
หนังสือส่ังการประกอบการจัดทำเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

I

จัดทำโดย...
งานวิเคราะห ์นโยบายและแผน 

กองว ิขาการและแผนงาน



ค ำ น ำ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลโนนสูงได้ 
รวบรวมขึ้นเพ่ือให้แต่ละกอง หน่วยงานย่อย ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราซสืมาใข้ศ ึกษาและเป ็นแนวทางปฏิบ ัต ิเพ ื่อประกอบการจัดทำร่างเทศบัญญัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กองวิชาการและแผนงาน หวังเป ็นอย่างย ิ่งว ่าเอกลารท ี่รวบรวมขึ้นน ี้จะเป ็น 
ประโยชน์ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอย่างสูงและ 
เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ด้องการศึกษาหาความรู้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการกองทุกกอง ทุกฝ่าย 
เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรที่ให้ความร่วมมือจัดทำ และส่งเอกสารการจัดทำงบประมาณมายังกอง 
วิชาการและแผนงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ผู้รวบรวมเอกสาร 
ในการเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณในคร้ังนี้ และขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑



สารบญ
รายละเอ ียดของหนังส ือส ั่งการ ข ุดท ี่/หน ้า

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ซ ักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขุดที่ ๑ 
หน้า ๑ - ๓

- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

ขุดที่ ๒ 
หน้า ๔ -  ๑๒

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว  ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีท ี่ 

เบ ิกจ่ายในลักษณะค่าไข้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

ขุดที่ ๓ 
หน้า ๑ -  ๔

- หลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีท ี่ 
เบ ิกจ่ายในลักษณะค่าไข้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๕ ลงวันที ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๑

ขุดที่ ๔ 
หน้า ๕-๑๒

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์การเข ียนรายละเอียดคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น

ขุดที่ ๕ 
หน้า ๑-๒

- ต ัวอย่างแนวทางการเข ียนรายละเอ ียดคำขี้แจงในการตั้งงบประมาณ หมวดค่าไข้สอย หมวดค่า 
ค ร ุภ ัณ ฑ ์ ท ี ่ ด ิ น แ ล ะ ส ิ ่ ง ก ่ อ ส ร ้ า ง ข อ ง อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ป ร ะ ก อ บ ห น ั ง ส ื อ  
กระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๐๘.๒ /  ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๖๑

ขุดที่ ๖ 
หน้า ๓-๔

-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ท่ี มท ๐ ๘ ๑๐ /ว  / ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๓ ม ิถ ุนายน ๒๔๖๐
เรื่อง การซ ักซ ้อมแนวทางการจ ัดต ั้งงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ เงิน 
อ ุดหน ุนค ่าไข ้จ ่ายสน ับสน ุนการสร้างหลักประก ันด ้านรายได ้ผ ู้ส ูงอายุ และรายการเง ินอ ุดหน ุน 
ค่าไข้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ

ขุดที่ ๗

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว  ๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เรื่อง 
ซักซ้อมเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราขการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขุดที่ ๘



เอกสารชุดที ๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๐๒๘ 

ลงวันท่ี ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



9ดวนมาก
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๐๒๘ กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรงเทพๆ ๑๐๒๐๐
' ๖ มีถุนายน ๒๕๖๑ '

เร่ือง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิม พ.ศ- ๒๕๔๑
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๑ ขุด ,
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า ร ่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให ้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ฃ ี่งเป ็นการเร่งร ัดเพ ื่อให ้งบประมาณรายจ่ายประจำป ีม ีผลบ ังค ับใช ้ได ้ท ้นในวันเร ื่มด ้น 
ปีงบประมาณ น้ัน

กระทรวงมหาดไทยพจารณาแล้วเห็นว่า เพ ื่อไห้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น เป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อยและถ ูกด ้องตามกฎหมาย 
มี,ประสิทธีภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประขาขนได้ 
อย่างมีประสิทธีผล โดยมีเบีาหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดื 
ของประชาขน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสข.) และกระทรวงมหาดไทย 
จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔ ซ้กซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินถึอเป็นแนวทางปฎิบัติ ดังนี้

๑. การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย
การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ทีจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนท่ัวไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำท่ัง หรีอหนังสือทั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อคำเนนการตามอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอน รวมท้ังแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสข.) และกระทรวงมหาดไทย 
โดยใข้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒. การกำภับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒.๑ ให ้ผ ู้ว ่าราขการจ ังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลการปฏิบ ัต ิเพ ื่อให ้การเสนอ 

ร่างงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป ็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ กรณี 
ผ ู้บรีหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณไม่ท ันตามกำหนดเวลา ให ้ผ ู้ว ่าราฃการจ ังหว ัดหรือนายอำเภอ

/ตั้งคณะกรรมการ...

งบป!ะษ-111เจ 6 2 /ช ัฬอบการจัอ*งบประมาณ



- ๒-

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เสนอไม่ท้นและผู้รับผดขอบ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
ร่างงบประมาณภายในกำหนดเวลาที่เห็บว่าเหมาะสม เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นจ 
งบประมาณ

๒.๒ ให้ผู้ว่าราขการจังหวัดหริอบายอำเภอแนะนำและข้กข้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยควรกำหนดระยะเวลาใบการดำเนํบการและติดตามผล 
การปฏิบัตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงอาจกระทำได้โดยวฮการประชุมชื้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ใบเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิท็นงบประมาณเป็นแนวทางในการดำเนินการ และมอบหมายให้ม่เจัาหน้าที่ติดตามผล 
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการเฉพาะก่อนการจัดทำงบประมาณ

ทั้งนี้ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งขาติ (คสข.) 
ฉบับท่ี ๑0๔/เ๒๕๕๗ ลง-วัน'ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธ์การงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ หนังสีอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๒๗๔ ลงวันท่ี 
๑๓ พฤษภาคม ๖๕๔๕ หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี 
๑๕ ม็นาคม.๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๖๖๖ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒.๓ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแกิไขปีญหาการทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผล 
เป็นรูปธรรม โครงการประเภทงาบก่อสร้าง ให้จัดทำประมาณการค่าใข้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสคุ 
ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย และให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
จัดส่งให้สภาท้องถ่ินพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดส่งให้ผู้ว่าราขการจังหวัดหริอนายอำเภอ 
พร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีสภาท้องถ่ินให้ความเห็นขอบแล้ว เพื่อเป็นข้อ!เลประกอบการพิจารณา 
ก่อนล่วงหน้า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราขการ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดข้ีอจัดจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓ .  การด ำเบนการเมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ ำ ป แีล้ว
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใข้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วให้ดำเนินการ 

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างปีประสิทธภาพ ประสิทธผล และโปร่งใส ดังน้ี
๓ . ๑ ให ้นำข ้อบ ัญญ ัต ิ/เทศบ ัญญ ัต ิ ประกาศโดยเป ีดเผยให ้ประขาขนได ้ร ับทราบ 

ประขาลัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประ๓ ทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หริอโครงการส์าดัญ  ๆโดยเผยแพร่ในเว็บไขค์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๓.๒ การจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๔. การรายงาน
๔.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส่าเนาข้อบัญญัติหริอเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพื่มเติม จำนวน ๑ ชุด ไปยังจังหวัดหริออำเภอ แล้วแต่กรณี ภายใน 
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเป็ดเผย เพื่อให้ประขาชนทราบ ณ สำนักงาบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติดามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวํธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๔

/๔.๒ เม่ือส้ินจ...
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- ๓ -

๔.๒ เม ื่อส ิ้นป ีงบประมาณให ้ประกาศรายงาบการรับจ ่ายเง ินประจำป ีงบประมาณ
ให้ประขาขบทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย'ว่าด้วย1วิธีการ'งบประมาณ'ขององค์กร,ปกครองส่วน'ท้องกิเบ 
พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๔๐

จ้งเริยบมาเพื่อทราบและถอปฎนัติ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกือเปีบแนวทางปฏิบ้ศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุบและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๘
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ต่อไป

ส่งเสริมการปกครองท้องกบ
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พ.ศ.

เอกสารชุดที่ ๒

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แนวทางการจัดหำงบประมาณรายจ่ายประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แนบท้ายหนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.!๙ว ๓๐๒๘ ลงวนท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่ี รายการ
๑ กาฬดหำงบประมาณรายจ่ายประจำจ

ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเจนการจัดทำร่างงบประมาณ 
รายจ่ายประจำจจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (6 -1 ^ 5 )  ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ 
ผ ู้บร ิหารท้องถิ่นโดยเร็ว และให้ผ ู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำจต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม เพื่อให้สามารถประกาศใซใด้ทันภายในวันที่ 
๑ ตุลาคม

^ . ระเนยบ/หนังสิอล่ังการเ ^ ^ ^ ^ ^
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้Iข 
เพ่ืมเดิมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๕
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๒ แนวทางการด้งงบป^ม!ณด้านรายรบ
๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยริธการงบประมาณ 

การรายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๗
๒.๒ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 

ภาษจัดสรรให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 
ท่ีผ่านมา

๒.๓ รายการเงินอุดหนุบทั่วไปที่ต้องจัดทำข้อบัญญัติ/ รายการเงินอุดหทุนทั่วไปประจำปีงบประมาณรายจ่าย
เท ศบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระมาณ รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายการดังต่อไปนี้ ให้ประมาณการให้ 
ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

(๑) เงินอุดหทุนสำหรับดำเจนการตามอานาจ 
หน้าที่และภารกจถ่ายโอน

(๒) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนค่าจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียบการสอน/ 
รายหัว)

พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) เงินอุดหบุนสำหรับสนับสบุนค่าใข้จ่ายในการ 
จัดการคีกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียบ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากจกรรม 
พัฒนาผู้เรียบ)

(๔) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสทุนอาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัย

(๕) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสทุนอาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย

(๖) เงินอุด1หนุนสำหรับสนับสบุนอาหารเสริม (นม) 
เด็กประถมคีกษา

(๗) เงินอุดหนุบสำหรับสนับสบุนอาหารกลางวัน 
เด็ก'ประถมคีกษา

/ * X / '



๒

ลำดับ รายการ ระเปียบ/หบังสิอส่ังการ
(๘) เงินอุ่ดหนุนลำหรับสนับสบุนการบรึหารสนาม 

กีฬาถ่ายโอบ (เงินเติอน ค่าจ้าง)
(๙) เงินอุดหนุนลำหรับสนับสบุนการบรึหารสนาม 

กีฬาถ่ายโอน (ค่าสาธารญปโภค และค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม) 
(๑๐) เงินอุดหนุนลำหรับส่งเสรึมดักยภาพการจัด 

การคึกบาของท้องถ่ิน
(๑๑)เงินอุดหนุนลำหรับสนับสบุบการจัดการคึกบา 

แก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
(๑๒) เงินอุดหนุบลำหรับสนับสบุนการจัดการคึกบา 

แก่เด็กด้อยโอกาส(ค่าวัสดุ และค่าพัฒนาบุคลากร)
(๑๓) เงินอุดหบุบลำหรับส่งเสรึมดักยภาพการจัด 

การคึกษาท้องถ่ิน (ค่าปีจจัยพื้นฐานลำหรับนักเรึยนยากจน) 
(๑๔) เงินอุดหบุนค่าใช้จ่ายในการจัดการคึกษา 

ตั้งแต่อนุบาลจนจบการคึกบาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรึยน 
การสอบ ค่าหนังสิอเรึยน ค่าอุปกรณ์การเรึยน ค่าเคร่ืองแบบ 
นักเรึยน และค่ากีจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรึยบ)

(๑๔)เงินอุดหนุนลำหรับสนับสบุนการจัดการคึกบา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดน 
ภาคใด้ (ค่าตอบแทน และสวัสด้การ)

(๑๖) เงินอุดหนุนลำหรับสนับสบุนการจัดการคึกบา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดขายแดนภาคใต้ 
(ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายใบการพัฒนาหลักสูตร) 

(๑๗) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ เพื่อ 
สนับสบุนส่ือการเรึยนการสอนเช้งลัญลักบณ์ของความเปินชาติ 

(๑๘) เงินอุดหนุนลำหรับค่าตอบแทนพิเศบราย 
เติอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎบัติงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ใบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑ ๙ ) เง ิน อ ุดห น ุน ลำห ร ับ การจ ัดการค ึกบ า 
(เงินเดอบครูและค่าจ้างประจำ)

(๖๐) เงินอุดหนุนลำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- เงินเดอบ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองช้พ 
ชั่วคราว และสวัสติการลำหรับช ้าราซการครูผ ู้ด ูแลเด ็ก 
พนักงาบจ้างผู้ดูแลเด็ก

- ค ่าสวัสด ิการลำหรับห ัวหน้าศ ูนย์และ 
ผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้



๓

ลำดับ รายการ ระฒียบ/เฒังสิอสั่งการ
(๒®)) เงินอุดหนุบโครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใดั (เงินอุดหนุบสำหรับ 
ชดเขยรายไต้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพึ้นที่ 
๔ จังหวัดขายแดนภาคใต้)

(๒๒) เงินอุดหนุนสำหรับดำเบนงานสถานีสูบนํ้า 
ด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)

(๒๓) เงินอุดหนุบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน 
สถานีสูบบ้ําดัวยไฟฟ้า

(๒๔) เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสบุนสถานสงเคราะห์
คบขรา

(๒๔) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุบศูนย์บริการทาง
สังคม

(๒๖) เงินอุดหนุบส่าหรับโครงการเสริมสร้าง 
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหริอทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน 
สำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพการ)

(๒๗) เงินอุดหนุบสำหรับโครงการสนับสบุบการจัด 
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ต้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุน 
สำหรับสนับสบุนการสงเคราะห์เบี้ยยังซึพผู้ป่วยเอดส์)

(๒๘) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหสักประกับต้าน 
รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุนการสงเคราะห์ 
เบ้ียยังขีพผู้สูงอายุ)

(๒๙) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำหมู่บ ้าน (อสม.) เขิงรุก (เงินอุดหนุบ 
สำหรับสนับสบุนการดำเนีบงาบ1ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน)

(๓๐) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสบุบการพัฒนา 
คุณภาพการให้บริการต้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย 
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองสว์นห้องถน

(๓๑) เง ินอ ุดหน ุบสำหรับการดำเบนงานตาม 
แนวทางโครงการพระราขดำริต้านสาธารณสุข

(๓๒) เงินอุดหนุบสำหรับสำรวจฃัอนุลจำนวนสัตว์ 
และข้ึนทะเนียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คบปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณ์ธาบ คาสตรจารย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราขๆมาริ



๔

ลำดับ รายการ ระเบียบ/หนังสือสังการ
(๓๓) เงินอุดหนุบสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ 

ปลอดโรค คบปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณีซาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด ็จพระเจ ้าล ูก เธอเจ ้าฟ ้าจ ุหาภรณ  
วลัยสักษณ อัครราชกุมาร

๖.๔ กรณีตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐ 
จัดสรรให้เฟ้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องล่ืน ดังต่อไปน้ี มํต้อง 
น ำมาคำน วณ เฟ ้นภาระค ่าใช ้จ ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่ง 
พระราขบ ้ญญ ัตระเป ียบบรัหารงาบบุคคลส่วนท ้องลื่น 
พ.ศ. ๖๕๔๖ ได้แก่

(๑) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการดืกษาภาคบ้งดับ 
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

(๖)เงินอุดหนุบสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล่ืก 
(เง ิน เด ือน เง ิน เพม ค่าครองชีพและสวัสดืการ สำหรับ 
ช ้าราชการครูผ ู้ด ูแลเด ็ก ท ุนการดืกษาสำหรับผู้ด ูแลเด็ก 
ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหนัาศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้)

(๓) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฎิบ้ดิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องลื่นในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้

(๔) เงินอุดหนุนอื่นใดที่รัฐจัดสรรเฟ้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินเที่มที่เล่ืยวภับเงินเดือนหรอเงินค่าจ้าง

๖.๕ เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องลื่น 
ไม่ต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๖๕๖๖ 
ประกอบด้วย

(๑ )เงินอุดหนุบสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับ 
ช้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน

(๒) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ช้าราชการ 
และลูกจ้างถ่ายโอน

(๓) เงินอุด'หนุนสำหรับการ'จัดการดืกษ-าภาคบ้งดับ 
(ค่าการสืกษาบุตร)

(๔) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการดืกษาภาคบ้งดับ 
(ค่าเช่าบ้าน)

(๕) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการดืกษาภาคบ้งดับ 
(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

-หน ังส ือสำน ักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท ี่ มท 
๐๘๐๙.๖/ว ๑๓๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๖๕๕๘

.  ^



๕

ลำดับ
๓ แนวทาง

รายการ
ะ?!แ1® ท น รา ฟ า ย

ระเบยน'หนังลือสังการ

การด้ังงบประมาณราฟายขององค์กรปกครองส่วนท้อ่งกบ 
ที่จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหบุนทั่วไป ให้กระทำตามที่ม 
กฎหมาย ระเปียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสัง หรือหนังสิอ 
สังการกระทรวงมหาดไทยกำหบด เพ ื่อดำเบนการตาม 
อำนาจหน้าที่และภารกํจถ่ายโอน รวมทั้งแบวนโยบายของ 
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งขาต (คสข.) และ.กระทรวง 
มหาดไทย โดยไข้แผนพัฒนาห้องถ่ินเป็นแนวทางใบการจัดทำ 
งบประมาณ และประสานแผนพัฒนาห ้องถิ่น เพ่ือนำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปส่การปฎบัต และเน้นการบุรณาการไข้ 
จ่ายงบประมาณให้มความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับ 
พื้นที่จังหวัด (^โ63 8ลร6ป) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
อำ๓อ และแผนชุมขน เข่น

- ระเบัยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข 
เพ่ืมเตํม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสิอกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/  
ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/  
ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/  
ว ๖๒๔๗ ลงวับท่ี ๓ พฤศจ่กายน ๒๕๖๐
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.อา/ 
ว ๐๓๕๗ ลงวับท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

๓.๑ การดั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปิญหาความ 
เดอดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาขน เข่น

๓.๑.๑ เงินลำรองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพื่ยงพอต่อการ 
เผชีญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้นำเงินลำรองจ่ายไปใช้ 
จ่ายเพื่อกรณอุกเฉนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา 
ปิญหาความเดึอดร้อนของประขาขบเป็นส่วนรวมเท่าบั้น เข่น 
การน ้องก ันและแก ้ใขป ีญหาอ ุทกภ ัย น ํ้าปาไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ 
หมอกควัน และโรคตดต่อ

-ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อข่วยเหลือ 
ประขาขนดามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท ๐๓๑๓.๔เ  
ว ๖๖๗ ลงวับท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕ 
ลงวันท่ี ๖ มีชุนายน ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๐๖๘๔ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
- หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๔/ว  ๕๒๖ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔'ว ๑๐๖๔ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๗๓ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๕๒๐ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ฟ ้ว * /  ๙ '-7-  *



๖
ลำดับ รายการ ระเบียน/าณังลือส่ังการ

๓.๑.๒ การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

๓.๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและ 
ครอบครัวผู้มึรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม 
และสนับสบุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคบขรา คบพีการ 
รวมท ั้งการบำร ุงและส ่งเสร ิมการประกอบอาช ีพของ 
ประขาขน เพ ื่อให ้ประขาชน ม ีรายได ้เพ ียงพอต ่อการ 
ดำรงชีวิตและสามารถพื่งพาตนเองได้อย่างยั่งยบ

๓ . ๑ . ๔ การส ่งเสร ิมการดำเน ้นงานโครงการ/ 
กีจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริม 
ภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมขบ และพัฒนาสตรีในด้านต่าง  ๆ
การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประขาขนในพี้นที่ 
การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาขกในครอบครัว 
การป่องกับและแก่ไขป่ญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้ง 
ศบย ์ให ้การช ่วยเหล ือลำหรับนโยบายท ี่เน ้นหน ักและ 
บุ่งผลสัมฤทธ๋ึ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท 
สตรี การยุต ความรุนแรงในครอบครัว และการป่องกันและ 
แกั!ฃป่ญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอับควรการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น

- หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0๘๐๘.๒/ว ๒๑๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๖๐
- หนังลือกระทรวงมหาดไทย ต่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/  
ว ๖๘๖๘ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐
- หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๐๘ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๔๖๑
- หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๐๗๗ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๔๖๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๔๖๐
- ห น ังล ือ ก ระ ท รวงม ห าด ไท ย ด ่วนท ี่ส ุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๓๔ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๔๖๐
- หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๗๔๗ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๔๖๐

■ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ 
ประขาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๖๐
- หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๔๔ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๔๖๐
- หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/  
ว ๖๗๖๘ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐
- หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๖/ว ๒๔ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๔๖๑

■ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ 
ประชาขนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๔๖๐
■ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใบการ 
13กอบรมและการเช้ารับการ!!!กอบรมของเจัาหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ใบการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๔๔
-----------------------------------------0 ^  ^ ''



ลำดับ
๓.๑.๕ การดำเนึนการป้องกันและควบคุมโรคพษ 

สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว 
ปลอดโรค คบปลอดภัย จากโรคพษสุนัขบ้า ตามพระปณํธาน 
ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราขกุมารี และแนวทางการตั้งงบประมาณ 
เงนอุดหบุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

รายการ
- หนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕เ  
ว ๐๑๒๐ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ ๑๗๔๕ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
- หนังสิอกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ ๑๐๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายบ ๒๕๖๑

ร ะ เบ ีย บ /ห น ัง ส ีอ ท ั่ง ก า ร ^

๓.๑.๖ การดำเบนการป้องกันและแก้ไขป้ญหา 
โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังย์น

๓.๑.๗ การดำเบนการตามภารก้จถ่ายโอนการ 
ควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการป้ญหาไฟป่า 
และหมอกควัน

- หนังสิอกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ ๑๑๗๕ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

- หนังสิอกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๖๐ ลงวันท่ี ๒ หฤศจ้กายน ๒๕๕๘

๓ . ๑ .๘ การส่งเสรีม สนับสบุบ การจัดทำแผน 
ชุมขน และกํจกรรมสนับสบุบ การจัดประชุมประชาคมแผน 
ชุมขน การพัฒนาผู้นำชุมขน สร้างเครือข'ายองค์กรชุมขบ 
และสนับสบุน การขับเคลื่อนแผนชุมขบแบบจุ]รผาการเพื่อ 
นำข้อมลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๓.๑.๙ การส่งเสรีมการดำเนบงานและบรีหารจัดการ 
ระบบการแพทย์ชุกเฉนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๓.๑.๑๐ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมขาดีและสงแวดล้อม ควบคุมและลดมลพํษ เป็นมีตรกับ 
สิ,งแวดล้อม ๆลๆ เข่น การส่งเสรีม สนับสนนโครงการ 
อบุรักษ์พันธุกรรมฟ้ขอันเบื่องมาจากพระราขดำรีสมเด็จ 
พระเทพรัตนราขสุดาๆ สยามบรมราขกุมารี

๓.๑.๑๑ การตั้งงบประมาณสนับสบุบหรืออุดหนุบ 
หน่วยงานอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสบุน 
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราขการ 
รัฐวสาหกิจ (การไฟฟ้า และการประปา) องค์กรประขาขน 
และองค์กรการกุศล ในภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิบผู้สนับสบุน ประขาขนในเขตพ้ืนท่ี 
ได้รับประโยขนํ คำนึงลงสถานะทางการคลัง

๓.๒ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือส่งเสรีมและสนับสบุบ 
การสร้างความปรองดองและสมานอันทํของคนไนขาดี เข่น

๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมกิหา นันทนาการ เพื่อสร้าง 
ความร้รักสามัคคีของประขาขนในชุมขน

-หนังสีอกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ 
ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖ 
ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงบอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๓๖๑๖ ลงวับที่ ๒๔ มีกุนายบ ๒๕๕๙
- หนังสิอกระทรวงมหาดไทย ด่วน'ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๗๙๑ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด้วยการเบีกจ่ายค่าใข้จ่าย 
ใบการจัดงาน การจัดการแข่งขับกิฬาและการส่งนักกิหา 
เข้าร่วมการแข่งขับกิหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙



๘

ลำดับ รายการ ระเบียน/หนังสือส่ังการ
๓.๒.๖ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพีทักษ์รักษาไว้ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใช้จ่าย

ซ่ึงชาต ศาสนา พระมหากษัตรํย์ อับเป็นที่ยิดเหนี่ยวและเป็น ในการจัดงาน การจัดการแช่งชันกิหาและการส่งนักกีฬา
ศนย์รวมจดใจของประชาขนชาวไทยท้ังชาติ เข้าร่วมการแช่งชับกิหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๔๔๙

๓.๒.๓ การจัดสิกอบรม ประทุม ชี้แจงทำศวามเข้าใจ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใบการ
เพื่อสร้างทัศนคติและจตลำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกับอย่าง ส ิกอบรมและการเข้าร ับการสิกอบรมชองเจ้าหน้าท ี่
สมานฉันทํ โดยเน้นการมส่วนร่วมชองประชาชนในทุมชน

๓.๓ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ ื่อการจัดก ิจกรรม 
โครงการเฉลมพระเกิยรด และสนับสบุน่โครงการอันเนี่อง 
มาจากพระราชดำรื เช่น

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗

๓.๓.® การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลํมพระเกิยรติ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใช้จ่าย
การดำเบนการหรอสนับสบุนโครงการอับเน ี่องมาจาก ในการจัดงาบ การจัดการแช่งชันกิหาและการส่งนักกิหา
พระราชดำรืชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช เข้าร่วมการแช่งชันกิหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราช๊นนาถ และสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวข้ราลงกรณบตินทรเทพยวรางกร

พ.ศ. ๒๔๔๙

๓.๓.๒ การจ ัดก ิจกรรมในการประชาส ัมพ ันธ์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใช้จ่าย
เข้ญ'ขวบ หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา ในการจัดงาน การจัดการแช่งชันกีฬาและการส่งนักกิหา
ร่วมงานรัฐพีธ และพระราชพีธด่าง ๆ เข้าร่วมการแช่งชันกิหาชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๔๔๙

๓.๓.๓ การส่งเสรืมสนับสนุนการดำเนินงาบตาม - หนังสิอกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สค
หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ 
ทุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๓.๔ การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายชองรัฐบาล 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ-(คสช.)และกระทรวงมหาดไทย 
เช่น

ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๔๓

๓.๔.® การฟ้องกันและแก้ไชปีญหายาเสพติดทั้งใน - หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท
ส่วนพ ื่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นดำเน ินการเองหรือ 
อ ุดหน ุบให้หน ่วยงาบพื่เถ ิ่ยวข้องดำเน ินการในลักษณะ 
น ุร ณ าก าร  โ ด ย เฉ พ าะ อ ย ่า ง ย ิง  การสร ้างภ ูมค ุ้มก ัน  
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนบอกสถานศึกษา ประกอบแผน 
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๔๖๑ โดย 
คำนึงถึงสถานะทางการคลัง

๐๘๑๖.๔/ว ๒๘๒๖ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๔๖๐
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ลำดับ รายการ ระฒียบ/หนังสิอส่ังการ
๓ . ๙.๒ การร ักบาความสะอาดและความเป ็น 

ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ท ี่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดบรีการหรีอ 
ปร ับปร ุง ท ้อ งส ุข าส าธ าร ณ ะ  ใบ แ ห ล ่งท ่อ ง เท ี่ยว  
สวบสาธารณะใท้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย รวมทั้ง 
ในบรีเวณสถานขบส่งผู้โดยสารท่ีใดัรับการถ่ายโอน

๓.๔.๓ การส ่งเสรีมและพัฒนายกระดับดลาด 
ใท้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทาง 
ขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ

๓.๔.๔ การกำจัดขยะมูลฝอย สิงปฎถูล และบ้ําเสิย 
เพี่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพบที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสติภา'พ และคุณภาพชวดของประชาขบ

๓.๔.๔ การด,าเบีบการบีองกัน และลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลป็ใหม 
เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการใบการรักบาความ 
ปลอดภัยมักท่องเที่ยว

๓.๔ การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เซ่น

๓.๔.๑ การตั้งงบประมาณเป็นค่าวัสดุและครุภัณฑ์ 
ใท้ฟ้จารณาตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย และ 
หล ักเกณ ฑ ์และอ ัตราค ่าใช ้จ ่ายประกอบการพจารณา 
งบประมาณรา ยจ่ายประจำปี รวมทั้งการกำหนดรายละเอยด 
คำข้ีแจงงบประมาณรายจ่าย

•พ ระราช บ ัญ ญ ัต ้ร ักบ าความส ะอาดและความเป ็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมีอง (อบ้บที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ 
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
๐๘๙๑.๔/ว ๔๐๗ ลงวับท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙

•พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิร ักบ าความส ะอาดและความเป ็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐
- ประกาศกระทรวงมหาดใทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ลงวับท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๐
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๐๖ ลงวับที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๖๑
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/  
ว ๖๒๙ ลงวับท่ี ๗ มีบาคม ๒๔๖๑

•พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิร ักบ าความส ะอาดและความเป ็น  
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ' ๒๔๖๐ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๐
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/  
ว ๐๒๖๓ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๔๖๑
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๕/ว  ๖๒๗ ลงวับท่ี ๗ มีนาคม ๒๔๖๑

- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๖๓๔ ลงวันท่ี ๒๒ กับยายน ๒๔๔๗
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๖๑ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๑

- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันท่ี ๒๗ มีถุนายบ ๒๔๔๙ 
•ห น ังส ือ ก ร ะ ท ร ว งม ห าด ไท ย  ท่ี มท ๐๘ ๐๘ .๒ /. 
ว ๑๔๓๖ ลงวับท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๔๖๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔
ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๖๑ . ^ X X
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๑๐
ลำดับ รายการ

๓.๕.๒ ค่าสาธารฤ;}ปโภคค้างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค ่าป ้าประปา เป ็นดัน ส ำห ร ับ ค ่าไฟ ฟ ้าค ้างจ ่าย  และ 
ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกนสิทธิขององค่กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

- หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๒๑๗ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสรัมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๖ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
- หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๒๙ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบ/หนังสิอส่ังการ

๓.๕.๓ ค่าไข้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อกทั้งให้ความ 
ร่วมมอในการประขาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรีอการให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก'ประขาขนให้ทราบถึงสิทธิและหนัาที่และการม 
ส่วนร่วมทางการเมองใบการเลือกตั้งสมาขํกสภาผู้แทน 
ราษฎร ตามความเหมาะสม โดยคำนงถึงฐานะการคลังของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๓.๕.๔ การคำเน ินงานตามภารกจท ี่ได ้ร ับการ 
ถ่ายโอนตามแผนปฎบัด้การกำหนดขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะในภารกจ 
ที่เป็นหน้าที่ที่ด้องดำเนินการและภารกจที่หากไม่จัดทำแล้ว 
จะนำมาขึ่งความเด้อดร้อนแก่ประขาขนในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เช่น การบำรุงรักษาถนน การ'ชุดลอกคลอง การ 
ดูแลสิงแวดล้อม เป็นดัน

๓.๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบร้หารงานการคลัง

๓.๖.๑ การส่งเสรัมสนับสบุนการคำเนินการจัดทำ 
ระบบนัญข้คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6 -1 ^ 5 )  ให ้บรรล ุผลสัมฤทธี้ เช่น ก ารเต ร ียม เค ร ื่อ ง  
คอมพ ิวเตอร ์ วัสดุ อ ุปกรณ ์ และการปร ับปร ุงระบบ 
อํนเตอร์เนิต (เก*6โก61โ) เพื่อให้มความพร้อมที่จะรองรับการ 
ปฐบัตงานในระบบบัญข้คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (6 -แ /^ )

๓.๖.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรีอปรับ 
ข้อ!เลแผนที่ภาษและทะเบียนทรัพย์ส ิน และการจัดทำ 
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกคร&ฬ่วนท้องถ่ิน 
เช่น การจัดทำฐานข้อมูลท่ีด้นและสิงปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการ 
จัดเก็บภาษีท่ีด้บและสิงปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายกำหนด และ 
การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษท่ีด้นและสิ,งปลูกสร้าง

- พระราชบัญญัด้กำหนดแผนและขั้นตอบการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงน การเบก 
จ่ายเงน การฝากเงํน การเก็บรักษาเงนและการตรวจเงํน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกัไข 
เพ่ืมเตมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๕ เป็นด้น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ 
ทะเบ ียนทรัพย์ส ินขององค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๐
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
๐๘๐๘. ๓ /ว ๔๖๒ ลงวับท่ี ๒๙ กมภาพันธ์ ๒๕๕๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว  ๖๗ 
ลงวับท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕
- หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๘๓ ลงวับท่ี ๑๙ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เ,? ะ (



ลำดับ รายการ
๓.๖.๓ ค่าใช้จ่ายในการลกอบรมเฟ้อการพัฒนา 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎํบัติงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินให้แก่ผู้บรัหาร สมา'จกสภาท้องกน ช้าราชการ และ 
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกน เข่น การจัดเก็บ 
รายได้ การจัดท่าแผนที่ภาษ การเงํนการคลัง การพัสดุ และ 
การปฎ ํบ ัต ิงาบใบระบบน ัญช ้คอมพวเตอร ์ขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องกน (6 -1 ^ 5 )  เป็นด้น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
11กอบรมและการเช้ารับการ11กอบรมของเจ้าหนัาท ี่ 
ท้องกน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบ/VIนังสือส่ังการ

๓ .๗ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเฟ้อเป็นค่าใช้จ่ายด้าน 
บุคลากรท้องถ่ิน เข่น

๓.๗.๑ การต ั้งงบประมาณ เป ็นค ่าใช ้จ ่ายด ้าน 
บุคลากรท้องถิ่น ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินเพม 
เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ของช้าราขการหรอพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง ให้ตั้งจ่ายให้ครบทั้ง ๑๒ เดอน ตาม 
กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนแล้ว จะต้องไม่เก็นวงเงินตามมาตรา ๓๕ แห่ง 
พระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบรํหารงานบุคคลส่วนท้องถ ิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งบี้ไม่นับรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของ 
ผู้บ่รํ'หารท้องถ่ินและสมาซิกสภาท้องถ่ิน

- หนังสือลำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/  
ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ฟอง ช้กช้อม 
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรํหารงาน 
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๗.๒ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเศษ 
(เงินรางวัลประจำปี) ลำหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้ตั้งจ่าย 
ไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทน 
ผู้ปฎํบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

๓.๘ การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน 
๓ .๘ .๑ การสมทบเง ินกองท ุนประก ันล ังคม 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเฟ้อส่งเป็นเงิน 
สมทบกองทุนประกันลังคม ใบอัตรารัอยละห้าของค่าจ้าง 
พร้อมก ับพ ักค ่าจ ้างของพน ักงาบจ ้าง ส่งเป็นเงินสมทบ 
ในอัตราเดียวกันด้วย

- ระเบ ียบ กระท รวงม ห าดไท ยว ่าด ้วยการกำห น ด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗

- หนังสือลำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
- พระราชบัญญัติประกันลังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
- หนังสือลำนักงาบ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ท่ี มท ๐๘๐๙.๕'ว ๘๑ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๓.๘.๒ การช้าระหนี้เงินกู้ตามสัญญาผู้เงิน เข่น 
เงินทุบส่งเสรมก็จการองค์การบรัหารส่วนจังหวัด และเงินทุบ 
ส่งเสรมก็จการเทศบาล เป็นด้น เฟ้อช้าระหน้ีเงินด้นและดอกเบ้ีย 
ให้ถูกต้องและครบล้วน ภายใบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา



ลำดับ รายการ ระเบยบ/ฒรังสีอส่ังการ
๓.๘.๓ การส มท บ กองท ุน บ ำเห น ็จบ ำน าญ  

ช ้าราชการส ่วนท ้องถ ิ่น  (กบท.) ประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถูกตองครบถ้วน

(๑) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบ 
กลาง รายจ่ายตามข ้อผ ูกพ ัน รายการเงินสมทบกองทุน 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้คำนวณจาก 
ประมาณการรายรับ ทุกประเภทตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่ม่ผู้อุทศให้ และเงินอุดหบุนไม่ต้องนำมารวมคำนวณ

- หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๒๙ ลงรันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐
- หนังสึอสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส ่วนห้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๓๐ ลงรันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐

รวมท ั้งเง ินสมทบ กบท. ท ี่ค ้างส ่งหร ือส ่งชาด ให้ต ั้ง 
งบประมาณให้ครบถ้วนทุกรายการ

(๒) กรณีจัดทำ.ข้อบัญญ้ต/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบเฉพาะการ ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพี่อส่งสมทบ กบท. 
เซ่นเดยวกันกับข้อ (๑) โดยคำนวณจากยอดที่ตั้งจ่ายเพิ่มเติม 
ณ ร ันท ี่จ ัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม กรณีที่จัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการแยกจากงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี โดยโม่นำเงินช่วยเหสือจากงบประมาณรายจ่าย 
ท่ัวโปมารวมคำนวณ

(๓) กรณีบำเหน็จลูกจ้างประจำทุกประ๓ ท 
ไม่สามารถนำมาหักจากเงินส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินไค้ให้ต้ังจ่ายจากเงินรายไต้ของห้องถ่ิน 
ในงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ประ๓ทเงินบำเหน็จลูกจ้าง 
ประจำ

- หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส ่วนห้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๒๙ ลงรันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐
- หนังสือสำนักงาบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส ่วนห้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๓๐ ลงรับท ี่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐

- หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองห้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงรันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
- หนังสือสำนักงานกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส ่วนห้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๒๙ ลงรันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐
- หนังสือสำนักงานกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๐๘.๕/ว  ๓๐ ลงรันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐

(๔) กรณีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 
(ช.ค.บ.) และเงินช่วยพเศษ ๓ เท่า ชอง ช.ค.บ. ให้ตั้งจ่าย 
จากเงินงบประมาณชององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในงบกลาง 
ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ซ.ค.บ.) ยกเว้น 
รายการ เงิน ข.ค.บ. ตำแหน่งครูบำนาญ ท ี่เบกจ่ายจาก 
เงินอุดหบุนบำเหน็จบำนาญครู
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