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บทน า 
  

 การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในลักษณะแผนทางการเง ิน และโครงการที ่จะด าเนินการ รวมถึง
รายละเอียดของกิจกรรม ว่าในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ จะใช้เงินแผ่นดินภายใต้เงื่อนไขของกรอบอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
หรือประโยชน์สาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไร 

 เงินแผ่นดิน หมายรวมตั้งแต่เงินคงคลัง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณในความหมาย
อย่างกว้าง เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ    

 หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
 เป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชนที่ว่า การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะตามที่

กฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายให้อ านาจ หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ กฎหมาย
จ ากัดสิทธิ์นั่นเอง ซึ่งกฎหมายที่ว่า หมายรวมถึง ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย  
ดังนั้น หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรย่อมไม่สามารถกระท าได้ 

 
 
 
     จนท. ของรัฐที่ได้รับ             ประชาชนทั่วไป 
  การแต่งตั้งตามกฎหมาย 
   

                                               หลักการ 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน 

จะกระท าการสิ่งใดได้ ต้อง มี 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของทางราชการก าหนดให้ 

อ านาจไว้เท่านั้น (กฎหมายจ ากัดสิทธิ์) 

สามารถกระท าการสิ่งใดๆ 
ได้ทุกอย่าง ถ้าไม่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการห้ามไว้ 
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หลักการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 34 

  อปท. จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ 
  1. ตามข้อความ ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) 
  2. มีกฎหมาย (อ านาจหน้าที่) 
  3. ระเบียบ ข้อบังคับ (วิธีปฏิบัติ/วิธีด าเนินการ) 
  4. ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการของ มท. อนุญาตให้จ่าย (ซักซ้อมความเข้าใจ) 
  5. มีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกได้ (ฐานะการคลัง) 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ข้อ 67 

อปท. จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

 

 

ขั ้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใสและ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเงินแผ่นดิน 

 

หัวข้อ หลักการ ข้อพึงระวัง 
1. อ านาจหน้าที่ 1. กฎหมายจัดตั้ง 

2. พ.ร.บ. แผน ฯ 
3. กฎหมายอ่ืน 

1. หน้าที่โดยตรง 
2. ส่งเสริม หรือ สนับสนุน 

2. ข้อปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับ ไม่มีระเบียบ / ข้อบังคับก าหนดไว้ 
ไม่สามารถกระท าได้ 

3. แนวปฏิบัติ/ซักซ้อม ค าสั่ง  หนังสือเวียน ถ้ามี + เชื่อโดยสุจริต 

4. ดุลพินิจ ชอบด้วยกฎหมาย 1. จ าเป็น 
2. เหมาะสมและประหยัด 

5. งบประมาณ/เงิน มีเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ ต้องมีการจัดท างบการเงิน/บัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

6. ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สาธารณะ ควรพ ิจารณาประโยชน ์ของประชาชน      
ในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยรวม 

7. โปร่งใส/ตรวจสอบได้ เปิดเผย/จัดท าเอกสารถูกต้อง ต้องมีเอกสาร/หลักฐานไว้ประกอบ 
การชี้แจง/ตรวจสอบ 
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ดังนั้น การจัดท าโครงการเพ่ือจัดตั้งงบประมาณรวมถึงการเบิกจ่ายเงินจึงต้องพิจารณาทั้งเรื่องกรอบ
อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และ
ประหยัด และมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สารธารณะ ตลอดจนจัดท าเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง จะขาด
ข้อใดข้อหนึ่งมิได้ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากมาย แต่ผู้เกี่ยวข้องหลายคนยังไม่
เข้าใจหลักกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องยึดหลักว่า การใช้
อ านาจต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ และต้องใช้เท่าที ่จ าเป็น  เหมาะสม ประหยัด เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เท่านั้น รวมทั้งต้องไม่เป็นการแสวงหาก าไร หรือท าธุรกิจเยี่ยงเอกชน โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการเงินแผ่นดินต้องมีการศึกษากรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้ชัดเจน  เพ่ือป้องกันการใช้
อ านาจหน้าที่ผิดพลาดหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

 
 
 

คณะท างานก าหนดแนวทางและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง สตง. กับ อปท.  
 

 
 



                

สารบัญ 
                          หน้า 
            
1. การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. เพ่ือน ามาจัดท างบประมาณ      1 
1.2 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  

1.2.1 อ านาจอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากระเบียบ มท.    4 
       ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 26 และข้อ 27     
1.2.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย   5 
        ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง     
   

2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.1 แนวทางการพิจารณาและติดตามผลการเบิกจ่ายเงินโบนัสที่ผ่านมา     6 

2.2 กรอบวงเงินที่น ามาใช้ในการค านวณเพ่ือขอรับการประเมินส าหรับจ่ายเงินโบนัส   8 

2.3 ฐานเงินเดือนที่จะน ามาใช้ในการค านวณเพ่ือจ่ายเงินโบนัส              10 

 
3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่               11 
3.2 การก าหนดรายละเอียดในการจัดตั้ง งปม. ทั้งฝ่ายของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ งปม.            12 
     และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
3.3 สัดส่วนของเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน              15 
3.4 การอุดหนุนการศึกษา                  16 
3.5 การติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน             18 
     

4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
4.1 การจัดงาน             

4.1.1 อ านาจหน้าที่                  19 
4.1.2 การตั้งงบประมาณ                 20 
4.1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ต้องท าเป็นหนังสือเชิญ               22   

  
 

 
 



                

 

สารบัญ (ต่อ) 
                           หน้า 
 
4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

4.2 การแข่งขันกีฬา (อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด)              23 
 

5. โรคพิษสุนัขบ้า                   24
     
6. การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน                 25
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 1. การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.1 การจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. เพื่อน ามาจัดท างบประมาณ 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
08010.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม พ.ศ.
2559 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
08010.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม พ.ศ.
2559 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 

การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน ให้ อปท.ในเขตจังหวัด 
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   

3) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน พิจารณา
ประกอบ 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แนวทางและข้อมูลตามข้อ (1) โดยน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ตัวอย่าง  
อบจ. จัดท าโครงการในพ้ืนที่ของ อปท.อ่ืนในเขตจังหวัด 
ได้แก่ 
1) พ้ืนที่ซ้ าซ้อน เช่น การก่อสร้างถนน  ขุดลอกคลอง 
2) จัดท าโครงการขนาดเล็กซึ่งไม่เกินศักยภาพของอปท.
ในพ้ืนที่ เช่น 
      - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  งบประมาณ 
2,128,000 บาท ในเขตเทศบาลเมือง 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้ 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
เห็นชอบก่อน แล้วจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 

4) อปท.จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนา อบจ. เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนฯระดับอ าเภอ 

5) คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ จัดการประชุมเพ่ือ
พิจารณาบูรณาการโครงการตามข้อ 4 เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและ
จัดท าบัญชีโครงการ เพ่ือการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอ
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัด 

6) คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด จัดประชุม 
เพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการตามข้อ ๕ และน าเสนอบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. ในเขตจังหวัด
ทราบทุกแห่ง 

7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งบัญชีโครงการพัฒนาที่ 
เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

การจัดท าแผนการด าเนินงาน (ระบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ.2548 ข้อ 4 ,26 และ27)      

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท. หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ของ อปท. แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน แล้วปิด
ประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ 

3) แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง งปม. ด าเนินการ
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 

แผนการด าเนินงาน ของ อปท.แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ อปท. 
ประจ าปีงบประมาณนั้น โดยแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะก าหนด
รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา และ งปม. ที่ด าเนินการ 
     การตั้ง งปม. รายจ่ายเป็นโครงการ ต้องจัดท ารายละเอียดของ
โครงการ ประกอบด้วย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและ งปม. ที่ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือประกอบใน
การวิเคราะห์ งปม. ของ อปท. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธี งปม.ของ 
อปท. พ.ศ.2541 ข้อ 23 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 1. การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
      1.2.1 การอ านาจอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 26 และข้อ 27 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 , ข้อ 27 

 
 
 
 

- การโอนเงิน งปม. รายจ่ายต่างๆ กรณีทั่วไป ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- การโอนเงิน งปม. รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้เปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 
     หมายเหตุ  หากรายการตามหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด าเนินการแล้วเสร็จมีเงิน งปม. เหลือ คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุมัติน าไปใช้จ่ายรายการอ่ืนได้ โดยที่ไม่ เกี่ยวกับหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
 

 

 

 

     อปท. แห่งหนึ่ง สภาท้องถิ่นได้อนุมัติ งปม. หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ด าเนินการก่อสร้างคู
ระบายน้ าด้านฝั่งขวาของถนนยาว 50 เมตร ภายหลัง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าทั้งด้านฝั่งขวาและฝั่งซ้าย ยาวด้าน
ละ 25 เมตร ถือเป็นการท าให้ลักษณะ ปริมาณ และ
คุณภาพของคูระบายน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น อ านาจอนุมัติ
จะต้องเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 1. การจัดท าและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
        1.2.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากงบกลางประเภทเงินส ารองจ่ายไปตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 56  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4/     
ว 667  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2547 เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 
 

    ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากงบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

ตั้งไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น 

โดยให้จัดเตรียมงบประมาณก่อนเกิดเหตุ โดยให้ อปท. พิจารณาตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประเภทเงินส ารองจ่ายให้เพียงพอ ต่อการเผชิญ

เหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้น าไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ

ภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เท่านั้น 

 
 
 

     โอนงบประมาณ ประเภทเงินส ารองจ่ายไปตั้งเบิก   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยความเห็น
ของ สภาฯ เป็นการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์
และความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณส ารองจ่าย     
(งบกลาง) โดยน าไปก่อสร้างสะพาน และน าไปตัดถนน
ผ่านที่ดินเอกชน 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.1 แนวทางการพิจารณาและตดิตามผลการเบิกจ่ายเงินโบนัสที่ผ่านมา  

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/     
ว 4288  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่อง   
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3. หนั งสื อส านักงาน กจ.  กท .  และก.อบต .      
ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.3/ว 380 ลงวันที่       
26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ กจ. กท. 
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. 
พ.ศ. 2558 
 

- การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัด
ก าหนด 

- ให้ตั้งจ่ายไว้ใน งปม. รายจ่ายประจ าปี 

- ห้ามมิให้น าเงินสะสมมาจ่าย 

- มีการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน 

- มีการตั้งรายจ่ายรอจ่ายไว้เป็นจ านวนเงินน้อย
กว่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ต้องจ่ายจริง โดย
น าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนยอดที่ยังขาดอยู่ไป
ตั้งจ่ายในปี งปม. ถัดไป 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.2 กรอบวงเงินที่น ามาใช้ในการค านวณเพือ่ขอรับการประเมินส าหรับจ่ายเงินโบนัส 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 

2. หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

3. หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 5 ลงันที่ 9 มกราคม 2550  

4. หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809/ว 35 ลงวันที่  9 มกราคม 2550 (เรียน
ประธาน กจ. กท. และ ก.อบต.จังหวัดเลย) 

5. ประกา ศค ณะกร รม กา รม าต ร ฐ าน กา ร
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การก าหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนและค่าจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

     การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่น ามาจากรายได้ที่ไม่รวม
เงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้  ตามนัยมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้น
ในการจ่ายเงินดังกล่าวจะจ่ายได้ต้องไม่เกินวงเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด 
     เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโบนัส) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวงเงิน
คงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่
ก าหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ขอรับ
การประเมิน      
     ให้น าเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมา
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

 

ตัวอย่าง  
     อปท.มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 
10,000,000 บาท มีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินกู้หรือเงินอ่ืนใดซึ่งสามารถจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ านวน 3,000,000 บาท 
และมีรายจ่ายจริงด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนที่จ่ายไปแล้ว (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวม
เ งิ น อุดหนุนและ เ งิ นกู้ ห รื อ เ งิ น อ่ืน ใด )  จ านวน 
2,225,000 บาท ได้รับผลคะแนนประเมิน 90 คะแนน 
มีแนวทางในการค านวณ ดังนี้ 
     1. วงเงินรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนร้อยละ 40 ที่สามารถจ่ายได้
จากฐานงบประมาณรายจ่ายจริง 
          10,000,000 x 40 = 4,000,000  บาท 
                    100 
แต่เนื่องจาก อปท.มีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินกู้หรือเงินอ่ืนใด จ านวน 3,000,000 บาท จึง
สามารถจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน
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     ค่าใช้จ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 
2558 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการค านวณร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่จะน ามาก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ่ืนได้เพียง 3,000,000 บาท 
     2. ค านวณวงเงินค่าใช้จ่ายที่เหลือจ่ายจากร้อยละ 
40 โดยน ารายจ่ายจริงด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประ โยชน์ ตอบแทน อ่ืน ที่ จ่ า ย ไปแล้ ว  จ านวน 
2,225,000 บาท มาหักจากเงินรายได้จริง จ านวน 
3,000,000 บาท = 775,000 บาท (3,000,000 – 
2,225,000) 
     3. ค านวณเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีฯ (โบนัส) 
จากฐานรายได้คงเหลือที่สามารถน ามาจ่ายเงินนัสได้ 
 = (วงเงนิ 40% ที่คงเหลือ) x (ผลคะแนนประเมิน) 
                              100  
ค านวณวงเงินที่จะจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีฯ 
(โบนัส) ได้ดังนี้ 
           775,000 x 90 = 697,500 บาท 
                 100       

ดังนั้น การก าหนดวงเงินที่จะจ่ายเงินนัสจึงจ่ายได้
ไม่เกิน 697,500 บาท                   
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ข้อ 2. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.3 ฐานเงินเดอืนที่จะน ามาใช้ในการค านวณเพื่อจ่ายเงินโบนัส 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ กจ.  กท. 
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินประจ าปี  ส าหรับพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

2. หนังสือส านักงาน กจ. กท. และก.อบต.   ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  

 

     การค านวณเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษที่ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้างจะได้รับนั้น 
พิจารณา ดังนี้ 

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ก่อนปีงบประมาณ 2558 ใช้ฐาน
เงินเดือน หรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่ขอรับการ
ประเมิน (เกณฑ์เดิม) 

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้น
ไป ใช้ฐานอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 
30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน (เกณฑ์ใหม่) 

3) กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการจะต้อง
น าฐานเงินเดือนก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือค่าจ้างมาเป็นฐานใน
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
หน่วยงาน อปท. หลายแห่ง ค านวณเงินประโยชน์  
ตอบแทนอ่ืน ของปีงบประมาณ 2558 โดยใช้ฐาน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่ขอรับการ
ประเมิน ท าให้จ านวนเงินที่จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น 
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ข้อ 3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. กฎกระทรวง  
3. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พ.ร.บ. สภาต าบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  
5. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542  
 
 
 
 
 
 

1. พ.ร.บ.จัดตั้งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการภายใต้
อ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. เป็นบริการสาธารณะ 
3. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการที่อุดหนุน 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

กรณีอุดหนุนนอกเหนืออ านาจหน้าที่  

- อุดหนุนสมาคมกีฬา (กีฬาอาชีพ) 
 

กรณีอุดหนุนมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

- อุดหนุนสมาคมกีฬาซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นนายกสมาคมกีฬา  
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ข้อ 3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.2 การก าหนดรายละเอียดในการจัดตั้งงบประมาณ ทั้งฝ่ายของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ งปม. และหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลว.24 มิถุนายน 2559 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

1. เจ้าของ งปม. ที่ให้การอุดหนุน 
1.1  ต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนมีระเบียบ 

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพียงพอที่จะน าเงินอุดหนุน
ที่ได้รับไปใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่ หาก
ไม่มีหลั กฐานมาแสดง อปท.ก็ ไม่ ส ามารถพิจารณาตั้ ง
งบประมาณหรือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ได ้

1.2 เป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  วัตถุประสงค์โครงการต้องไม่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

1.3 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการที่อุดหนุน 
1.4 น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.5 เมื่อ งปม.รายจ่ายประจ าปีหรือ งปม.รายจ่ายเพ่ิมเติมมีผลใช้

บังคับ ให้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามก่อ
หนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินอุดหนุน 
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1.6 อุดหนุนเป็นเงินเท่านั้น ไม่เกินร้อยละตามตาราง 
 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนร้อยละเงินอุดหนุน 

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 10 

2 เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละ 2 

3 เทศบาลเมือง/ต าบล ไม่เกินร้อยละ 3 

4 องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เกินร้อยละ 5 

 

หมายเหตุ  กรณีจ าเป็นต้องตั้งเกินอัตราให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนตั้งงบประมาณ   และอนุมัตไิด้ไม่เกิน 1 เท่า 

1.7 ค านึงถึงภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องท าเอง และ
สถานะทางการคลังก่อน 

 
2. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  ประกอบด้วย 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ส่วนราชการ  
     - รัฐวิสาหกิจ 
     - องค์กรประชาชน และ 
     - องค์กรการกุศล 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

2.1 ทุกหน่วยงานต้องเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน ต่อ อปท. 
โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของกิจกรรมใน
โครงการ (มีประมาณการค่าใช้จ่ายคล้ายการจัดท าราคากลาง) 

2.2 ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ  ที่เหลือทุกหน่วยงานต้องจัดท าบันทึก
ข้อตกลงกับ อปท.ที่ให้การอุดหนุน ดังนี้ 

- หัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ร่วมลงนามกับเจ้าของ
งบประมาณตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

- ผู้แทนองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลไม่น้อยกว่า 3 คน 
ร่วมลงนามกับเจ้าของงบประมาณ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ก าหนด 

2.3 หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนแล้วต้องออกใบเสร็จรับเงินของ
หน่วยงาน หรือกรณีเป็นหน่วยงานที่ไม่มีใบเสร็จ ให้ออก
ใบส าคัญรับเงินแทน 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.3 สดัส่วนของเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลว.24 มิถุนายน 2559 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 

1. ส่วนราชการและ อปท. ที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องมีงบประมาณของ
ตนเองสมทบ 

2. ต้องเป็นงบประมาณตามแผนงานราชการ ที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอ 

3. งบประมาณส่วนตัว ไม่ถือเป็นงบประมาณตามความหมายนี้ 
4. ไม่ก าหนดสัดส่วนการขอรับเงินอุดหนุน ว่าหน่วยราชการขอรับเงิน

อุดหนุนต้องมีงบประมาณคิดเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 

 

 

 
 
 
 

 

1. กรณีส านักงานการประถมศึกษาเขตพ้ืนที่และ

ส านักงานมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่ สังกัดกระทรวง

ศึกษา ขอรับอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

แบบบูรณาการ เป็นเงิน 371,518,000 บาท 

โรงเรียนส่งเงินส่วนตัวของผู้อ านายการสมทบ 

210,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 

2. กรณีส านักงานจังหวัด ขอรับอุดหนุนศูนย์รักษาผู้

ติดยาเสพติด 100 กว่าล้าน ไม่มีเงินสมทบ 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.4 การอุดหนุนการศึกษา 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
2. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 

0020 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552    
5. ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท 

0809.7/7953 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง 
หารือการตั้ ง งบประมาณและการเบิกจ่ าย
เงินเดือน และค่าตอบแทนและสมาชิกสภา
เทศบาล  

6. หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0406.3/ว 59 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1. กรณีอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

มาตรา 60 ก าหนดให้งบลงทุนเป็นหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น อปท.จะอุดหนุน

ได้เป็นเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างครูขาดแคลน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยกเว้นหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

2. อบจ.มีอ านาจในการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (6)  การจัดการ

ศึกษา กรณีโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา ต้องรับอุดหนุนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 2559 ข้อ 8 

(2)  

3. อปท.อาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้
จริงในปีงบประมาณ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรได้ดังนี้ 

1) อบจ.                                        ไม่เกินร้อยละสิบ 
2) เทศบาลนคร                               ไม่เกินร้อยละสอง 
3) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล        ไม่เกินร้อยละสาม 
4) องค์การบริหารส่วนต าบล                ไม่เกินร้อยละห้า 

 

1. อบจ.อุดหนุนอาคารเรียนให้โรงเรียนสังกัด 

สพป.และสพม. หลังละ 50 ล้านบาท  

2. สพป สบทบด้วยเงินอุดหนุนรายหัว 100,000 

บาท 

  - สพม. สมทบด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 100,000 

บาท 

3. แบบก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 25 ล้านบาท 

4. การตั้งงบประมาณของ อปท. ใช้รายได้จริง ไม่

ถูกต้อง เช่นตั้ งงบประมาณของปี 2558 แต่ใช้

รายได้จริงของปี 2557 ท าให้การจ่ายเงินอุดหนุน

ไม่ถูกต้อง 



17 
 

        
เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

 
 
 

กรณีอปท.ใดจะตั้งงบประมาณโดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของ
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

4. การก าหนดการตั้งงบประมาณจากรายได้จริง คือตั้งงบประมาณ 2554 
ให้ใช้ของปี 2552 (ก่อนการตั้งงบประมาณ กันยายน 2553)  
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 3. เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.5 การตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลว.24 มิถุนายน 2559 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ให้ อปท. ที่ให้เงินอุดหนุน แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

2. กรณีน าเงินอุดหนุนไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้
เรียกเงินทั้งหมดคืน  

3. ให้ผู้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการด าเนินการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
การจ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนทราบภายใน 
30 วัน หลังจากที่การด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้เป็นไปตาม
แบบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด  

4. กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน  
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.1 การจัดงาน 
       4.1.1 อ านาจหน้าท่ี 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. กฎกระทรวง 
3. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 

 
 
 
 
 
 

 

1. พ.ร.บ.จัดตั้งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการภายใต้
อ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. เป็นบริการสาธารณะ (ระหว่างรัฐกับประชาชน) 
3. ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่น 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

 4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.1 การจัดงาน 
       4.1.2 การตั้งงบประมาณ 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0809.7/ว 8 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7 /     
ว 7953 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553         
(เรียน ผวจ.กาญจนบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. อปท.สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยเบิกจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ได้ในอัตราส่วนของรายได้จริงปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ดังนี้ 

       1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด                  ไม่เกินร้อยละสิบ 
       2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล     ไม่เกินร้อยละห้า  

กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเกินอัตราที่ก าหนดให้ขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนด าเนินการ โดยส่วนที่เกินจะต้อง
ไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วนดังกล่าวพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็น
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2. ฐานรายได้จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้  ใช้ฐานรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ที่
ทราบแล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ขณะจัดท าข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ดังนั้นจึง
ต้องใช้ฐานรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดสรรให้ของ
ปีงบประมาณปกี่อน 

 

     ตัวอย่าง เช่น การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จะต้องใช้
ฐานรายได ้รายได้จริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่
ร ว ม เ งิ น อุ ด ห นุ น ที่ รั ฐ บ า ล จั ด ส ร ร ใ ห้  ข อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากขณะจัดท า
ข้อบัญญัติจังหวัด/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ช่วงเดือน มิถุยายน – 
สิงหาคม) ยังไม่สามารถทราบรายได้จริงของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จึงต้องใช้ฐานรายได้
จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งทราบรายได้
จริงแล้ว 
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3. ต้องสามารถระบุ/ชี้แจงที่มาของการตั้ง งปม. เช่น กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ บุคคลที่จะเข้าร่วมงานที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
จัดงานได้อย่าชัดเจน 
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เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.1 การจัดงาน 
       4.1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง เป็นผู้ที่  อปท. ได้เชิญมาร่วมงานและร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 

      
 

 

     ตัวอย่าง เช่น การจัดงานวันผู้สูงอายุ เบิกจ่าย
ค่าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม  ค่ าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ให้กับผู้สูงอายุตามบัญชี
รายชื่อผู้สูงอายุตามที่จ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในจ านวนนี้มีผู้ที่
ไม่ได้รับเชิญหรือเกินกว่าจ านวนที่เชิญมาร่วมงาน
หรือร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.2 การแข่งขันกีฬา (อ านาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนด) 

กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. พระราชบัญญติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16 (14) และ มาตรา 17 (18) 
ก าหนดให้ อบจ. เทศบาล อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่นตนเองในการส่งเสริมกีฬา 
     “การจัดการแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การจัดการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการ 
ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง หรือจัดร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และให้รวมถึงการ
แข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อปท. หรือการ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. เป็นการจัดการ
แข่ งขันกีฬาระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิก และ
เจ้าหน้าที่ของ อปท. เป็นการจัดกิจกรรมหรือ
จัดการแข่งขันกีฬาที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ 
จึงไม่ถือเป็นการจัดระบบบริการสาธารณะ ตาม 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 



24 
 

        
เสวนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อยา่งเปน็รปูธรรมและยัง่ยนื  

ข้อ 5. โรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 0120 ลว.12 มกราคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ให้ อปท. ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 0120 ลว.12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ดังนี้ 

1) การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) การจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 

3) การจัดท าโครงการ 

4) การประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ

5) การฉีดวัคซีนให้สัตว์ 

6) การประเมินผลโครงการ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ) 
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ข้อ 6. การปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน 
กฎหมาย / ระเบียบ / มติ ครม. / 
 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

หลักการ / วิธีการ ตัวอย่าง / ข้อเท็จจริง 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2545 

3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.
2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     การบังคับใช้ ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ข้อ 3 ใช้บังคับ หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นหมายความว่า  อบจ.

เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

ข้อ 4 ให้ผู้ก ากับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน า

มาตรฐานการควบคุมภายในของ คตง. ท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทาง

ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

ข้อ 5 ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ

ควบคุมภายใน ท้ายระเบียบนี้เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ

แต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับใช้ 

 

 

 

1. หน่วยงานละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ         
สตง.ยังไม่เคยน าข้อ 9 และ ข้อ 10 ตามระเบียบ 
คตง.ฯ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ.2546 มาทักท้วง 
2. ตั้งผู้ตรวจสอบไม่ครบทุกหน่วย อ้างงบบุคลากร
ไม่เพียงพอในการจัดจ้าง  40 %  
3. ผู้ตรวจสอบภายใน ขาดความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 
4. เมื่อ สตง.เข้าตรวจสอบหรือปิดการตรวจสอบ
ควรให้ความสนใจต่อผู้ตรวจสอบภายในด้วย 
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     การบังคับใช้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของ อปท. พ.ศ. 2545 
    “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน

ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน           

การบริหารงานด้านอื่น ๆ.... 

     “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หน้าที่ 
ข้อ 7 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 

ผู้บังคับบัญชา 
ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
     “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ระเบียบข้อ 5) 
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     การบังคับใช้ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย       
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 

ข้อ 3 (3)  ใช้บังคับหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

     "การตรวจสอบภายใน" หมายความว่า กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็น
อิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้
ค า แนะน า.....” 

     ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายความว่าผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยรับตรวจหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
บทลงโทษ 

ข้อ 9 ในกรณีหน่วยรับตรวจ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยรับ

ตรวจขอท าความตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 10 ในกรณีหน่วยรับตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบ

นี้หรือตามข้อเสนอแนะของ คตง. หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร คตง. มีอ านาจเสนอข้อสังเกตและความเห็น

พร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจให้กระทรวงเจ้าสังกัด  หรือ

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ก า กับดูแล แล้วแต่กรณี เพ่ือก าหนดมาตรการที่ 

จ าเป็นให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๔)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๔)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๔)  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  
ดังนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล   
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือพนักงานจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
“ค่าอาหาร”  หมายความว่า  ค่าอาหารมื้อเช้า  อาหารมื้อกลางวัน  และอาหารมื้อเย็นและ

รวมถึงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
“การจัดงาน”  หมายความว่า  การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 

ตามกฎหมาย  โดยกําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเอง 
หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
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“การจัดการแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยกําหนดไว้ในแผนงาน  โครงการ  ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  และให้รวมถึง 
การแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

“การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”  หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
ส่งนักกีฬาของตนเข้าแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนจัดเอง  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดร่วมกันหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
และให้รวมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

“ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จําเป็น 
ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะของงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้  
ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ทั้งนี้  ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้   

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่เกินร้อยละสิบ 
(๒) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  ไม่เกินร้อยละห้า 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการดําเนินการ  โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน
ตามวรรคหน่ึงและให้ระบุเหตุผลความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

หมวด  ๑ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 
 

ข้อ ๗ การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจําเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานคร้ังนั้น  ให้เบิกค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 

ได้คร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นต้องมีการทําพิธีทางศาสนา
ตั้งแต่  ๒  ศาสนาขึ้นไป  ให้เบิกจ่ายได้คร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท   

(๒) ค่ารับรอง  ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์   
 (ก) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๕๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
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(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ดังนี้ 

 (ก) ค่าสถานที่จัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง 
 (ข) ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้งและค่าร้ือถอน  

เช่น  เคร่ืองโปรเจคเตอร์  เคร่ืองเสียง  เต็นท์  เวที   
 (ค) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  เช่น  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  

หรืออื่น ๆ  ในกรณีที่ขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะต้องไม่ซ้ําซ้อน
กับค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

 (ง) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 
 (จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่ 
 (ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท์  รวมถึงค่าติดตั้ง  

ค่าเช่าอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 (ช) ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน   
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
  ๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
  ๒) บุคคลท่ีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน   

ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ  

ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
 (ค) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก  (ข)  ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 

ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
(๕) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 
(๖) ค่ามหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  เช่น  ค่าโฆษณา

ทางวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อประเภทส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ  โทรทัศน์  
ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของประมาณการค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการ 

(๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ใหเ้บิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด   
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หมวด  ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 

 
 

ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ก) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 (ข) ค่าอุปกรณ์กีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 
 (ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม  ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  ๒๐๐  บาทต่อวัน  

เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา 
 (ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
 (จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   
  ๑) เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ   ที่ ได้ รับแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการตัดสินและไม่ มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดการแข่งขนักีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
  ๒) บุคคลที่ มิ ได้ เ ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ที่ ได้ รับแต่งตั้ ง เ ป็นกรรมการตัดสิน   

ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 
  ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใด  

เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทนั้นกําหนด  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการดําเนินการ  ทั้งนี้  สามารถเบิกค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬาประเภทน้ันได้ไม่เกินอัตราที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด 

 (ฉ) ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (ช) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  
ให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

 (ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก  (ช)  เพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  ให้เบิกจ่าย 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๓๐  ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ   

 (ฌ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น  การจัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา  ร้ิวขบวน  กีฬาสาธิต   
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจําเป็น  เหมาะสมและประหยัด 

(๒) กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กีฬาสําหรับเยาวชน  หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของนักกีฬาได้  ดังนี้ 

 (ก) ค่าชุดกีฬา  ในอัตราชุดละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท    
 (ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๕๐  บาทต่อวัน 
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 (ค) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
 (ง) ค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ในตาม  (๑) 
(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่  เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๗  (๓) 

หมวด  ๓ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

 

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ  ดังนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุม  หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และนักกีฬาให้เบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กําหนดไว้ในระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

(๒) ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่องค์กรครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็น  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๘๐๐  บาทต่อวัน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เห็นว่ามีความจําเป็น 
ต้องฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละคร้ัง  จะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า   
๔  ชั่วโมงต่อวัน  และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  ๗  วัน  รายการค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับนักกีฬาในอัตรา
คนละไม่เกิน  ๑๐๐  บาทต่อวัน  และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ 
ไม่เกิน  ๔  คน  ในอัตราคนละไม่เกิน  ๔๐๐  บาทต่อวัน   

 (ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  สําหรับนักกีฬา  ในอัตราไม่เกินคนละ  ๑๐๐  บาทต่อวัน 
 (ข) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  ๔  คน  

ในอัตราไม่เกินคนละ  ๔๐๐  บาทต่อวัน 
(๔) กรณีมีความจําเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละคร้ัง  ให้กระทําได้ไม่เกิน  

๓๐  วัน  ในกรณีนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ตามสิทธิที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม  (๓) 

(๕) ค่าอุปกรณ์การกีฬา  ค่าชุดวอร์ม  ค่าชุดกีฬา  พร้อมรองเท้า  ถุงเท้า  ของผู้ควบคุม 
หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด 

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด   
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 



 หน้า   ๖ 
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ข้อ ๑๑ เม่ือระเบียบใช้บังคับ  ในการคิดคํานวณอัตราส่วนตามข้อ  ๖  ให้นําค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับในปีงบประมาณน้ันมารวมคํานวณด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


