดังน้ัน สามารถบริหารได้ เลือกให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงมากที่สุด ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 

 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
43 สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

เมื่อคํานวณค่าชดเชยงานก่อสร้างหากเทศบาล
ต้องจ่ ายเ งินเ พ่ิมให้ กับผู้ รั บจ้ างจะเบิกจ่ าย
งบประมาณประเภทใด จัดทําขั้นตอนอย่างไร 
แก้ไขสัญญาหรือไม่ 

 1. กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่า K ขอเบิกจากสํานัก
งบประมาณ  
 2. กรณีเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ต้ อ ง ต้ั ง อ ยู่ ใ นหม วดค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง 
โดยสามารถต้ังรวมไว้ได้ โดยสัญญาจ้างก่อสร้างน้ัน 
บังคับให้คิดค่า K ทุกโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา 
 

44 การท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดําเนินโครงการต่าง ๆ 
ในที่ดินของรัฐ เช่น ที่ดินของป่าไม้ ป่าชายเลน 
ที่ดินสาธารณ ประโยชน์ ที่ราชพัสดุ อุทยาน
แห่งชาติ อยากให้มีมาตรการในการขอใช้ หรือ
ยินยอมให้ถูกต้องก่อนดําเนินโครงการฯ เพ่ือ
ป้องกันการโต้แย้ง หรือหน่วยตรวจสอบเรียกเงินคืน 
ฐานไม่มีอํานาจในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ในเรื่องน้ีไว้แล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0815.3/ว 1617 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกํากับดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

45 การกันเงินกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 59 
สภาท้องถิ่ นอ นุมั ติ ใ ห้ กัน เ งินแล้ ว ใน ปีแรก 
หลังจากน้ันจะสามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้
หรือไม่ เช่น เดิมกันไว้เป็นซื้อรถ 2 ล้านบาท 
จํานวน 1 คัน จะเปลี่ยนเป็น ซื้อรถ 2 ล้านบาท 
จํานวน 2 คัน จะเปลี่ยนในปีแรกเลยได้หรือไม่ 
หรือต้องเข้าปีที่ 2 จึงจะเปลี่ยนได้ 
 

เมื่อได้กันเงินแล้ว สามารถเปลี่ยนได้เลยในปีแรก  
แต่ต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ เ ดิม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 
ข้อ 31 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมั ติจาก 
ผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
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ท้องถิ ่นอยู่ใน
รับรองและค่ารั
จัดประชุมประ
 
 
 
 
 
ตามหนังสือก
0808.2/ว 3
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ปกครองส่วน
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หลักฐานก็ถือ
โรงเรียนรับไป
สามารถดําเนิน
 
 
ถ้าขอรับการส
สื่อการเรียน
ดังกล่าวก็สา
การใช้งาน จึงส
 
 
 

าปี 2562 
ค์กรปกครองส

ข้อเสน
ารเรื่องการต้ังเ ิ
ต้ังในงบกลาง 
มชน และกร
นระหว่างกา
รับรองเพ่ือให้ส
ะชาคมได้ 

กระทรวงมห
 3616 ลงวัน
บกระทรวงมห
กครองส่วนท้อ
การบริหารง
นท้องถิ่นเป็น
ณโดยเริ่มต้ังแ
นยายนของปี
สงักัดสํานักงาน
นอมา เป็นโค
ท้องถิ่นให้เบิก
นสิ้นปีงบประ
อว่าจ่ายภายใ
ปก็เป็นเงินนอก
นการต่อไป ถึ

สนับสนุนสื่อกา
นการสอน ถ้า
ามารถจัดซื้อ
สามารถเบิกจ่

ส่วนท้องถ่ิน 

นอแนะ 
เงินสมทบกอง
 ประเภทเงินส
รมส่งเสริมก
รยกร่างระเบ
สามารถเบิกค่าใ

าดไทย ด่วน
นที่ 24 มิถุน
หาดไทยว่าด้วย
องถิ่น พ.ศ. 25
งบประมาณ
นการบริหาร
แต่วันที่ 1 ตุล
ปีถัดไป ดังนั้
นคณะกรรมก

ครงการเงินอุด
กจ่ายให้แก่โร
มาณ ได้ใบเ
ในสิ้นปีงบป
กงบประมาณ
ถึงวันที่ 10 ตุล

ารเรียนการสอ
าโน้ตบุ๊คนําไ
อได้ ขึ้นอยู่ก
จ่ายเงินอุดหนุน

 

ทุนสวัสดิการ
สมทบกองทุน
ารปกครอง
บียบค่าเลี้ยง
ใช้จ่ายในการ

นที่สุด ที่ มท 
ายน 2559 
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ขององค์กร
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น โครงการ
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ดหนุนองค์กร
รงเรียนสังกัด 
เสร็จมาเป็น
ระมาณแล้ว 
ของโรงเรียน
ลาคม ได้ 

อน ก็ต้องเป็น
ปทําเป็นสื่อ
กับลักษณะ
นได้ 

 
 

 

 

 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต้ังงบ 

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน  
26 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าลงดิน
เฉพาะส่วนงานโยธา แต่การไฟฟ้าไม่สามารถ 
หาผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562 
และเทศบาลจําเป็นต้องเรียกเงินคืนจากการไฟฟ้า
หรือไม่ 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ดังน้ัน หากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน
ระยะเวลาของโครงการหรือในปีงบประมาณน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเรียกเงินคืนก่อน
แต่หากการไฟฟ้ายังมีความจําเป็นก็สามารถขอ 
เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี
ถัดไปได้ 
 
 
 

 
 

5 แนวทางการเบิกจ่ายเงินด้านเงินอุดหนุนให้กับ 
วัด กลุ่มชุมชน หนังสือสั่งการยังไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ได้
กล่าวถึงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
กรณีศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไว้ 

หน่วยงานที่ ขอรับ เ งิน อุดหนุน  ไ ด้แ ก่  องค์กร
ประชาชนซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดต้ังโดย
ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของ
หน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย และมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปี องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กร 
ทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ดําเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
มิใช่การมุ่งแสวงหากําไรที่จัดต้ังโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ ดังน้ัน หากวัดหรือกลุ่มชุมชนเป็นหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และโครงการที่ขออุดหนุนอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุน และอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ วัดหรือกลุ่มชุมชน
ก็สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
 



โครงการคลินิกคลังท้องถ่ินเคล่ือนที่ ประจําปี 2562 
สรปุประเดน็ปญัหา และข้อเสนอแนะด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. การใช้รถราชการ 

ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1 ไ ด้ รั บ ค รุ ภั ณ ฑ์ ย า น พ า ห น ะ แ ล ะ ข น ส่ ง 

(รถดับเพลิง) แต่ไม่มีเอกสารคู่มือ ป้ายทะเบียน 
หากจะปรับปรุงครุภัณฑ์จะมีแนวทางปฏิบัติ
อย่างไร 

รถราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ได้แก่ รถส่วนกลาง รถประจําตําแหน่ง 
และรถรับรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
โดยการซื้อ การรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือ 
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น  
หากได้ขึ้นทะเบียนรถดับเพลิง เป็นครุภัณฑ์แล้ว  
ก็สามารถต้ังงบประมาณปรับปรุ งไ ด้  เอกสาร
หลักฐานคู่มือป้ายทะเบียนต้องติดต่อประสานงาน
กับขนส่งจังหวัด 

 

2 การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีนํารถ
ฉุกเฉินไปใช้ให้บริการประชาชนในกรณีที่ไม่
ฉุกเฉิน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 7508 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2561 เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถ 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
สรุปได้ ดังน้ี 
 1. รถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ใน
หน้ าที่ ของส่ วนราชการขององค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เช่น รถยนต์พยาบาล ฯลฯ 
 2. การจัดบริการรับส่งผู ้ป่วยไปโรงพยาบาล 
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พิจารณาตาม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ดังน้ี 
  (1) กรณีผู้ป่วยที่สามารถดูแลและช่วยเหลือ
ตัว เองได้ และไม่ใช่กรณีฉุก เฉิน  ให้พิจารณา  
รถส่วนกลาง (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้ 
เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น) ที่ไม่ใช่รถฉุกเฉินไปให้บริการได้ โดย
การ ใ ช้ รถส่ วนกลางให้ถื อปฏิ บั ติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
  (2) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีรถ
ส่วนกลางหรือมีรถส่วนกลางแต่อยู่ในระหว่างใช้ปฏิบัติ
ราชการ หรือรถอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสง่
ผู้ป่วย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานมูลนิธิ
หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีรถฉุกเฉิน เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
หรืออาจจ้างพาหนะในพ้ืนที่ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรืออาจให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเงินค่าพาหนะในการเดินทาง
ไปโรงพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 

 

3 หลักเกณฑ์การจัดทําประกันรถยนต์ ใ ห้ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ทนอ่ืน และ
ส่วนท้องถิ่น 
5 กรกฎาคม 
รขยายความ 

 

  
  
 
  
 

  

 

  

 

 
 
 



ลําดับ 
3 

4 

5 

กรณีสํารอง
หากไม่ย่ืนรา
ภายใน 15
ในการเดินทา

ข้าราชการ
ทางผู้จัดฝึกอ
การฝึกอบร
ฝึกอบรมแล
ผู้เข้ารับการฝึ

กรณีออกคํา
ระหว่างวันพุ
เดินทางกลั
ฝึกอบรมมีสิ
ปกครองส่ว
ราชการ ต้ัง
หรือไม่  

คําถาม/ปัญ
เงินจ่ายในก
ายงานการเดิ
 วัน จะสาม
างไปราชการไ

เด ินทางไปฝึ
อบรมยกเลิกก
มไม่ทราบ จึ
ละเดินทางก
ฝกึอบรมสามา

าสั่งเดินทางไป
ธ – วันศุกร์ แ
ับวันอาทิตย์
สิทธิในการเบิ
วนท้องถิ่นต้อ
งแต่วันพุธ –

ญหาที่พบ 
ารเดินทางไป
นทางขอเบิก
ารถเบิกเงินค
ได้หรือไม่ 

ฝึกอบรมแต
ารฝึกอบรม แ
งได้เดินทางไ
ลับทันทีไม่ไ
รถเบิกจ่ายอะ

ปราชการ ถ้า
 แต่ผู้เข้ารับการ
ย์ เ พ่ือให้ผู้ เข้
บิกค่าพาหนะ
องออกคําสั่ง
– วันอาทิตย์

ปราชการ 
กค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย  

ร
ใ
พ
ก
เ
(
ภ
ท
ไ
ส
เ
แ
ร
ก็
เ
ก
 
 
 
 
 

ต่เก ิดพายุ  
แต่ผู้เข้ารับ
ไปสถานที่
ด้ กรณีน้ี
ะไรได้บ้าง  

ก
ว
ฝึ
มี
ไ

าฝึกอบรม
รฝึกอบรม
ข้ารับการ
ะ องค์กร
งเดินทาง
ย์ ถูกต้อง

ต
ใ
พ
ค
ไ
อ
ถ
 

ระเบียบกระ
ในการเดินท
พ.ศ. 2555 แ
การเบิกเงินตา
เดินทางพร้อม
(หากมี) ต่ออ
ภายในสิบห้า
ทดรองจ่ ายใ
ไปราชการเป็น
ส่วนท้องถิ่นไ
เบิกจ่ายจากง
แบบรายงาน
รายงานการเดิ
ก็ยังคงสามาร
เหตุผลความจ
การเดินทางข
 
 
 
 
 
การเบิกค่าใช้
ว่าด้วยค่าใช้จ่
ฝึกอบรมของ
มีการอบรมจ
ไม่ได้เข้ารับกา

ตามระเบียบ
ในการเดินท
พ .ศ .  2555
ค่าใช้จ่ายในก
ได้รับอนุมัติใ
อนุมัติเดินทา
ถูกต้องแล้ว 
 

ข้อเสน
ะทรวงมหาด
างไปราชกา
และที่แก้ไขเพิ
ามระเบียบน้ี 
มด้วยใบสําคัญ
องค์กรปกคร
าวันนับแต่วัน
ให้ถือ ว่าค่ า ใ
นรายจ่ายที่เกิ
ด้รับแบบราย
บประมาณปร
นการเดินทา
ดินทางขอเบิก
ถเบิกจ่ายได้ 
จําเป็นว่าเพรา
อเบิกค่าใช้จ่า

ช้จ่ายตามระเบ
ายในการฝึกอ
เจ้าหน้าที่ท้อง
จริง ดังน้ัน ห
ารอบรม ก็ไม่ส

กระทรวงมห
างไปราชกา

5 ข้อ 8 กําห
ารเดินทางไป
ให้เดินทางไป
งถึงวันอาทิต

นอแนะ 
ดไทยว่าด้ว
ารของเจ้าหน
พ่ิมเติม ข้อ 5
 ผู้เบิกต้องย่ืน
ญคู่จ่าย และเ ิ
องส่วนท้องถิ
นเดินทางกลั
ใ ช้จ่ ายในก

กิดขึ้น เมื่อองค
ยงานการเดิน
ระจําปีงบประ
ง ดังน้ัน แม้
กค่าใช้จ่ายภา
 ทั้งน้ี ผู้เดินท
าะเหตุใดจึงไม
ยภายใน 15 

บียบกระทรว
อบรม และกา
งถิ่น พ.ศ. 25

หากผู้เข้ารับก
สามารถเบิกค่

 

หาดไทยว่าด้ว
ารของเจ้าหน
หนดว่า สิท ิ

ปราชการเกิดขึ้
ปราชการ ดัง
ตย์ จึงเป็นกา

ยค่าใ ช้จ่ าย 
น้าที่ท้องถิ่น 
8 กําหนดว่า 

นรายงานการ
เงินเหลือจ่าย 
ถิ่นเจ้าสังกัด 
ับ และกรณี
าร เ ดินทาง 
ค์กรปกครอง
นทาง และให้
ะมาณที่ได้รับ
ม้จะไม่ได้ย่ืน
ายใน 15 วัน 
ทางต้องช้ีแจง
ม่ย่ืนรายงาน
 วัน 

วงมหาดไทย 
ารเข้ารับการ
557 จะต้อง
การฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายได้ 

วยค่าใช้จ่าย 
น้าที่ท้องถิ่น 
ธิที่จะได้รับ
ขึ้นต้ังแต่วันที่
งน้ัน การขอ
รดําเนินการ 

 
  
 

 
 

 

 

  

  
  

  



ลําดับ 
6 

7 

พนักงานจ้า
ไปฝึกอบรมส
และใช้อัตรา

กรณีเดินทาง
สามารถจ้าง
และสามารถ

คําถาม/ปัญ
างทั่ ว ไป  ไ ด้
สามารถเบิกค
การเบิกเทียบ

งไปราชการต
รถตู้ โดยไม่ดํ
ยืมเงินได้หรอื

ญหาที่พบ 
้ รับคําสั่ ง ให้
ค่าใช้จ่ายราย
บกับข้าราชการ

ต่างจังหวัดเป็น
ดําเนินการจัดซ
อไม่ 

ห้ เ ดินทาง 
ยใดได้บ้าง
รระดับใด  

ต
ใ
เ
ก
ร
เ
ด
ไ
แ
ก
ก
ล
พ
สิ
 
 
 
 
 
 
 
 

นหมู่คณะ 
ซื้อจัดจ้าง 

ก
ก
ก
ใ
ก
ค
ก
ล
 

ตามระเบียบ
ในการฝึกอบ
เจ้าหน้าที่ท้อ
กําหนดให้ผู้เข
ระเบียบกระท
เดินทางไปราช
ดังกล่าว ข้อ 
ไปราชการ ได้
และค่าใช้จ่า
การ เ บิ กค่ า ใ
กระทรวงมห
ลงวันที่ 9 กัน
พนักงานจ้างข
สทิธิในการเบิ
 
 
 
 
 
 
 
 
ก า ร เ ช่ า ร ถ
กระทรวงกา
การบริหารพั
ในการจัดซื้อ
การยกเว้นไม่ต้
คณะกรรมกา
การบริหารพัส
ลงวันที่ 7 มีน
 

ข้อเสน
กระทรวงมห

บรมและการเ
งถิ่น พ.ศ. 2
ข้ารับการฝึก
ทรวงมหาดไท
ชการของเจ้าห
 15 กําหนด
้แก่ ค่าเบ้ียเลี้
ยอ่ืนที่จําเป็น
ใ ช้ จ่ าย  ให้ ถื

หาดไทย ที่ ม
นยายน 2553
ขององค์กรปก
กค่าใช้จ่ายใน

ตู้ ต้ อ ง ดํ า เ น
ารคลังว่าด้ว
ัสดุภาครัฐ พ
จัดจ้างไม่เกิน
ต้องทํารายงาน
ารวินิจฉัยปัญ
สดุภาครัฐ ที่ ก
นาคม 2561 

 

 

 

นอแนะ 
หาดไทยว่าด้ว
เข้ารับการฝึ

2557 ข้อ 29
กอบรมเบิกค่า
ทยว่าด้วยค่าใ
หน้าที่ท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายใน
้ยง ค่าเช่าที่พั
นต้องจ่าย สํ
ถื อป ฏิ บั ติ ต

มท 0808.2
3 เรื่อง การเที
กครองส่วนท้
นการเดินทางไ

นิ น ก า ร ต า
ยการจัดซื ้อ

พ.ศ. 2560 
น 10,000 
นขอซื้อขอจ้าง
ญหาการจัดซื้อ
กค (กวจ) 040
 จึงไม่สามารถ

 
 

 

 

วยค่าใช้จ่าย 
กอบรมของ
9 วรรคสอง 
าใช้จ่ายตาม
ใช้จ่ายในการ
น ซึ่งระเบียบ
การเดินทาง 
ัก ค่าพาหนะ 
ําหรับอัตรา 
ามหนั งสื อ

2/ว 2748 
ทียบตําแหน่ง
้องถิ่นเพ่ือใช้
ไปราชการ 

ม ร ะ เ บี ย บ 
จัดจ้างและ

 แต่ถ้าวงเงิน
 บาท ได้รับ
ง ตามหนังสือ
อจัดจ้างและ
05.2/ว 119 
ถยืมเงินได้ 

  

 

 
 
  

  

 

 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
8 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้ถื อปฏิ บั ติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

9 ค่าเช่าบ้านกรณีเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อสร้างบ้าน 
ต้องเ ร่ิมทํ าการตรวจสอบสิท ธิ ใหม่หรือไม ่
หรือเบิกต่อได้เลย ทั้งกรณีเปลี่ยนธนาคารใหม่
และธนาคารเดิม 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/  
ว 5862 ลงวันที่  12 ตุลาคม  2559 เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 10 
กําหนดให้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านย่ืนแบบ ขอรับค่ าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
ฉบับใหม่กรณีดังต่อไปน้ี (2) เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน 
สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้าน 
ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าซื้อ จึงต้องทําการ
ตรวจสอบสิทธิใหม่ 
 

10 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เช่าซื้อหรือผ่อน
ชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืน 
และมีกรรมสิท ธ์ิ รวมในบ้าน กับ บุคคล น้ัน  
มีแนวทางการเบิกจ่ายอย่างไร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 14 
กําหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับ  
ค่าเช่าบ้านและได้เช่าซื ้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อ
ชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจํา
สํานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัย
จริงในบ้านน้ัน นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือ  
ค่าผ่อนชําระเงินกู้ ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้  
ตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี (2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือ
ชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและ
มีกรรมสิทธ์ิรวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านน้ัน จะเบิกจ่าย
ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วน 
แห่งกรรมสิทธ์ิสําหรับบ้านหลังดังกล่าว เช่น นาย ก.  
กู้เงินร่วมกับบิดาเพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน จํานวน  
1 ล้านบาท ผ่อนชําระเดือนละ 5,000 บาท หาก  
นาย ก มีกรรมสิทธ์ิในบ้านรวมกับบิดา ก็สามารถ
เบิกจ่ายได้ครึ่งหน่ึง (5,000 /2 = 2,500) (ไม่เกิน
สิทธิตามระเบียบ) 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
11 ใบเสร็จรับเงินมีเฉพาะดอกเบ้ีย สามารถนํามา

เบิกค่าเช่าซื้อในแต่ละเดือนได้หรือไม่ 
โดยหลักการเบิกค่าเช่าซื้อ สามารถเบิกได้ทั้งเงินต้น
และดอกเบ้ีย ดังน้ัน แม้ใบเสร็จรับเงินจะระบุยอดเงิน
เฉพาะดอกเบี้ยก็สามารถนํามาเบิกค่าเช่าซื้อได้ ทั้งน้ี 
ดอกเบ้ียดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ดอกเบ้ียที่เกิดจากการ
ผิดนัดชําระหน้ี  
 

12 ขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในอําเภอใกล้เคียงกับที่ต้ัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้หรือไม่  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าเช่าบ้าน  
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 14  
ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
และได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้าน
ที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ 
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านน้ัน 
นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดังน้ัน 
การเช่าซื้อบ้านในอําเภอใกล้เคียงจึงไม่สามารถ
นํามาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้ 

 

13 เดิมมีสิทธิเบิก 3,500 บาท ปัจจุบันมีสิทธิเบิก
อัตราที่สูงขึ้นตามระเบียบฉบับใหม่ 6,000 บาท 
การเบิกเ งินค่าเช่าบ้านต้องดําเนินการใหม่
ทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/  
ว  5862 ลง วันที่  12 ตุลาคม  2559 เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 10 กําหนดให้ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านย่ืนแบบ 
ขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ฉบับใหม่กรณี
ดังต่อไปน้ี (2) เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน และข้อ 12 
กําหนดว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านในอัตราที่สูงขึ้น ให้ย่ืนหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ต้องย่ืนแบบ 6005 ใหม่ 
ดังน้ัน กรณีดังกล่าวจึงต้องพิจารณา ดังน้ี  
 1. กรณีอัตราค่าเช่าบ้านตามสัญญาเช่าบ้านตํ่ากว่า
สิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฉบับใหม่ ไม่สามารถเบิก
ในอัตราเท่ากับสิทธิที่ ไ ด้รับตามระเบียบใหม่ได้ 
ต้องรอให้สัญญาเดิมสิ้นสุดลงก่อน และหากมีการ
ทําสัญญาใหม่ ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญา
จึงต้องย่ืนแบบ 6005 ใหม่ 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
 2. กรณีอัตราค่าเช่าบ้านตามสัญญาเช่าบ้านสูงกว่า
สิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฉบับใหม่ ให้ทําบันทึก
ถึงผู ้บริหารท้องถิ ่นพร้อมยื่นหลักฐานเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องย่ืนแบบ 6005 ใหม่ 

 
14 กรณีค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู ซึ่งย้ายมา

สังกัดเทศบาลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
แต่ขอรับค่าเช่าบ้านในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
โดยขอรับค่าเช่าบ้านต้ังแต่วันที่ย้ายมาเป็นต้นไป 
และคณะกรรมตรวจสอบค่าเช่าบ้าน การตรวจ 
เดือนมีนาคม 2562 ในกรณีดังกล่าวสามารถ
ขอรับค่าเช่าบ้านย้อนหลัง ได้หรือไม่ และสามารถ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านไว้ทั้งปี 
ได้หรือไม่ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 12 กําหนด 
ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ต้ังแต่วันที่เช่าจริง
อยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 
ลงวันที ่ 12 ตุลาคม  2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 กําหนดว่าค่าเช่าบ้าน
ถือ เป็นรายจ่ายที ่ เกิดขึ ้น เมื ่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับแบบ 6006 และให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ได้รับ
แบบดังกล่าว  
 ดังน้ัน หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการครู
ดังกล่าว ได้เช่าบ้านอยู่จริงต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ก็สามารถเบิกย้อนหลังได้ สําหรับการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ข้อ 4 กําหนดไว้แต่เพียงว่า ให้ผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านแต่งต้ังข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากจะตั้งคณะกรรมการ
ไว้ทั้งปีก็สามารถดําเนินการได้ 
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บกระทรวงม
ลือประชาช

ครองส่วนท้อ
บับที่ 2)  พ.ศ. 
หนดว่า กรณี
ตการให้ความช
หรือไม่มีก็ตาม 
เนินการช่วยเห
นทันที เพ่ือก
ร้อนเฉพาะห
มครองชีวิตแล
จะเกิดแก่ประ
องส่วนท้องถิ่น

นอแนะ 
าดไทยว่าด้ว
นตามอํานา

ถิ่น พ.ศ. 2560
มและพัฒนา
การช่วยเหลื
000 บาทต่อ

 

ระกาศเขตก
ยพิ บั ติกรณี

 7  ( 1 )  ต า
วยค่าใช้จ่ายเพ
น้าที่ขององค
 และที่แก้ไขเพิ
งถิ่นสํารวจข้
เงินทดรองรา

 
 
 

หาดไทยว่าด้
นตามอํานา

องถิ่น พ.ศ. 2
 2561  
เกิดสาธารณภ
ช่วยเหลือผู้ปร
 องค์กรปกครอ
หลือประชาช

การดํารงชีพ 
หน้าหรือระงับ
ละทรัพย์สิน 
ะชาชน ได้ตาม
นสามารถช่วยไ

วยค่าใช้จ่าย
จหน้าที่ของ
0 และที่แก้ไข
คุณภาพชีวิต
ลือ สามารถ
อครั้ง ไม่เกิน

การให้ความ
ฉุก เฉินแล้ ว
ม ร ะ เ บี ย บ
พ่ือช่วยเหลือ
ค์กรปกครอง
พ่ิมเติม โดยให้
้อมูลรายงาน
ชการ  

ด้วยค่าใช้จ่าย
จหน้าที่ของ

2560 แก้ไข

ภัย ไม่ว่าจะมี
ระสบภัยพิบัติ
องส่วนท้องถิ่น
ชนในเบ้ืองต้น
 หรือบรรเทา
บสาธารณภัย
 หรือป้องกัน
มความจําเป็น
ได้ทันที  

ย 
ง
ข
ต 

น 

ม
ว 
บ
อ
ง
ห้
น

ย
ง
ข

มี
ติ
น
น 
า
ย 
น
น 



ลําดับ 

8 ศู
กั
อ

ศูนย์ปฏิบัติก
กับสถานที่ก
อย่างไร  

คําถาม/ปัญ

ารร่วมในกา
ลาง เป็นเรื่อ

ญหาที่พบ 

ารช่วยเหลือ
องที่ซ้ํ าซ้อน

ประชาชน 
กันหรือไม่ 

   ข้อ  7(1
ช่วยเหลือผู้
ปกครองส่วน
จากภัยพิบัติ
ผู้ประสบภัย
แล้ วรายงา
ที่เก่ียวข้อง ให
   ดังน้ัน เมื่
ผู้ประสบภัย
องค์กรปกค
ประชาชนไ
ความเดือดร้
 
 

หนังสือกรม
ที่ มท 080
2 5 6 1  ข้
กระทรวงมห
ประชาชนต
ส่วนท้องถิ่น
ระดับ คือ 
ปกครองส่ว
ปฏิบัติการ
องค์กรปกค
แตกต่างกัน 
 1. ศูนย์ช่ว
ส่วนท้องถิ่น
ลงทะเบียน
เพ่ือสามารถ
เกิ น ขี ดค ว
ส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
องค์กรปกคร
 
 

ข้อเสน
)  กรณีมีปร

ผู้ประสบภัยพิ
นท้องถิ่น มีห
ติ จัดทําบัญชีร
ย ระบุหน่วย
านอํา เภอ  จั
ห้ใช้เงินทดรอง
อจังหวัดประก
ยพิบัติกรณีฉุ
ครองส่วนท้อง
ด้เพียงเพ่ือก

ร้อนเฉพาะหน้

ส่งเสริมการป
08.2/ว 516
ข้ อ  2  กํ า ห
หาดไทยว่าด้ว
ตามอํานาจห
 พ.ศ. 2560

 ศูนย์ช่วยเหลื
วนท้องถิ่นแ
ร่วมในการช
ครองส่วนท้อ
 ดังน้ี  
วยเหลือประช
 มีอํานาจในก
รับเรื่องขอค
ถช่วยเหลือปร
ามสามา รถ

น ก็ให้ส่งเรื่อง
ร่วมในการช
รองส่วนท้องถิ

นอแนะ 
ระกาศเขตก
พิบัติกรณีฉุก
หน้าที่สํารวจค
รายช่ือ ออกห
ยงานที่ให้ควา
จั งห วัด  หรือ
งราชการให้คว
กาศเขตให้คว
กเฉินในพ้ืนที
งถิ่นจะสามา
การดํารงชีพ 
น้า ตามข้อ 6 

 
 
 
 

ปกครองท้องถิ
6 ลงวันที่ 22
ห น ด ว่ า ต า
วยค่าใช้จ่ายเพ
น้าที่ขององค

0 และที่แก้ไข
ลือประชาชน
และสถานที่ก
ช่วยเหลือปร
องถิ่น) มีกา

ชาชนขององ
การจัดให้มีกา
ความช่วยเหลื
ระชาชนได้ทัน
ถขอ งอ งค์ ก
งไปยังสถานที
ช่วยเหลือปร
ถิ่น) เพ่ือประส

การให้ความ
เฉิน องค์กร

ความเสียหาย
หนังสือรับรอง
ามช่วยเหลือ
อหน่วยงาน
ามช่วยเหลือ 
วามช่วยเหลือ
ที่เกิดภัยแล้ว
รถช่วยเหลือ

 หรือบรรเทา
 วรรคหน่ึง 

ถิ่น ด่วนที่สุด
2 กุมภาพันธ์
ม ร ะ เ บี ย บ
พ่ือช่วยเหลือ
ค์กรปกครอง
เพ่ิมเติม มี 2
นขององค์กร
กลาง  (ศูนย์
ระชาชนของ
รปฏิบัติงาน

ค์กรปกครอง
ารสํารวจและ
ลือประชาชน
นที ส่วนกรณี
ก รปกครอ ง
ที่กลาง (ศูนย์
ระชาชนของ
สาน 

ม
ร
ย 
ง
อ 
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อ
ว 
อ 
า

ด 
ธ์ 
บ
อ
ง
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ร
ย์
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น

ง
ะ
น 
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ง 
ย์
ง 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
 2. สถานที่กลาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ชนข อ ง อ ง ค์ ก ร ป กค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น) มีหน้าที่รวบรวมและแจ้งเวียน กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง
กับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านสาธารณภัย
ส่งเสริมและคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาด
ในท้องถิ ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน หรือประสาน
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน รวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกเรื่องเช่ือมต่อกับ
จังหวัดและส่วนกลาง 
 3.  เน่ืองจากการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด
ดําเนินการให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสถานท่ีกลางจะจัดต้ังขึ้น ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใด ดังน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นสถานที่กลาง จึงสามารถจัดทํา
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนสําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และการดําเนินการของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จึงไม่ถือ
เป็นการซ้ําซ้อนกัน 
 
 
 
 

 
 
 
 



ลําดับ 
9 ข
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ส
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ขอทราบแนวท
 1. กรณีเกิ
การให้ความช่ว
จากจังหวัด อ
อําเภอ และจัง
ห้องค์กรปกค
ส่วนท้องถิ่นต้อ
 
 
 
 2. ถ้ามีปร
ผู ้ประสบภัยพ
ส่วนท้องถิ่นมี
ช่หรือไม่ 
 
 
 
 
 3. กรณี เ
ส่วนท้องถิ่นจ่
องค์กรปกครอ

คําถาม/ปัญ
ทางปฏิบัติ ดัง
ดเหตุสาธารณ
วยเหลือผู้ประ
องค์กรปกคร
ังหวัดแล้ว แต
ครองส่วนท้อง
องทําอย่างไร 

ระกาศเขตก
พิบัติกรณีฉุก
มีหน้าที่สํารวจ

กิด ภัย เ ล็ กน
ายเอง ใช่หรื

องส่วนท้องถิ่น

ญหาที่พบ 
งน้ี 
ณภัย และมีป
ะสบภัยพิบัติก
องส่วนท้องถิ
ต่อําเภอมีหนั
งถิ่นจ่าย องค์
 

การให้ความ
กเฉิน องค์ก
จ รายงาน ผู้

น้ อ ยอ งค์ ก ร
อไม่ เน่ืองจา
ต้องจ่ายทั้งหม

ประกาศเขต
กรณีฉุกเฉิน
ถิ่นรายงาน
นังสือสั่งการ
กรปกครอง

มช่วยเหลือ
รปกครอง

ผู้กํากับดูแล

รปกครอง 
ากที่ผ่านมา 
มด  

 
 1. ดําเนิน
ว่าด้วยค่าใช้
หน้าที่ของอ
และที่แก้ไขเ
     ข้อ 6 ส
สามารถดํา
ในการดํารงช
อาหาร นํ้าอุป
เสนอคณะก
 2. กรณีมี
ผู้ประสบภัย
7 (1) ซึ่งอง
ความเสียห
ออกหนังสือ
ที่ให้ความช่
หรือหน่วยง
ให้ความช่วย
 3. กรณีมิ
ผู้ประสบภัย
ตามระเบียบ
เพ่ือช่วยเห
องค์กรปกค
แก้ไขเพ่ิมเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสน

นการตามระเ
้จ่ายเพ่ือช่วยเ
งค์กรปกครอง
เพ่ิมเติม 
 สรุปว่าองค์ก
าเนินการช่วย
ชีพและความ
ปโภคบริโภค ที่
รรมการพิจาร
มีประกาศเขต
ยพิบัติกรณีฉุก
ค์กรปกครองส
หายจากภัยพิ
อรับรองผู้ปร
ชวยเหลือ แล้
านที่เก่ียวข้อง
ยเหลือ 
ได้ประกาศเข
พิบัติกรณีฉุกเ
บกระทรวงม
ลือประชาช

ครองส่วนท้อง
ม ให้ปฏิบัติตา

นอแนะ 

เบียบกระทร
เหลือประชาช
งส่วนท้องถิ่น
 

กรปกครอง
ยเหลือโดยฉั
เป็นอยู่ของป

ที่พักช่ัวคราว ฯ
รณา 
ตการให้ควา

กเฉินแล้ว ให้ป
ส่วนท้องถิ่นมี
พิบัติ จัดทําบ
ระสบภัย ระ
ล้วรายงานอํา
ง ให้ใช้เงินทด

ขตการให้คว
เฉิน สามารถ
หาดไทยว่าด้
นตามอํานา
งถิ่น พ.ศ. 2
ามข้อ 7 (2) 

วงมหาดไทย
ชนตามอํานาจ
 พ.ศ. 2560

ส่วนท้องถิ่น
ฉับพลันทันที
ระชาชน เช่น
ลฯ โดยไม่ต้อง

ามช่วยเหลือ
ปฏิบัติตามข้อ
มีหน้าที่สํารวจ
บัญชีรายชื่อ
บุหน่วยงาน

าเภอ จังหวัด
ดรองราชการ

ามช่วยเหลือ
ดําเนินการได้
ด้วยค่าใช้จ่าย
จหน้าที่ของ

2560 และที่
  

ย 
จ
0 

น
ท ี
น 
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จ
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ร

อ
ด้
ย 
ง
ที่



ลําดับ 
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กรณีมีวาตภัยเ
องค์กรปกคร
จัดซื้อไม้หรือส
และตีความว
หรือเป็นการเยี

คําถาม/ปัญ
เกิดขึ้น มีบ้าน
องส่วนท้องถิ
สังกะสี ช่วยเห
ว่าเป็นการช
ยียวยา  

ญหาที่พบ 
นเรือนราษฎรเ
ถิ่น สามารถด
หลือประชาช
ช่วยเหลือโด

เสียหายจริง 
ดําเนินการ

ชนได้หรือไม่ 
ดยฉับพลัน 

ต้องพิจารณ
ที่ผู้ประสบภ
ช่วยเหลือทัน
อยู่ได้ ก็ถือ
แต่ถ้าการช
มีการสํารวจ
ของการเยียว
 
 
 
 

ข้อเสน
าจากข้อเท็จจ
ภัยได้รับผลก
นทีเพ่ือให้ผู้ป
เป็นการช่วย
ช่วยเหลือผู้ป
จเพ่ือให้การช
วยาฟ้ืนฟู  

นอแนะ 
จริง หากมีค
กระทบจําเป็น
ระสบภัยสาม
ยเหลือโดยฉั
ประสบภัยเมื
ช่วยเหลือ ถือ

 
 
 
 

ความเสียหาย
นต้องให้การ
มารถดํารงชีพ
ฉับพลันทันที
มื่อภัยสิ้นสุด
อเป็นลักษณะ

ย 
ร
พ
ที  
 

ะ



โครงการคลินิกคลังท้องถ่ินเคลื่อนที่ ประจําปี 2562 
สรปุประเดน็ปญัหา และข้อเสนอแนะด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. การจัดเก็บภาษีและการจัดสรรรายได้ 

ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้างเหมา

จัดทําแผนที่ทั้งระบบได้หรือไม่ 
สามารถจ้างได้ในกรณีที่มี งบประมาณ  แต่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.3/ว 0107  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 

 
 

2 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ .ศ .  2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องดําเนินการอย่างไร ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 1 .  กรณีที่ ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น จะแ ต่ ง ต้ั ง 
“พนักงานประเมิน” ให้มีหน้าที่ประเมินภาษี  
 
 
 2. ปัญหาในการช้ีแจงทําความเข้าใจให้
ประชาชนทราบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
เสียภาษี 
 3. ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการไม่ทันตามแผนดําเนินการเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร และจะมีแนวทาง
ขยายระยะเวลาในการดําเนินการดังกล่าว
หรือไม่ 
 4. การชดเชยรายได้ จากการจัดเก็บภาษีได้
น้อยลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 5. แบบพิมพ์สําหรับจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างใช้แบบใด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1. ตามกฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดําเนินการแต่งต้ังพนักงานประเมิน พนักงานสํารวจ 
และพนักงานเก็บภาษี โดยเป็นอํานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการแต่งต้ัง 
 2. ใน เ บ้ือง ต้นสํ า นักงาน เศรษฐ กิจการค ลั ง 
กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชนใน 
4 ภาค 
 3. ตามกฎหมายกําหนดให้ดําเนินการสํารวจข้อมูล
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลง แต่เน่ืองจากมี
ข้อจํากัดเรื่องระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ 
จึงควรจัดเก็บในฐานภาษีเดิมที่เคยจัดเก็บในปี 2562 
ไปก่อนแล้วจึงขยายฐานออกไป 
 
 
 4. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดสรรเงินอุดหนุน
ชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลกระทบ
จากการจัดเก็บที่ลดลง 
 5. แบบพิมพ์เป็นไปตามกฎหมายลําดับรองกําหนด 
ได้แก่ แบบบัญชีรายการที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง 
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แบบแสดงการคํานวณภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
และแบบใบเสร็จรับเงิน  
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
 6. การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปัจจุบันที่จะมีการ
ยก เลิ กกา ร จัด เ ก็บภาษี เ หล่ า น้ี แล้ ว จะมี
ผลกระทบต่อภาษีที่ค้างชําระหรือไม่ มีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไร 

 

 6. ในบทเฉพาะกาลของกฎหมายได้กําหนดให้
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่
ที่ต้องเสียหรือพึงชําระหรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2563 ให้ครบถ้วน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกสํารวจและพบว่าผู ้ที ่มีหน้าที่ เสียภาษีรายใด 
ค้างชําระหรือยังไม่เคยชําระมาก่อนจะต้องจัดเก็บให้
ครบถ้วน 

    
3 ขั้นตอนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน รวมถึงการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราใหม่ 

ขั้นตอนวิธีการจัดทําแผนที่ภาษีและการจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สิน  
 1. จัดทําแผนทีแ่ม่บท  
 2. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน  
 3. การสํารวจข้อมูลภาคสนาม 
 4. การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน 

ขั้นตอนการจัดเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
 1. สํารวจ 
 2. ประกาศ 
 3. ตรวจสอบ 
 4. ประกาศราคาประเมิน 
 5. ประเมิน 
 6. รับชําระภาษี 

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บ
แบบอัตราก้าวหน้า ดังนี้ 
 1. ประเภทเกษตรกรรม  
  จัดเก็บอัตราร้อยละ 0.01-0.15 ของมูลค่า 
ฐานภาษีที่คํานวณได้ 
 2. ประเภทที่อยู่อาศัย  
  จัดเก็บอัตราร้อยละ 0.02-0.30 ของมูลค่า 
ฐานภาษีที่คํานวณได้ 
 3. ประเภทอ่ืน ๆ  
  จัดเก็บอัตราร้อยละ 0.30-1.20 ของมูลค่า 
ฐานภาษีที่คํานวณได้ 
 4. ประเภทว่างเปล่า  
  จัดเก็บอัตราร้อยละ 0.30-1.20 ของมูลค่า 
ฐานภาษีที่คํานวณได้ 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโฉนดที่ดินอยู่ใน

เขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองและเอกชนมีการเช่า
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง ในกรณีน้ีใครจะต้องเป็นผู้เสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 

ให้แยกการเสียภาษี ดังน้ี 
 -  เอกชนต้องเสียค่าเช่าทรัพย์สินให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 -  ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นที่
ของรัฐ คนทําประโยชน์มีหน้าที่เสียภาษีให้เทศบาลเมือง 
 -  เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในส่วนของ
สิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลเมือง 
 

5 ป่าชายเลน ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ จะต้องเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือไม่ 

ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กําหนดให้
เ ก็บ ในที่ ดิ นของ เอกชนและของ รั ฐ  (กรณีหา
ผลประโยชน์) เก็บภาษีโดยใช้ราคาประเมินราคาที่ดิน 
ตามบัญชีประเมินที่ดินรายตําบลท่ีธนารักษ์กําหนดไว้
ในแต่ละจังหวัด 
 

6 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีการ
พ่ึงพารายได้จากส่วนกลาง จึงทําให้การบริหารงาน
ในองค์กรไม่ เป็นอิสระ ทําให้รั ฐบาลต้องมี
มาตรการกํากับดูแล เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายจัดต้ังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเพียงภาษีบางประเภท ซึ่งประมาณร้อยละ 10 
ของรายได้ทั้งหมด ในส่วนที่เหลือรัฐจึงยังทําหน้าที่
จัดเก็บแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจึง
จัดสรรให้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ใน
การกํากับดูแลของรัฐ 
 

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งรายได้
จัดเก็บเองมีน้อยมาก รายได้ในการบริหาร
ส่วนใหญ่มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุน 
 

สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบ่งเป็น 
 1. รายได้จัดเก็บเอง ประมาณร้อยละ 10  
 2. ภาษีที่รัฐจัดสรร ประมาณร้อยละ 30  
 3. รายได้ที่รัฐแบ่งให้ประมาณร้อยละ 20  
 4. เงินอุดหนุนประมาณร้อยละ 40  
ในส่วนจัดเก็บเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพให้จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นธรรม  
 

8 การจัดสรรภาษีมีความล่าช้า ทําให้ท้องถิ่นไม่มี
งบประมาณมาบริหารงาน 

การจัดสรรเ งินภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีสรรพสามิต จัดสรรให้ทุกเดือน รวมถึง
มีการจัดสรรเงินโดยหน่วยงานอ่ืน ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
การจัดสรรภาษีที่ล่าช้า 

9 สปก. กับ นส. 3 ทับกันทําอย่างไร ให้ใช้เอกสาร น.ส. 3 เป็นหลัก 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
10 แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้ จะมีผลทําให้รายได้จัดเก็บเอง
ลดลงมีแนวทางใดบ้างที่จะทําให้ไม่สูญเสีย
รายได้จากภาษีตัวน้ี 
 
 

การจัดเก็บในช่วงแรกอาจส่งผลกระทบเนื่องจาก
เป็นไปตามราคาประเมินของทุนทรัพย์ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่ธนารักษ์ประกาศ แต่อย่างไรก็ตาม
การปรับราคาประเมินในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการ
ปรับเพ่ิมทุก 4 ปี จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้เพ่ิมตามไปด้วย 

11 รายได้จัดเก็บเองด้านภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ได้น้อยมาก เน่ืองจาก
พ้ืนที่ของตําบลเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนร้อยละ 99 
 

ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กําหนดให้
จัดเก็บภาษีในที่ของเอกชนและท่ีของรัฐ (กรณีมีการหา
ประโยชน์)  ดังน้ัน จึงทําให้จัดเก็บภาษีได้ทุกแปลงที่ดิน
ที่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

12 ลูกหน้ีภาษีบํารุงท้องที่ ซึ่งบางส่วนเป็นที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธ์ิสามารถจําหน่ายลูกหน้ีภาษีค้าง
ชําระเกินกว่า 10 ปีได้หรือไม่ และมีวิธีการ
ปฏิบัติอย่างไร  
 

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ ว 4772  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 

 
 

13 งบประมาณที่จัดเก็บเองและรายรับจัดสรรมี
ไม่ เ พียงพอทําให้การดํา เ นินกิจกรรมของ
เทศบาลไม่สามารถทําได้เต็มที่ เน่ืองจากเป็น
เทศบาลขนาดเล็กทําให้รายได้มีจํานวนน้อย 

สัดส่วนรายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น แต่ยังจัดเก็บได้ไม่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ทําให้ขาดงบประมาณในการบริหารงาน
ดังน้ัน ต้องเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นธรรม โดยใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคลินิกคลังท้องถ่ินเคลื่อนที่ ประจําปี 2562 
สรปุประเดน็ปญัหา และข้อเสนอแนะด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8. บาํเหน็จบาํนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1 เสนอให้มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อน

กําหนด 
ต้องรอมติคณะรัฐมนตรีที่บังคับใช้กับข้าราชการ
ทุกประเภท 

2 เป็นเร่ืองใหม่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงต้องเพ่ิมเติมความรู้ ประสบการณ์ กฎหมาย 
และระเบียบ  

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน 
ระเบียบ กฎหมาย ตัวอย่าง แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่เว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานภายใน สํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

 

3 ขั้นตอนการขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีมีผู้เกษียณ
รายใหม่ 

ข้าราชการย่ืนด้วยตัวเอง กรณีพ้นจากราชการ โดยใช้ 
แบบ บท. 1 – บท. 4 บท. 16 (กรณีรับบํานาญ
และประสงค์จะขอร ับ เ ง ิน บํา เหน็จ ดํารงชีพ ) 
พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ ทะเบียนประวัติ 
คําสั่งบรรจุรับราชการ คําสั่งเงินเดือน คําสั่ง/ประกาศ
ให้พ้นจากราชการ หลักฐานการมีสิทธิรับเงินทวีคูณ 
และอ่ืน ๆ เช่น มติ ก. แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

4 การคิดคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ หรือบําเหน็จ
ตกทอดไม่ถูกต้อง เน่ืองจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ยังไม่มีความรู้ ความชํานาญเท่าที่ควร 

สูตรในการคิดคํานวณบําเหน็จปกติและบําเหน็จ
ตกทอด กรณีข้าราชการท้องถิ่นเสียชีวิตในตําแหน่ง
ใช้สูตรเดียวกัน  
 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ   

สูตรการคิดเงินบํานาญปกติ 
 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ  

50 

สูตรการคิดบําเหน็จตกทอดของผู้รับบํานาญ  
 = (เงินบํานาญ + เงิน ช.ค.บ. (ถ้ามี)) X  30  
    - เงินบําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแล้ว 

5 กรณีคําสั่งบรรจุแต่งต้ังสูญหาย ทําอย่างไร ให้จัดทําหนังสือรับรองจากผู้บริหารที่เก่าหรือที่ใหม่
แล้วแต่กรณี กรณีที่ปรากฏหลักฐานใน ก.พ. 7 ชัดเจน 
ผู้บริหารที่ใหม่จะรับรองมาให้ก็ได้ 
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6 การโอนจัดสรรเงินบําเหน็จบํานาญให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า ทําให้ผู้มีสิทธิได้รับ
ความเดือนร้อน 

เงินอุดหนุนเป็นค่าบําเหน็จบํานาญสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาจะจัดสรรให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นเป็นรายไตรมาส โดยจะโอนเงินให้ใน
เดือนแรกของแต่ละไตรมาส และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น/กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะจัดทําบัญชีจัดสรรได้ก็เมื่อ
ได้รับคําสั่งจ่ายจากจังหวัด ถ้าคําสั่งมาไม่ทัน
ไตรมาสแรก ก็ต้องจัดสรรในไตรมาสถัดไป สําหรับ
บํานาญรายใหม่ให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ .  ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 88 วรรคท้าย 

 
7 การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จกรณีข้าราชการเสียชีวิต

ยังล่าช้า และใช้เวลานานหลายเดือน ทําให้ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

ในการดําเนินการด้านบําเหน็จบํานาญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 3 
หน่วยงาน คือ  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องส่งให้จังหวัดตรวจสอบ และดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 2. จังหวัดตรวจสอบเอกสาร และผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกคําสั ่งจ่ายแล้วส่งต่อให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น/กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ และดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อได้รับ
เอกสารจากจังหวัดแล้ว จะตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน กรณีไม่ถูกต้องจะทําหนังสือแจ้งจังหวัดให้
ทบทวนคําสั่งจ่าย กรณีถูกต้องแล้วจะไม่มีการตอบกลับ
แต่อย่างใด หากขอโอนเงินสมทบกองทุนเพื่อจ่าย
บําเหน็จบํานาญ จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทําการ
 กรณีมีความล่าช้าต้องดําเนินตรวจสอบว่าล่าช้าใน
ขั้นตอนใดต่อไป 
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8 กรณีไม่มีทายาท 3 ลําดับ แต่ได้เขียนหนังสือ

มอบอํานาจรับเงินให้พ่ีสาวขณะป่วยก่อนเสียชีวิต 
พ่ีสาวจะขอรับบําเหน็จบํานาญในฐานะผู้อุปการะ
ได้หรือไม่ 

กรณีข้าราชการเสียชีวิต ทายาท 3 ลําดับ คือ คู่สมรส 
บุตร บิดา/มารดา ซึ่งมิใช่เงินมรดก หากไม่มีทายาท
ดังกล่าว  และไม่ ไ ด้แสดงเจตนาไ ว้ตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด เงินดังกล่าวเป็นอันยุติ 

9 ยังไม ่ได้ส ่ง เง ินสมทบกองทุนปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ต้องขอยกเว้นระเบียบหรือไม่ อย่างไร 

ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม 25๖๐ ได้ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ ดังน้ี 
 - กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นค้างส่งเงิน
สมทบของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่น ดําเนินการต้ังงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมรวมกับงบประมาณปี ๒๕๖๒  
 - กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพ่ือส่งเงินสมทบในปีบประมาณ ๒๕๖๒ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดําเนินการโอน/
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๖๒ โดยต้ังหรือโอนไปเพ่ิมในงบกลาง รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน ประเภทเงินสมทบ ก.บ.ท. เพ่ือส่งเงิน
สมทบ ก.บ.ท. ให้ครบถ้วน 
 

 
 

10 การโอนเงินบํานาญสําหรับจ่ายให้ผู้รับบํานาญ 
อยากใ ห้มี การ โอน เ งิน เ ป็น ปี งบประมาณ 
เพราะปัจจุบันต้องรอรับเงินเป็นรายเดือนจึงจะเบิก
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้ 

สํ านั กงานกองทุนบํ าเหน็ จบํ านาญข้ าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น มีคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่ วนท้องถิ่ นมี อํ านาจควบคุมและ
ดําเนินการรับจ่ายเงินกองทุน รวมทั้งหาดอกผลจาก
เงินกองทุน เพ่ือให้กองทุนมีรายได้ มีความมั่นคง 
เป็นหลักประกันในการจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญ
ให้แก่ผู ้ม ีส ิทธิได้ร ับเง ินอย่างครบถ้วนตลอดไป  
และเน่ืองจากเงินบํานาญเป็นเงินที่ ต้องจ่ายเป็น 
รายเดือนต้ังแต่วันที่มีสิทธิจนกว่าจะถึงแก่กรรม  
โดยกองทุนจะโอนให้ก่อนถึงวันจ่ายบํานาญ 10 วัน 
ซึ่งทันต่อการเบิกจ่ายเงินบํานาญ (5 วันทําการ) 
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11 ผู้รับบํานาญที่ได้รับบํานาญไม่ถึง 10,000 บาท

ต่อเดือน จะมีสิทธิได้รับเงินบํานาญเดือนละ 
10,000 บาท เมื่อใด 

อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 
 

12 การจัดสรรเงินบําเหน็จบํานาญของลูกจ้างถ่ายโอน
ไม่ตรงกําหนดเวลาเบิกจ่าย 

เงินบําเหน็จบํานาญของลูกจ้างถ่ายโอนเป็นเงินที่
รัฐบาลจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ซึ่งจะต้องรอการอนุมัติเงินใน
แต่ละงวด  จึงจะดําเนินการจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปขั้ นตอนในการดํา เ นินงาน/ เอกสารที่
เก่ียวข้อง/วิธีคิดคํานวณ ให้เข้าใจได้ง่าย ในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี 
 - การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 -  การคิดบําเหน็จบํานาญ 
 -  การจ่ายบําเหน็จบํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิในการได้รับบําเหน็จบํานาญ สรุปได้ดังนี้ 
๑. บําเหน็จ 
     1.1 มีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปี และเข้าเหตุใด
เหตุหน่ึงใน 3 เหตุ ดังน้ี 
  1) เหตุทดแทน เช่น ถูกให้ออกโดยไม่มี
ความผิด ยุบหน่วยงานฯ 
  ๒) เหตุทุพพลภาพ เช่น เจ็บป่วย พิการ 
และแพทย์ของทางราชการรับรองว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไปได้ 
  ๓) เหตุสูงอายุ มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
หรือมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้มีอํานาจ
สั่งให้ลาออก 
 ๑.2 ลาออกโดยไม่เข้าเหตุ มีเวลา 10 ปีขึ้นไป  
แต่ไม่ถึง 25 ปี 

 สตูรการคํานวณเงินบําเหน็จ  
  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ  

 ไม่มีสิทธิได้รบับาํเหน็จ ในกรณ ี
 - ทํางานไม่ครบ 1 ปี  
 - ลาออกโดยไม่เข้าเหตุและมีเวลาไม่ถึง 10 ปี  
 - ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

2. บาํนาญ  
 มีเวลาราชการ 10 ปีขึ้นไป และเข้าเหตุใด
เหตุหน่ึงใน 4 เหตุ ดังน้ี 
 1) เ หต ุทดแทน  เ ช ่น  ถ ูก ให ้ออก โดย ไม ่มี
ความผิด ยุบหน่วยงานฯ 
 ๒) เหตุทุพพลภาพ เช่น เจ็บป่วย พิการ และแพทย์
ของทางราชการรับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
อีกต่อไปได้ 
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 ๓) เหตุสูงอายุ มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือมี
อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งให้
ลาออก 
 ๔) เหตุรับราชการนาน รับราชการ ๓๐ ปี หรือ
ครบ 25 ปีขึ้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งให้ลาออก 
 สตูรการคํานวณเงนิบาํนาญ  
 = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ  

50 
(หากเกิดสิทธิบํานาญแล้ว จะเลือกรับบําเหน็จก็ได้) 

  ไม่มีสิทธิได้รบับาํนาญ กรณ ี 
 - ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

3. บาํเหน็จตกทอด แบ่งเป็น 2 กรณ ี
 3.1 กรณีข้าราชการเสียชีวิต ทายาท ได้แก่ คู่สมรส 
บุตร บิดา/มารดาขอรับ  

 สตูรคาํนวณบาํเหน็จตกทอด 
 =  เงินเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ  

 3.2 กรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต จ่ายทายาท
เช่นเดียวกันกับข้าราชการ 

 สตูรคาํนวณบาํเหน็จตกทอด  
 =  (บํานาญ + ช.ค.บ.) X 30  
  - บําเหน็จดํารงชีพที่รับแล้ว  

 วิธีการจ่ายเงนิบําเหน็จตกทอด 
 1) จ่ายทายาทสามลําดับ ดังน้ี 
  - คู่สมรส 1 ส่วน 
  - บุตร 2 ส่วน (บุตร 3 คนขึ้นไป ให้ได้ 3 ส่วน) 
  - บิดา/มารดา 1 ส่วน   
 2) หากไม่มีทายาท และไม่ได้แสดงเจตนาไว้
ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เงินดังกล่าว
เป็นอันยุติ 

4. บาํเหน็จดาํรงชพี  
 เมื่อมีสิทธิได้รับบํานาญจะมีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ดํารงชีพ 15 เท่าของเงินบํานาญ โดยขอรับเป็น
ช่วงอายุ ดังน้ี 
 4.1 ก่อนอายุ 65 ปีบริบูรณ์  
  ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
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 4.2 หลังอายุ 65 ปีบริบูรณ์  
  ขอรับส่วนที่ เหลือรวมที่ รับแล้วไม่ เ กิน 
400,000 บาท 
 4.3 อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  
  ขอรับส่วนที่ เหลือรวมที่ รับแล้วไม่ เ กิน 
500,000 บาท 
(อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย เสนอกฎกระทรวง) 
๕. เงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒๕  
 เป็นเงินที ่จ ่ายให้แก่ข ้าราชการส่วนท้องถิ ่น 
ที่เข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ จึงมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมร้อยละ ๒๕
จากเงินบํานาญ    

๖. เงนิช่วยคา่ครองชพีผูร้บับาํนาญ (ช.ค.บ.)  
 เมื่อมีสิทธิรับบํานาญจะได้รับเงิน ช.ค.บ. เมื่อได้รับ
บํานาญไม่ถึง 9,000 บาท ให้ได้รับ 9,000 บาท 
(ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบ
ฉบับที่ 17 แก้เป็น 10,000 บาท) 

๗. เงินช่วยพิเศษ  
 7.1 กรณีข้าราชการเสียชีวิต  
  สูตรคํานวณเงินช่วยพิเศษ 
  = 3 เท่าของเงินเดือน  
 7.2 กรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต 
  สูตรคํานวณเงินช่วยพิเศษ 
  = 3 เท่าของเงินบํานาญ + เงินเพ่ิม + ช.ค.บ.  

 วิธีการจ่ายเงนิช่วยพเิศษ 
 1) จ่ายตามหนังสือแสดงเจตนาตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 2) หากไม่มีหนังสือแสดงเจตนาให้จ่ายคู่สมรส 
บุตร บิดา/มารดา ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
14 สรุปขั้ นตอนในการดํา เ นินงาน/ เอกสารที่

เก่ียวข้อง/วิธีคิดคํานวณ ให้เข้าใจได้ง่ายในเรื่อง
การขอบําเหน็จบํานาญ   
 

การขอรับบําเหน็จบํานาญ ย่ืนขอรับกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด ดังนี้ 
1.   ข้าราชการย่ืนด้วยตัวเอง (กรณีพ้นจากราชการ) 
โดยใช้ แบบ บท. 1 - บท. 4 บท. 16 (กรณีรับบํานาญ
และประสงค ์จะขอร ับ เ ง ิน บํา เหน ็จ ดํารงช ีพ ) 
พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ ทะเบียนประวัติ 
คําสั่งบรรจุ คําสั่งเงินเดือน คําสั่ง/ประกาศให้พ้น
จากราชการ หลักฐานการมีสิทธิรับเงินทวีคูณ และอ่ืน ๆ 
เช่น มติ ก. แล้วแต่กรณี 
๒.  ทายาทย่ืน กรณีเสียชีวิต แยกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
 2.1   ข้าราชการเสียชีว ิตในตําแหน่ง ใช้แบบ 
บท. 1 - บท. 6 และ ปค. 14 พร้อมเอกสารประกอบ
ได้แก่ ทะเบียนประวัติ คําสั่งบรรจุ คําสั่งเงินเดือน 
คําสั่ง/ประกาศให้พ้นจากราชการ หลักฐานการมีสิทธิ
รับเงินทวีคูณ เอกสารเกี่ยวกับทายาท คู่สมรส 
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดา เอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เช่น มติ ก. รายงานการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
 2.2   กรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต ใช้แบบ บท.5 
บท.6 ปค.14 พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ ทะเบียน
ประวัติ คําสั่งบรรจุ คําสั่งเงินเดือน คําสั่ง/ประกาศ
ให้พ้นจากราชการ หลักฐานการมีสิทธิรับเงินทวีคูณ 
เอกสารเก่ียวกับทายาท คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย บิดามารดา เอกสารอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง
แล้วแต่กรณี เช่น มติ ก. รายงานการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
 
 

15 สรุปขั้ นตอนในการดํา เ นินงาน/ เอกสารที่
เก่ียวข้อง/วิธีคิดคํานวณ ให้เข้าใจได้ง่าย ในเรื่อง 
การส่งสมทบ 
 

การส่งเงินสมทบ 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องต้ังงบประมาณ
เพ่ือส่งสมทบกองทุน โดยคํานวณจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทุกหมวด
รายรับ หักด้วย พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุน แล้วคํานวณตามอัตราที่กําหนด
ตามกฎหมาย ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเงินสมทบร้อยละ 1 
เทศบาลและเมืองพัทยาส่งเงินสมทบร้อยละ 2  
ส่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
2. เมื่อมีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบําเหน็จบํานาญ และ
มีคําสั่งจ่ายแล้ว ก่อนส่งสมทบสามารถหักรายการ
ที่ต้ังส่งสมทบไว้จ่ายได้ เหลือเท่าใดนําส่งกองทุนฯ 
หากไม่เพียงพอให้ขอโอนเพ่ิมจากกองทุนฯ 
3. นําส่งเงินสมทบผ่านธนาคารกรุงไทยด้วยระบบ 
Bill Payment โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มสําหรับ
การชําระเงินผ่านธนาคารให้ถูกต้องตรงตามประเภท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จแล้วส่งเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง เช่น สําเนาประมาณการรายรับ หลักฐาน
การนําส่งธนาคาร รายละเอียดการหักไว้จ่ายฯ 
ถึงสํานักงานกองทุนฯ โดยเร็ว เพ่ือจะได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และออกใบเสร็จรับเงินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
การขอโอนเงินสมทบ 
1. กรณี ขอ โอน เ งิน เ พ่ื อจ่ า ยสํ าหรั บ ราย เ ดิ ม 
เมื่องบประมาณรายจ่ายอนุมัติแล้ว ให้คํานวณเงิน
ตามรายการที่ต้องจ่ายทั้งปีงบประมาณหักด้วยเงินสมทบ
ที่ต้ังไว้จ่ายขาดอีกจํานวนเท่าใดให้จัดทํารายละเอียด
ขอโอนเงินสมทบทันที ไม่ต้องให้เงินที่หักไว้จ่าย
หมดก่อน หรือเหลือไม่เพียงพอ 
2. กรณีขอโอนสําหรับรายใหม่ มีแนวทางดังน้ี 
 1) กรณีต้องขอโอนเงินกองทุนสําหรับรายใหม่
ทั้งจํานวน ให้แสดงเจตนาการขอโอนเงินจากกองทุน
ในคราวเดียวกันกับเรื่องขอรับบํานาญที่เสนอให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําสั่งจ่าย เพ่ือให้รวดเร็ว
ย่ิงขึ้น 
 2) หากไม่ได้ดําเนินการตามข้อ 1) เมื่อได้รับ
คําสั่งจ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้รีบดําเนินการ
ขอโอนเงินจากกองทุน หรือสามารถยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 88 
วรรคท้าย 

 
 

 
 
 



โครงการคลินิกคลังท้องถ่ินเคล่ือนที่ ประจําปี 2562 
สรปุประเดน็ปญัหา และข้อเสนอแนะด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

9. การเบิกจ่ายเงิน 

ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
กรณีการกันเงิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
กําหนดการกันเงินไว้  2 กรณี ได้แก่  
     1. ตามระเบียบข้อ 57 กําหนดว่า กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อน
สิ้นปี โดยส่ังซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้า
เห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหน้ีผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีหรือตามข้อผูกพัน 
     2. ตามระเบียบข้อ 59 กําหนดว่ารายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
แต่จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี และกรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินแล้ว หากยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน 
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที ่ก ่อสร้าง ให้ขออนุม ัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี หากก่อหน้ี
ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาการกันเงินหรือระยะเวลา
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ก็ให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพัน 
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ยการรับเงิน 
ก็บรักษาเงิน 
ส่วนท้องถิ ่น 
 พ.ศ. 2561 
กครองส่วน
ไว้ในตู้นิรภัย
กครองส่วน
าไว้ในตู้นิรภัย
นในวันทําการ
การบริหาร 
คมไม่สะดวก
ทุกวันให้เก็บ
นสดดังกล่าว
ดาห์ 
ฝากธนาคาร
การคมนาคม
ด้เป็นประจํา
ด้ และให้นํา
รสุดท้ายของ

ดไทย ที่ มท 
ภาคม 2562 
ามระเบียบ
ารเบิกจ่ายเงิน 
ตรวจเงินของ
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

 

 
 

 

  



ลําดับ 
4 

5 

ระเบียบกระ
การเบิกจ่าย
และการตรวจ
พ.ศ. 2547 
 ข้อ 37 ก
ลงนาม ได้แ
จ่ายเงินด้วย
มอบหมายให
ตําแหน่งไม่ต
ถ้าเทศบาลแ
ผู้บริหารท้อง
หากชุดที่ 1 
ปฏิบัติราชกา
สํารอง ชุดที่ 
ทําเปลี่ยนแป
ที่ผู้บริหารท้อ
 
 

การใช้จ่ายเงิ
และสาธาร
5,000,00
จ่ายขาดเงินส

คําถาม/ปัญ
ะทรวงมหาดไ
เงิน การฝาก
จเงินขององค์
 และที่แก้ไขเ
ารถอนเงินฝ
แก่ ผู้บริหาร
ยทุกครั้ง แล
ห้ผู้ช่วยผู้บริห
ตํ่ากว่าหัวหน้
แต่งต้ังผู้มีอําน
งถิ่น ปลัด ผู้อํ
 คนใดคนหน่ึง
ารได้จะแต่งต้ัง
 2 ไว้เป็นประ
ลงต่อธนาคาร
องถิ่นหรือปลัด

งินสะสมจําเป็
ณภัยหรือไม
0 บาท เหลื
สะสม 3,000

ญหาที่พบ 
ไทยว่าด้วยก

กเงิน การเก็บ
กรปกครองส่ว
พ่ิมเติม  
ากธนาคาร ผู้
ท้องถิ่น ปลัด
ละให้ผู้บริหา
หารท้องถิ่น ห
น้าหน่วยงานอี
นาจลงนามในเ
อํานวยการกอ
งไม่อยู่ หรือไม
ังกรรมการถอ
ะจํา ได้หรือไม
เป็นรายครั้ง ห
ดไม่อยู่ 

ปนต้องกันเงิน
ม่ ตัวอย่าง เ ิ
อ 2,000,0

0,000 บาท ไ

การรับเงิน 
บรักษาเงิน 
วนท้องถิ่น 

 ผู้มีอํานาจ
ด ลงนาม
รท้องถิ่น

หรือผู้ดํารง
อีก 1 คน  
เช็ค ได้แก่ 
อง ชุดที่ 1 
ม่สามารถ
อนเงินฝาก
ม่ หรือต้อง
หรือทุกครั้ง

ร
จ
ข
แ
 
อ
ไ
ป
ธ
อ
แ
ท
ผ
ห
ผ
ห
ล
 
ห
แ
เ
ใ
 
 
 
 
 

สามเดือน 
งินสะสม 

000 บาท 
 ได้หรือไม่ 

ร
ก
แ
พ
 
อ
ส
 
บ
ข
ค
เ

ระเบียบกระท
จ่ายเงิน การฝา
ขององค์กรป
และที่แก้ไขเพิ
   ข้อ 37  กํ
องค์กรปกค
ได้แยกไปทําก
ปกครองส่วน
ธนาคาร โดยใ
อย่างน้อยสาม
และปลัดองค์ก
ทุกครั้ง และใ
ผู้บริหารท้อง
หัวหน้าหน่ว
ผู้ดํารงตําแหน
หน่ึงคน ในกร
ลงลายมือช่ือถ
   ดังน้ัน หาก
หรือไม่สามาร
แทนลงนามถ
เปลี่ยนแปลง
ให้ธนาคารทร
 
 
 
 
 
ระเบียบกระ
การเบิกจ่าย
และการตรวจ
พ.ศ.2547 แ
   ข้อ 89 ก
อาจใช้จ่ายเ ิ
สภาท้องถิ่นภ
       (3) ให้ก
บุคลากรไม่น้อ
ของงบประม
ค่าใช้จ่ายในก
เกิดขึ้น 

ข้อเสน
รวงมหาดไทย
ากเงิน การเก็บ
ปกครองส่วน
พ่ิมเติม  
าหนดว่า การ
รองส่วนท้อ
การรับจ่ายแล
นท้องถิ่นแจ้
ให้ผู้มีอํานาจ
มคน ในจํานว
กรปกครองส่วน
ให้ผู้บริหารท้อ
งถิ่น หรือผู้ด
ยงานอีกหนึ่
น่งไม่ตํ่ากว่าห
รณีที่ไม่มีผู้บริห
ถอนเงินฝากร่ว
กผู้มีอํานาจล
ถปฏิบัติราชก

ถอนเงินฝากธ
ต่อธนาคารเ
าบ 

ะทรวงมหาด
เงิน การฝาก
จเงินขององค
ก้ไขเพ่ิมเติมถึง
กําหนดว่า อง
งินสะสมได้ 
ายใต้เง่ือนไข 
กันเงินสะสมสํา
อยกว่าสามเดือ
มาณรายจ่าย
ารบริหารงาน

นอแนะ 
ยว่าด้วยการรับ
บรักษาเงิน และ
นท้องถิ ่น พ

รถอนเงินฝาก
องถิ่น  หรือห
ละเก็บรักษาเงิ
้งเ ง่ือนไขกา
ลงนามสั่งจ่า
วนน้ีให้มีผู้บริ
นท้องถิ่นลงนา
องถิ่นมอบหม
ดํารงตําแหน
งคน และให้
หัวหน้าหน่วย
หารท้องถิ่นเป็
วมกัน 
งนามคนใดค
การได้ ก็ให้ผู้รั
ธนาคารได้ โด
เป็นรายครั้ง 

ดไทยว่าด้วย
กเงิน การเก็
ค์กรปกครอง
ง (ฉบับที่ 4) 
งค์กรปกครอง
 โดยได้รับ
 ดังต่อไปน้ี… 
ารองจ่ายเป็นค
อนและกันไว้อี
ยประจําปี น้ั
นและกรณีที่มี

บเงิน การเบิก
ะการตรวจเงิน
.ศ .  2547 

ธนาคารของ
หน่วยงานท่ี
งิน ให้องค์กร
รสั่งจ่ายต่อ
ยเงินร่วมกัน
ริหารท้องถิ่น 
ามสั่งจ่ายด้วย
มายให้ผู้ช่วย
น่งไม่ ตํ่ากว่า
ห้มอบหมาย
ยงานเพ่ิมอีก
ป็นผู้มีอํานาจ

คนหน่ึงไม่อยู่ 
รักษาราชการ 
ดยไม่ต้องทํา
 แต่ต้องแจ้ง

ยการรับเงิน 
ก็บรักษาเงิน 
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 
งส่วนท้องถิ่น
บอนุมัติจาก
 
ค่าใช้จ่ายด้าน
อีกร้อยละสิบ
น้ัน เ พ่ือเป็น
มีสาธารณภัย

  

 

 
 

  
  
  
 



ลําดับ 

6 1. โครงการ
เทศบาล ซึ่งไ
เพ่ือทําเป็นอ
อบรมของเท
2. โครงการ
ในเขตเทศบา
 ถามว่า ทั้ง
เงินสะสม ข้อ 
สังคม) ตามร
การรับเงิน ก
รักษาเงิน แล
ส่วนท้องถิ่น 
 

คําถาม/ปัญ

รปรับปรุงอาค
ด้รับโอนจากก

อาคารหอประ
ศบาล 

รติดตั้งระบบเ
าล 
ง 2 โครงการ เ
 89 (หน้าที่เกี่
ระเบียบกระท
การเบิกจ่ายเงิ
ละการตรวจเ ิ
 (ฉบับที่ 4) พ

ญหาที่พบ 

คารอเนกประ
กลุ่มเกษตรกรอี
ชุมสําหรับกา

เสียงไร้สายทุ

 ข้าหลักเกณฑ์
ยวการบริการช
ทรวงมหาดไท
งิน การฝากเงิ
งินขององค์กร
.ศ. 2561 หรื

 
ต
 
 
 
 
 
 
 

ะสงค์ของ
อีกต่อหน่ึง 
ารประชุม/

ุกหมู่บ้าน

การใช้จ่าย 
ชุมชนและ
ทยว่าด้วย
งินการเก็บ
รปกครอง
รือไม่ 

ร
ก
แ
พ
 
อ
ส
 
ห
ด
ก
ห
ป
อ
 
พิ
ว
อ
ช
ป
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ดัง นั ้น  อง
ต้องกันเงินไว้
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบกระ
การเบิกจ่าย
และการตรวจ
พ.ศ.2547 แ
   ข้อ 89 ก
อาจใช้จ่ายเงิ
สภาท้องถิ่นภ
       (๑) ให้
หน้าที่ขององ
ด้านการบริกา
การเพ่ิมพูนร
หรือกิจการที
ประชาชน ท
องค์กรปกครอ
       ดังน้ัน ก
พิจารณาวัตถุ
ว่าดําเนินการ
อย่างไร หากก
ชุมชนและสัง
ประชาชนก็สา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสน
งค ์กรปกคร
้ตามระเบียบ

ะทรวงมหาด
เงิน การฝาก
จเงินขององค
ก้ไขเพ่ิมเติมถึง
กําหนดว่า อง
งินสะสมได้ 
ายใต้เง่ือนไข 
้กระทําได้เฉพ
งค์กรปกครอ
ารชุมชนและส
ายได้ขององค

ที่จัดทําเพื่อบํา
ทั้งน้ี ต้องเป็
งส่วนท้องถิ่นห
การที่เทศบาล
ถุประสงค์ของ
รเพ่ือบริการ
การจัดทําโครง
งคม หรือบรร
ามารถใช้จ่ายเ

นอแนะ 
องส ่วนท ้อง

บฯ ข้างต้น ข้อ

ดไทยว่าด้วย
กเงิน การเก็
ค์กรปกครอง
ง (ฉบับที่ 4) 
งค์กรปกครอง
 โดยได้รับ
 ดังต่อไปน้ี 
พาะกิจการซึ่ง
งส่วนท้องถิ่น
สังคม หรือก
ค์กรปกครอง
าบัดความเดื
ป็นไปตามแผ
หรือตามที่กฎห
จะใช้จ่ายเงิน
งโครงการทั้ง 
รชุมชนและสั
งการขึ้นมาเพ่ื
รเทาความเดื
เงินสะสมได้ 

งถิ ่นจ ึงต ้อง
อ 89 (3)  

ยการรับเงิน 
ก็บรักษาเงิน 
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 
งส่วนท้องถิ่น
บอนุมัติจาก

อยู่ในอํานาจ
นซึ่งเก่ียวกับ
กิจการที่เป็น
ส่วนท้องถิ่น 

ดือดร้อนของ
นพัฒนาของ
หมายกําหนด 
สะสมจึงต้อง
 2 โครงการ 
สังคมหรือไม่ 
ือการบริการ

ดือดร้อนของ
 

  
  
  
 

 

 

 
 



ลําดับ 
7 

8 

หลักเกณฑ์ก
ที่สามารถนํา

ระเบียบกระ
ค่าใช้จ่ายใน
และการส่งนั
องค์กรปกครอ
ในกรณีจําเป็
ครั้งน้ัน ให้เบิ
เท่าที่จ่ายจริ
ในกรณีจําเป็
๒ ศาสนาขึ้
จ่ายจริงแต่ไ
พระพุทธ แล
 
 

คําถาม/ปัญ
การใช้จ่ายเงิ
ามาจ่ายขาดเงิ

ะทรวงมหาดไ
การจัดงาน ก
นักกีฬาเข้าร่ว
องส่วนท้องถิ่น

ปนต้องมีพิธีทา
บิกค่าใช้จ่ายพิธี
ริงแต่ไม่เกิน ๓
ป็นต้องมีการท
้นไป ให้เบิกจ
ไม่เกิน ๕๐,๐
ละพระภูมิ ด้ว

ญหาที่พบ 
งินสะสม กา
งินสะสมได้ 

ไทยว่าด้วยกา
การจัดการแข
วมการแข่งขัน
น พ.ศ. ๒๕๕๙
างศาสนาในก
ธีทางศาสนาได
๓๐,๐๐๐ บา
ทําพิธีทางศาส
จ่ายได้ครั้งเดี
๐๐ บาท หม
ยหรือไม่ 

รคํานวณ ใ
0
เ
ก
ก
อ
 
ณ
เ
ห
 
 
 
ห
 
เ
 

 
ารเบิกจ่าย
ข่งขันกีฬา
นกีฬาของ
๙ ข้อ ๗ (๑) 
การจัดงาน
ด้ครั้งเดียว
ท เว้นแต่
สนาต้ังแต่ 
ดียวเท่าที่
มายรวมถึง 

ร
ค
ก
ป
 
ค
เ
ท
 
ศ
พ
 

 

ให้ถือปฏิบัติต
0808.2/ว 1
เรื่อง ซักซ้อ
กระทรวงมหา
การฝากเงิน ก
องค์กรปกครอ
   เงินสะสม 
ณ ปัจจุบันที่ส
เงินสะสมตาม
หัก  หุ้นโรงพิม
      เงินฝาก 
      เงินทุนส่ง
      ลูกหน้ีคา่
หัก  เงินสะสม
      ยังไม่ได้เบิ
เงินสะสมที่สา
 

           
 
ระเบียบกระ
ค่าใช้จ่ายในก
การส่งนักกีฬ
ปกครองส่วนท้
   “ค่าใ ช้จ่ า
ค่าใช้จ่ายในก
เก่ียวเนื่องกับ
ท้องถิ่นจัด 
   ดังนั้น กรณ
ศาสนาตามแน
พระพุทธ พระ
 

 

ข้อเสน
ตามหนังสือกร
1878 ลงวันท
มแนวทางก
าดไทยว่าด้วย
ารเก็บรักษาเงิ
องส่วนท้องถิ่น
 ณ 1 ตุลาคม
สามารถนําไปใ
บัญชีเงินสะส
มพ์             
 กสอ./กสท.  
งเสริมอาชีพฯ
ภาษี/อ่ืนๆ ฯล

มที่ได้รับอนุมติั
บิกจ่าย         
มารถนําไปใช้ไ

 

ทรวงมหาดไ
ารจัดงาน กา

ฬาเข้าร่วมกา
้องถิ่น พ.ศ. ๒๕
ยพิ ธีทางศา

การประกอบพ
ลักษณะของง

ณีจะเบิกค่าใ
นวทางของแต
ะภูมิ 

นอแนะ 
ระทรวงมหา
ที่ 14 พฤษภ
การปฏิบัติต
ยการรับเงิน กา
งิน และการต
น (ฉบับที่ 4) 
ม และเงินสะ
ใช้ได้โดยพิสูจ
สม              
            XX 
             XX 
ฯ           XX 
ลฯ        XX  
ติแล้ว 
            XX  
้ได้              

 

ไทยว่าด้วยก
ารจัดการแข่ง
รแข่งขันกีฬ
๕๕๙  
าสนา” หมา
พิธีทางศาสน
งานที่องค์กรป

ใช้จ่ายได้ ต้อ
ต่ละศาสนา ไ

 

ดไทย ที่ มท 
ภาคม 2562 
ามระเบียบ
ารเบิกจ่ายเงิน 
ตรวจเงินของ
 พ.ศ. 2561 
ะสมคงเหลือ 
น์ยอด ดังน้ี  

        XXX 
 
 
 

        XXX 

        XXX 
        XXX 

การเบิกจ่าย
งขันกีฬาและ
าขององค์กร

ายความว่า 
นาที่จําเป็นที่
ปกครองส่วน

งเป็นพิธีทาง
ม่ได้หมายถึง

 
 

 

  
  
 

 



ลําดับ 
9 

10 

11 

ระเบียบกระ
ค่าใช้จ่ายใน
และการส่งนั
องค์กรปกค
สามารถใช้ป้
เพ่ือเป็นการ
ได้หรือไม่ 
 
 

การจัดงานแ
ไม่เกิน 200 
ได้หรือไม่ 

ประเพณีสงก
สงกรานต์ ฯล
มากจะสามา
 

คําถาม/ปัญ
ะทรวงมหาดไ
การจัดงาน ก
นักกีฬาเข้าร่ว
ครองส่ วนท้
ายประชาสัมพ
รประชาสัมพัน

ข่งขันกีฬา ตา
 บาท จะจัดซื้

กรานต์ เช่น 
ลฯ มีรายการ
รถเบิกได้หรอื

ญหาที่พบ 
ไทยว่าด้วยกา
การจัดการแข
วมการแข่งขัน
้องถิ่ น  พ .ศ
พันธ์ หรือเสีย
นธ์เชิญแขกม

ามข้อ 8 (2) ค
้อเสื้อเพียงราย

 ตักบาตร ปร
รที่เกินไปจาก
อไม่ อย่างไร 

ารเบิกจ่าย
ข่งขันกีฬา
นกีฬาของ
.  ๒๕๕๙  

ยงตามสาย
มาร่วมงาน

ร
ค
ก
ป
 
ใ
 
โ
โ
ก
โ
ข
 
เ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าชุดกีฬา
ยการเดียว

ช
ห
ก
 
 
 
 
 
 

ะกวดนาง
กโครงการ
 

ถ
เ
ว
 
 
 

ระเบียบกระ
ค่าใช้จ่ายในก
การส่งนักกีฬ
ปกครองส่วนท้
 ข้อ 7 การ
ให้เบิกจ่ายได้ต
  (6) ค่ามหร
โฆษณาประช
โทรทัศน์ และ
การออกอากา
โฆษณาหรือสิ่
ของประมาณก
   องค์กรปกค
เป็นค่าใช้จ่ายใ
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดกีฬาไม่จําเป
หรือกางเกงอ
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
ถ้าในโครงกา
เพ่ิมรายการเข
วงเงินตามโคร
 
 
 

ข้อเสน
ทรวงมหาดไ
ารจัดงาน กา

ฬาเข้าร่วมกา
้องถิ่น พ.ศ. ๒๕
จัดงานขององ
ตามรายการ ด
รสพ การแสด
าสัมพันธ์งาน

ะสื่อประเภทสิ่
ศทางวิทยุ โท
งพิมพ์ ให้เบิก
การค่าใช้จ่าย
ครองส่วนท้อง
ในการประชาส

ป็นต้องจัดซื้อ
อย่างใดอย่า

ารไม่มีรายละ
ข้าไปในโครง
รงการ 

นอแนะ 
ไทยว่าด้วยก
ารจัดการแข่ง
รแข่งขันกีฬ
๕๕๙  
งค์กรปกครอง

 ดังน้ี 
ดง และค่าใช
น เช่น ค่าโฆษ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
รทัศน์ ค่าจ้าง
กจ่ายได้ไม่เกิน
ตามโครงการ
ถิ่น สามารถด
สัมพันธ์ 

อครบชุดสามา
งหน่ึงได้ภาย

ะเอียดที่จะเ
การได้ แต่ต้อ

การเบิกจ่าย
งขันกีฬาและ
าขององค์กร

งส่วนท้องถิ่น 

ช้จ่ายในการ
ษณาทางวิทยุ 
 ค่าใช้จ่ายใน
งเหมาทําป้าย
นร้อยละ 20 
 
ดําเนินการได้ 

รถจัดซื้อเสื้อ
ยในวงเงินที่

เบิกสามารถ 
องอยู่ภายใน

 

 

 

 

 



ลําดับ 
12 

13 

ไม่มีแนวทา
สนับสนุนกา
ผู้สูงอายุที่มี
เก่ียวข้องแจ้
เพ่ือเป็นไปใน

การเบิกค่าล่
สงกรานต์แล

คําถาม/ปัญ
งที่ ชัดเจน เ

ารจัดบริการ 
มีภาวะพ่ึงพิง 
จ้งซักซ้อมกา
นทางแนวเดีย

วงเวลาช่วง 7
ละเทศกาลปีให

ญหาที่พบ 
รื่อง การเบิก

 ดูแลระยะยา
 อยากให้หน
รปฏิบัติให้แก
วกัน 

7 วันอันตราย
หม่  

กจ่ายเงิน
ว สําหรับ

น่วยงานที่
ก่ผู้ปฏิบัติ 

ข
ก
อ
ส

ย เทศกาล ร
ต
อ
ค

เ
โ
ส
ใ
ต
ป
ห
ใ
น
เ
แ
 
เ
ส
ต
ป
เ
ก
ไ
 
 
 
 
 
 

ขณะน้ีกําลัง
การปฏิบัติตา
อาสาสมัครนั
ส่วนท้องถิ่น แ

ระเบียบกระท
ตอบแทนกา
องค์กรปกครอ
คํานิยาม 
 “เงินตอบแท
เจ้าหน้าที่ท้
โดยลักษณะ
สํานักงานแล
ในที่ตั้งสํานัก
ต้ องปฏิ บั ติ
ปฏิบัติงานนั้น
ห รื อ โดยลั ก
ในลักษณะเป็
นอกผลัดหรือ
เงินค่าตอบแ
และองค์การบ
   ดังน้ัน องค
เบิกเป็นค่าล่ว
สงกรานต์และ
ตามหลักเกณ
ปฏิบัติงานตา
เ บิกเ ป็นเ บ้ีย
กระทรวงมหา
ไปราชการขอ
 
 
 
 
 
 

ข้อเสน
อยู่ระหว่าง

ามระเบียบกร
นักบริบาลท้อ
และการเบิกคา่

ทรวงมหาดไท
รปฏิบัติงาน
องส่วนท้องถิ่น

ทน” หมายค
องถิ่นที่ปฏิบ
งานส่วนใหญ
ละได้ปฏิบัติง
กงานหรือโด
งานนอกที่
นนอกเวลารา
กษณะงาน
ปนผลัดหรือก
อกะของตนแ
แทนตามกฎห
บริหารส่วนตาํ
ค์กรปกครอง
งเวลางานช่ว
ะเทศกาลปีให
ณฑ์ของระเบ
ามหน้าที่ปกติ
ยเลี้ ยง  โดยถื
าดไทยว่าด้วย
งเจ้าหน้าที่ท้อ

นอแนะ 
การกําหนด
ระทรวงมหาด
งถิ่นขององค์
าใช้จ่าย พ.ศ.

 
ทยว่าด้วยการ
นนอกเวลาร
น พ.ศ. ๒๕๕

ความว่า เงิน
บัติงานตาม
ญ่ต้องปฏิบัติ
านนั้นนอกเว

ดยลักษณะงา
ที่ ตั้ ง สํ านั กง
าชการนอกที่ต
นปกติ ต้ อ งป
ะ และได้ป

และให้หมายค
หมายว่าด้วย
าบลด้วย 
งส่วนท้องถิ่น
วง 7 วันอันตร
หม่ได้ เน่ืองจ
บียบดังกล่า
ติ กรณีดังก
ถือปฏิบั ติตา
ยค่าใช้จ่ายใน
องถิ่น   

ดหลักเกณฑ์ 
ดไทยว่าด้วย
ค์กรปกครอง 
 2562 

รเบิกจ่ายเงิน
าชการของ
๕๙ กําหนด 

นที่จ่ายให้แก่
หน้าที่ปกติ

ติงานในท่ีตั้ง
วลาราชการ
านส่วนใหญ่
านและได้
ตั้งสํานักงาน 
ปฏิ บั ติ ง าน
ฏิบัติงานน้ัน
ความรวมถึง
ยสภาตําบล

นไม่สามารถ 
ราย เทศกาล
จากไม่เป็นไป
าว มิใช่การ
ล่าวสามารถ
ามระเบียบ

นการเดินทาง

 

 

 

 



ลําดับ 
14 

15 

มีกฎหมาย/ร
หักเงินเดือน
เช่น ธนาคา
ได้หรือไม่ 

องค์การบริห
และบรรเทา
รถนํ้าดับเพลิ
กันไฟจะซื้อต
ด้วยการเบิ
เจ้าหน้าที่ทอ้
 

คําถาม/ปัญ
ระเบียบกําหน
ของข้าราชกา
าร สหกรณ์ 

หารส่วนตําบล
สาธารณภัย 1
ลิง 3 คน มีค
ตามระเบียบ
กจ่ายค่าวัสด

องถิ่น พ.ศ. 25

ญหาที่พบ 
นดให้เทศบาล
าร/ลูกจ้างนํา
 สามารถดํา

ลมีเจ้าพนักงา
 1 คน เจ้าหน้
ความต้องการ
กระทรวงมห
ดุเครื่องแต่ง
560 ได้หรือไ

ลสามารถ
าส่งเจ้าหน้ี 
าเนินการ 

มี
ว
ซ
ส
ส
 
 
 
 

านป้องกัน
้าที่ประจํา
รซื้อชุดหมี
หาดไทยว่า
งกายของ
ไม่ 

ร
เ
 
ป
ส
เ
รั
เ
ห
ใ
 
อ
ร
แ
 
เ
 
ป
เ
ห
ต
 
ผ
ว
เ

มีแนวทางปฏ
ว 1373 ลง
ซักซ้อมแนวท
สมาชิกสหก
สหกรณ์ 
 
 
 
 
ระเบียบกระท
เครื่องแต่งกาย
   ข้อ 6 ก
ปกครองส่วน
สวมใส่ในขณะ
เครื่องแต่งก
รับผิดชอบดูแ
เบิกจ่ายได้คน
หรือลักษณะ
ให้มีลักษณะดั
   (1) เครื่องแ
อปพร. ประก
รองเท้า รวมทั้
และเข็มเครื่อง
   (2) เครื่องแ
เครื่องแบบ ตา
   ข้อ 10 กําห
ปกครองส่วนท
เครื่องแต่งกา
หลักเกณฑ์ที่ก
ตกลงกับผู้ว่าร
   ดังน้ัน หากจ
ผู้ว่าราชการจั
ว่าด้วยการเ
เจ้าหน้าที่ท้อง

ข้อเสน
ฏิบัติตามหนั
งวันที่ 9 พฤ
ทางการหักเ
รณ์ฯ จากห

รวงมหาดไทย
ยของเจ้าหน้าท
กําหนดว่า วัส
นท้องถิ่นมอบ
ะปฏิบัติงานต
ายให้กับเจ้า

แลในเครื่องแต
นละไม่เกินสอง
ะวัสดุเครื่อง
ดังน้ี 
แต่งกายชุดฝึก
กอบด้วย หม
ทั้งบัตรประจําตั
งหมาย อปพร
แต่งกายชุดปฏิ
ามมาตรฐานก
หนดว่า ภายใ
ท้องถิ่น มีค
ยที่ใช้ในการป
กําหนดไว้ในร
ราชการจังหวัด
จะจัดซื้อชุดหมี
ังหวัด ตามระ
บิกจ่ายค่าวั
งถิ่น พ.ศ. 25

 

นอแนะ 
นังสือ ที่ มท
ฤษภาคม 2
เงินรายได้รา
น่วยงานต้น

ยว่าด้วยการเบิ
ที่ท้องถิ่น พ.ศ
สดุเครื่องแต่งก
บให้เจ้าหน้าที
ตามหน้าที่โดย
าหน้าที่ท้องถิ
ต่งกายน้ัน ๆ
งชุดต่อปี ปร
แต่งกายตาม

ก อปพร. หรือช
วก เสื้อ กาง
ตัว อปพร. วุฒิ
ร. 
ฏิบัติงานของบ
การแพทย์ฉุกเ
ใต้บังคับข้อ 9
วามจําเป็นต้อ
ปฏิบัติงานนอ
ะเบียบน้ี ให
ดเป็นกรณี ๆ 
มีกันไฟ จึงต้อ
ะเบียบกระทร
ัสดุ เครื่ องแ

560 ข้อ 10 

 
 

 0808.2/ 
562 เรื่อง 

ายเดือนของ
สังกัดนําส่ง

กจ่ายค่าวัสดุ
ศ. 2560 
กายที่องค์กร
ที่ท้องถิ่นเพ่ือ
ยจะมอบวัสดุ
ถิ่นแต่ละคน
ๆ ทั้งน้ี ให้
ระเภท ชนิด 
มวรรคหน่ึง 

ชุดปฏิบัติการ 
งเกง เข็มขัด 
ฒิบัตร อปพร. 

บุคลากรหรือ
เฉิน 

9 หากองค์กร
องจัดหาวัสดุ
อกเหนือจาก
ห้ขอทําความ
 ไป 
งให้ขอยกเว้น
รวงมหาดไทย
ต่งกายของ

 

  
 

 
 

 
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
16 ตาราง 1 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที ่ส ุด ที ่ กค (กวจ .) 0405.2/  
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 สามารถ
ยืมเงินได้ไหม สํารองจ่ายได้ไหม 

หนังสือคณะกรรมการวิน ิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ . )  0405.2/ว  119 ลงวันที ่ 7 มีนาคม 
2561 ตาราง 1 กําหนดให้  
  1. ยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบ กค. การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ข้อ 22 วรรคหน่ึง 
 2 .  ใ ช้ กั บกา รจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ก่ี ย วกั บก า ร
บริหารงานที่มี วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหน่ึง 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
 3. ให้เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ได้รับมอบหมายดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไปก่อน  แล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบ พร้อมหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 5 วันทําการถัดไป 
 4. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าว 
เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
     ดัง น้ัน  จึ ง ต้องดํา เ นินการจัดซื้ อจัดจ้ างอ ยู่ 
เพียงแต่ยกเว้นไม่ ต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้าง 
จึงไม่สามารถยืมเงิน และสํารองจ่ายได้ 
 

 
 

17 ตาราง 2 ค่าอาหาร ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ ) 0405.2/ว 
119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 สามารถยืม
ได้หรือไม่ 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที ่สุด ที่ กค 
(กวจ . )  0405.2/ว  119 ลงวันที ่ 7 มีนาคม 
2561 ตาราง 2 สามารถยืมเงินได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
85/1 เน่ืองจากเป็นรายการที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ คําถาม/ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
18 เบิกค่ารับรองอาหารว่างในการประชุมสภา 

อปท. เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน ปรากฏว่า
มาประชุม ๔๐ คน  สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้
เท่าไร 
 

โ ด ย ป ก ติ ต้ อ ง เ บิ ก ต า ม ร า ย ช่ื อ ผู้ ม า ป ร ะ ชุ ม 
ถ้ารู ้ล่วงหน้าว่า มา ๔๐ คน  ก็เบิกได้ ๔๐ คน 
ถ้าสั่งซื้อสั่งจ้างไปแล้ว ๕๐ คน โดยไม่รู้ว่าจะมา ๔๐ คน  
สามารถเบิก ๕๐ ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการคลินิกคลังท้องถ่ินเคล่ือนที่ ประจําปี  2562 
สรปุประเดน็ปญัหา และข้อเสนอแนะด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10. ระบบบัญชีท้องถ่ิน 

ลําดบั ประเดน็ปญัหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1 การทําฎีกาในระบบบัญชี e-LAAS ต้องจัดทํา

งบรายละเอียดและใบรับรองผู้เบิกหรือไม่ 
ไม่ต้องจัดทํางบรายละเอียดและใบรับรองผู้เบิกแล้ว 
เน่ืองจากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกได้รับรองในหน้าฎีกา
แล้ว ในส่วนรายละเอียดให้ใช้เอกสารที่แนบฎีกา โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
เรื่อง การกําหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

2 
 

ยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยมือแล้ว ต้องยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินด้วยมือหรือไม่ และแนวทางการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAS 
การยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยมือและระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

สามารถออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ ในกรณีรับเงิน
นอกสถานที่ หรือไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 
ในระบบได้ในวันน้ัน เน่ืองจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถ
ใช้งานในระบบได้ และเมื่อสามารถรับเงินในระบบได้ 
ให้นําใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาออกหลักฐานการรับเงิน
ในระบบ  
 สําหรับแนวทางการยกเลิกให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/
ว 5912 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยกเลิก
การจัดทําบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที่ 
มท 0808.4/ว 3369 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 

   
 
 



ลําดบั ประเดน็ปญัหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
3 แนวทางการจัดทํารายงานการเงิน เปรียบเทียบ 

2 ปี ในระบบบัญชี e-LAAS ตามหนังสือที ่มท 
0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561  

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้ปรับปรุงให้ออก
รายงานการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี ได้ต้ังแต่การจัดทํา
งบการเงินประจําปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปแล้ว 

 
 

4 ในปีงบประมาณ 2563 ที่จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยระบบมือ 
เน่ืองจากพ้ืนที่ของ อ.เวียงแหง มีปัญหาเก่ียวกับ
ไฟฟ้าดับบ่อยทําให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สามารถ
ใช้การได้ส่งผลต่อการบันทึกในระบบ e-LAAS 
ไม่เป็นปัจจุบัน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นได้แจ้งแนวทาง 
การปฏิบัติงานในกรณีที ่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้อง 
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ ่น ที่ มท 0808.4/ว 3369 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  
 

 
 

5 แนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทําบัญชีของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการทําบัญชีของ
สถานศึ กษา  จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ผู้ ที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถทางบัญชี หากต้องใช้บุคลากรทาง
กองคลัง ซึ่งมีภาระงานที่มากอยู่แล้ว ทั้งยังมี
บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่ครบทุกตําแหน่งงาน 
เทศบาลขอหารือว่าสามารถจ้างเหมาผู้จัดทํา
บัญชีให้กับสถานศึกษาได้หรือไม่ 

จ้ า ง เหมาผู้ จั ดทํ า บัญ ชี ให้ กับสถานศึกษาไม่ ไ ด้  
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0810.2/ว 92 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้ง
ข้อมูลการ เ ป็นผู้ ทํ า บัญ ชีของหน่วยงานของ รัฐ 
กําหนดให้ผู้ทําบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา 
หรือลูกจ้างประเภทอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 

6 การจัดทํารายงานงบการเ งินในระบบ  ไม่
สามารถจัดรูปแบบรายงานให้ดูสวยงามและ
เหมาะสมได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร 

ปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบบัญชี e-LAAS ให้สามารถ
ดาว น์ โหลดรายงานการ เ งินออกมาแ ก้ ไขและ
จัดรูปแบบรายการใน Microsoft Excel ได้แล้ว 
 



ลําดบั ประเดน็ปญัหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
7 ทะเบียนทรัพย์สินกับงบทรัพย์สิน มียอดไม่

ตรงกัน จะต้องทําอย่างไร 
ให้ดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงว่า
ข้อมูลทรัพย์สินจริงเป็นอย่างไร หากพบว่าข้อมูล
ทรัพย์สินที่มีอยู่จริงน้อยกว่างบทรัพย์สินให้ขออนุมัติ
ปรับลดยอดในงบทรัพย์สินให้ตรงกับข้อมูลทรัพย์สิน
ที่แท้จริง 
 

8 การวางฎีกาเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้เบิกของแต่
ละหน่วยไม่วางเบิกจ่ายในระบบ e-LAAS  
(เจ้าหน้าที่กองคลังจะเป็นคนวางให้ทําให้การ
ทํางานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ งานกระจุกที่
กองคลัง) 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 40 กําหนดว่าการเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
เป็นของขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลัง และ ข้อ 105 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีบัญชี
โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting 
System : e-LAAS) ประกอบกับมีหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3144 ลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2555 กําหนดให้หน่วยงานผู้เบิก 
ได้แก่ หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมท้ังเงินนอก
งบประมาณ เป็นผู้จัดทําฎีกาขอเบิกเงินกับหน่วยงานคลัง 
และให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือช่ือเบิกเงิน 
และให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด ดังน้ัน ควรกําชับหน่วยงานผู้ เบิก
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
 


