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การชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้กากับดูแล

ประชาชน

อปท.

สถจ.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ
เตรียมแบบพิมพ์
เอกสารต่างๆ

แจ้งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบล่วงหน้า

รับแบบ ภ.ร.ด. 2
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่พอใจการประเมิน
ยื่นคาร้องอุทธรณ์
(ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วัน

แจ้งใบประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ชาระภายใน 30 วัน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาร้อง
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่

แจ้ง หนังสือ
คาวินิจฉัย ชี้ขาด
(ภ.ร.ด. 11)

เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาคาร้อง

ชาระเงิน
รับใบเสร็จ
(ภ.ร.ด.12)

ชาระเงิน
รับใบเสร็จ
(ภ.ร.ด.12)
กรณีไม่ชาระ

บันทึกรายการประเมิน
ค่ารายปี ค่าภาษี เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม

ภายใน ก.พ.

แจ้งหนังสือ
เตือนครั้งที่ 1

แจ้งหนังสือ
เตือนครั้งที่ 2

แจ้งหนังสือ
เตือนครั้งที่ 3

ชาระเงินพร้อมเงินเพิ่ม รับใบเสร็จ (ภ.ร.ด.12)

ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประชาชน

รวบรวม
เอกสาร
นาเสนองาน
เร่งรัดฯ เพื่อ
ดาเนินการ
ตามขั้นตอน
ต่อไป
(ส่งงานนิติ
การ)

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

อัตราภาษี/ ค่าปรับ/ เงินเพิ่ม
1. อัตราภาษี
1.1 กรณีมีการให้เช่า ประเมินจากค่าเช่าในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
1.2 กรณีค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปี
ที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่
ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตท้องถิ่นเดียวกัน
1.3 กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินได้
2. ค่าปรับ : กรณียื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) เกินกาหนดเดือน ก.พ. ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท (เป็นอานาจพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง)
3. เงินเพิ่ม : กรณีไม่ชาระภาษีภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแบบประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีค้างชาระ
3.2 ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีค้างชาระ
3.3 ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีค้างชาระ
3.4 ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีค้างชาระ
3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป อปท. มีอานาจสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกคาสั่งบังคับคดี

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน ก.พ. หากเกินกาหนดต้องเสียค่าปรับ
2. ผู้เสียภาษีต้องชาระภาษีภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากเกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเกิน 4 เดือน อปท. มีอานาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ตัวอย่างแนวคาพิพากษา
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคาชี้ขาดเป็นคาสั่งทางปกครองที่ต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุน
ในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิของผู้เสียภาษีไว้ด้วย : ฎ.3542/2551, ฎ.2090/2553
4.2 การประเมิ น โรงเรื อ นที่ ติ ด ตั้ ง ส่ ว นควบ โดยลดค่ า รายปี ล งเหลื อ 1 ใน 3 ตามมาตรา 13 จะต้ อ งลดจากค่ า รายปี ข องทรั พ ย์ สิ น
ของส่วนควบรวมกัน มิใช่เฉพาะค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นเท่านั้น : ฎ.5621/2536
4.3 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีที่ผู้รับประเมินยังไม่ยื่นแบบพิมพ์ สามารถประเมินย้อนหลังได้ 10 ปี แต่กรณีที่ผู้รับประเมิน
ยื่นแบบพิมพ์แล้วสามารถประเมินย้อนหลังได้ 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของเดือน ก.พ. ของปีภาษีที่ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ : ฎ.1901/2548
4.4 การพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาโดยไม่ชักช้า : ฎ.1550/2482

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2535
3. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0307/ว 2393 ลงวั น ที่ 10 กั น ยายน 2536 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด เก็ บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สานักบริหารการคลังท้องถิน่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4
เบอร์โทรสานักงาน: 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รบั ผิดชอบ: 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1430

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4
เบอร์โทรสานักงาน: 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1430
2. เว็บไซต์ www.dla.go.th “สายตรง สถ.” สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อานวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การชาระภาษีบารุงท้องที่
ผู้กากับดูแล

สถจ.

ประชาชน

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ
เตรียมแบบพิมพ์เอกสารต่างๆ

แจ้งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบล่วงหน้า

รับแบบ (ภ.บ.ท.5)
ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่พอใจการประเมิน ยื่นคาร้อง
อุทธรณ์ (ภ.บ.ท. 12) ภายใน 30 วัน

แจ้งใบประเมิน
(ภ.บ.ท.9 , ภ.บ.ท.10)
ชาระภายใน เม.ย.

แจ้งหนังสือวินิจฉัย
อุทธรณ์ (ภ.บ.ท. 13)

เสนอ ผวจ.
เพื่อพิจารณา

ชาระเงินพร้อมเงินเพิม่
รับใบเสร็จ (ภ.บ.ท.11)

ชาระเงินรับใบเสร็จ
(ภ.บ.ท.11)
กรณีไม่
ชาระ

บันทึกประเมิน
รายการค่าภาษี เสนอ
พนง.ประเมิน ลงนาม

แจ้งเตือน
หนังสือครั้งที่ 1

แจ้งเตือน
หนังสือครั้งที่ 2

แจ้งเตือน
หนังสือครั้งที่ 3

ชาระเงินพร้อมเงินเพิม่ รับใบเสร็จ (ภ.บ.ท.11)

รวบรวม
เอกสารนาเสนอ
งานเร่งรัดฯ
เพื่อดาเนินการ
ตามขั้นตอน
ต่อไป
(ส่งงานนิติการ)

ภายใน ม.ค.
ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประชาชน

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

อัตราภาษี/ เงินเพิ่ม
1. อัตราภาษี
1.1 อัตราภาษีบารุงท้องที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา
1.2 ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
1.3 กรณีประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก
1.3.1 ไม่ได้ทาด้วยตนเอง เช่น ให้เช่า เสียกึ่งอัตรา
1.3.2 ทาด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
1.4 กรณีที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า
2. เงินเพิ่ม
2.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบารุงท้องที่ภายในเดือน ม.ค. หรือภายในเวลาที่กาหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบารุงท้องที่ไม่ถูกต้อง ทาให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
2.3 ไม่ชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. หรือภายในเวลาที่กาหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน ม.ค. หากเกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
2. ผู้เสียภาษีต้องชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. หากเกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ชาระภาษีภายในกาหนด อปท. มีอานาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ตัวอย่างปัญหาที่เกิด
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นคาสั่งทางปกครองที่ต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิของผู้เสียภาษีไว้ด้วย ตามแนวคาพิพากษา : ฎ.3542/2551, ฎ2090/2553
4.2 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ยื่นแบบพิมพ์จะต้องกระทาภายใน 10 ปี
4.3 ที่ ดิ น ที่ จ ะต้ อ งยื่ น แบบแสดงรายการที่ ดิ น (ภ.บ.ท.5) เพื่ อ เสี ย ภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ ต้ อ งเป็ น ที่ ดิ นที่ มี เ อกสารสิ ท ธิ์ และไม่ เ ป็ น ที่ ดิ น
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ดินที่ทางราชการสงวนไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่นอกเขตเทศบาล (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2516
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 1132 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 เรื่อง การบริหารจัดเก็บภาษีบารุง ท้องที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดเก็บ
ภาษีบารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0409/ว 315 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง การสารวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่
7. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 403 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แนวทางการดาเนินการจัดเก็บภาษีบารุง ท้องที่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สานักบริหารการคลังท้องถิน่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4
เบอร์โทรสานักงาน : 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รบั ผิดชอบ : 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1430

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4
เบอร์โทรสานักงาน : 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1430
2. เว็บไซต์ www.dla.go.th “สายตรง สถ.” สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อานวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
4

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การชาระภาษีป้าย
ผู้กากับดูแล

สถจ.

ประชาชน

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ
เตรียมแบบพิมพ์เอกสารต่างๆ

แจ้งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบล่วงหน้า

รับแบบ (ภ.ป.1)
จนท. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่พอใจการประเมิน ยื่นค่าร้อง
อุทธรณ์ (ภ.ป.4) ภายใน 30 วัน

แจ้งใบประเมิน
(ภ.ป..3) ช่าระภายใน
15 วัน

แจ้งค่าวินิจฉัยอุทธรณ์
(ภ.ป.5)

เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา ภายใน 60 วัน

ช่าระเงินพร้อมเงินเพิม่
รับใบเสร็จ (ภ.ป.7)

ช่าระเงินรับใบเสร็จ
(ภ.ป.7)
กรณี
ไม่ช่าระ

บันทึกรายการป้าย
ประเมินค่าภาษี เสนอ
พนง.เจ้าหน้าที่ ลงนาม

ภายใน มี.ค.

แจ้งเตือน
หนังสือครั้งที่ 1

แจ้งเตือน
หนังสือครั้งที่ 2

แจ้งเตือน
หนังสือครั้งที่ 3

ช่าระเงินพร้อมเงินเพิม่ รับใบเสร็จ (ภ.ป.7)

ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประชาชน

รวบรวม
เอกสารน่าเสนอ
งานเร่งรัดฯ
เพื่อด่าเนินการ
ตามขั้นตอน
ต่อไป
(ส่งงานนิติการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

อัตราภาษี/ เงินเพิ่ม

1. อัตราภาษี
1.1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1.2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1.3 ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1.3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
1.3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่่ากว่าอักษรต่างประเทศ
2. เงินเพิ่ม
2.1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มี.ค. หรือภายในเวลาที่ก่าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท่าให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
2.3 ไม่ช่าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มี.ค. หากเกินก่าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
2. ผู้เสียภาษีต้องช่าระภาษีภายในก่าหนด 15 วัน หากเกินก่าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ช่าระภาษีภายในก่าหนด 15 วัน อปท. มีอ่านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ตัวอย่างปัญหาที่เกิด
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งค่าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นค่าสั่งทางปกครองที่ต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิของผู้เสียภาษีไว้ด้วย ตามแนวค่าพิพากษา : ฎ.3542/2551, ฎ2090/2553
4.2 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีที่ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์แล้วจะต้องกระท่าภายใน 5 ปี
4.3 การพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4.4 การยกเว้นภาษีป้ายส่าหรับป้ายภายในอาคารจะต้องพิจารณาพื้นที่ในการติดตั้งป้าย (โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตร.ม.)
4.5 การยกเว้นภาษีป้ายต้องพิจารณาควบคู่กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การยกเว้นภาษีป้ายส่าหรับโรงเรียนเอกชน ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่อง อัตราภาษีป้าย
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) เรื่อง การยกเว้นภาษีป้ายภายในอาคาร
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ ส่านักบริหารการคลังท้องถิน่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4
เบอร์โทรส่านักงาน: 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รบั ผิดชอบ: 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1430

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ ส่านักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 4
เบอร์โทรส่านักงาน : 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 0755 , 0 2241 9000 ต่อ 1430
2. เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ..” ส่านักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ศูนย์ด่ารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “ส่านักบริหารการคลังท้องถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อานวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทางบประมาณ
ผู้กากับดูแล
ผวจ./นอ.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

อปท. จัดทาร่าง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

หน่วยงานต่าง ๆ จัดทา
งบประมาณ
รายรับ – รายจ่ายให้
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ใช้ประกอบการคานวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ตรวจสอบ วิเคราะห์

ส่งคืน/แก้ไข
เพิ่มเติม

อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและ
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น

ภายใน 15
สิงหาคม

ส่งคืน/แก้ไข
เพิ่มเติม

ประธานสภา
ท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

เห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอาเภอพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
สภาท้องถิ่น

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ต้องเป็นไปตำมรูปแบบจำแนกงบประมำณ
3. ต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร
4. ต้องเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
5. กำรโอนงบประมำณจะต้องพิจำรณำอำนำจสภำท้องถิ่นหรืออำนำจผู้บริหำรท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ
1. พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2552
2. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
3. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
4. พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
6.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
7. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
8. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
9. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
10. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
11. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ช่องทางการให้บริการ
ส่วนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนำระบบงบประมำณ
อำคำร 4 ชั้น 5 สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงำน 0 2241 9000 ต่อ 1522-1524
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 0 241 9000 ต่อ 1528

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
ส่วนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนำระบบงบประมำณ
อำคำร 4 ชั้น 5 สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงำน 0 2241 9000 ต่อ 1522-1524
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 0 2241 9000 ต่อ 1528
เว็บไซต์ www.dla.go.th “สำยตรง สถ.”
“สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น”
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” เมนู “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น”
หรือทาง QR CODE
ผู้จัดทานายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อานวยส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเงิน
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

รายจ่ายตามงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

ผู้กากับดูแล สถจ./ สานัก/กอง

หน่วยงานผู้เบิกจัดทาฎีกาและ
ขอเบิกเงินกับหน่วยงานคลัง

หน่วยงานคลังตรวจสอบ
- ซื้อ/จ้าง
วางฎีกา ไม่เกิน 5 วัน
- เงินเดือน วางฎีกา
ภายในวันที่ 25

จ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ

จัดทาเช็ค

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันจะกระทาได้แต่เฉพาะทีก่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ไว้เท่านั้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องวางแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยให้วางแผนทุก 3 เดือน (ไตรมาส)
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดส่งให้กองคลังก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาสอย่างน้อย 20 วัน
ซึ่งกองคลังจะต้องบูรณาการแผนของหน่วยงานให้เป็นแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจาไตรมาส เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินรวมมีความสัมพันธ์
กับเงินสดที่หมุนเวียน และที่จะได้รับเงินในแต่ละช่วงเวลา
3. การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะ
ในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุวัตถุประสงค์ เว้นแต่
- เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายทีย่ ังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอานาจตามระเบียบแล้ว
- เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายทีไ่ ด้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป
- กรณีมีเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผา่ นมา
และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทาทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และรายงานการจัดทาเช็ค
5. การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลังโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
เบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของหน้าฎีกาเบิกเงิน เช่น การลงรายการงบประมาณคงเหลือ เลขที่ฎีกา ผู้ขอเบิก ผู้ตรวจฎีกา
ผู้อนุมัติฎีกา ผู้รับเงิน และผู้จา่ ยเงิน ลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ และเอกสารประกอบฎีกาว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยตรวจสอบยอดทีจ่ ่าย
ตามหน้าฎีกากับยอดเดบิตในสมุดเงินสดจ่าย แยกตามหมวดรายจ่าย และหลักฐานการเบิก หากเป็นภาพถ่ายหรือสาเนาให้ผู้เบิกรับรอง
ความถูกต้องด้วย

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
7. กรณีการซื้อ เชาทรัพยสิน หรือจางทําของใหหนวยงานผูเบิกวางฎีกาอยางชาไมเกิน 5 วัน นับจากวันตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงาน
8. การจายเงินใหจายเปนเช็ค ยกเวนกรณีที่ไมอาจจายเช็คไดใหจัดทําใบถอนเงินฝากธนาคาร เพื่อใหธนาคารออกตั๋วแลกเงิน หรือโอนเงิน
ผานธนาคาร
9. ยอดเงินจายที่บัญชีเงินสดจายชองเครดิตธนาคาร กับ Bank Statement และตนขั้วเช็คที่จายตองตรงกัน
10. หลักฐานการจาย ไดแก ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินที่ใชประกอบฎีกาเบิกเงินผูจายเงินตองลงลายมือชื่อรับรองการจาย พรอม
ทั้งมี ชื่อ-สกุลตัวบรรจงกํากับไวในหลักฐานการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูรบั เงิน และหัวหนาหนวยงานคลังตองลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกตองกํากับไวดวย
11. เงินที่เบิกถาไมไดจายหรือจายไมหมดใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงานคลังภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินจากหนวยงานคลัง
12. การจัดเก็บฎีกา ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทําเช็ค

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528
- เว็บไซด www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
- ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หรือทาง QR CODE

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนนั ทชัย ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับและส่งเงิน

ผู้กากับดูแล สถจ./ สานัก/กอง อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

รับเงินสด/เช็ค

ออกใบเสร็จรับเงิน
จัดทาใบนาส่ง/สรุปใบนาส่ง
ให้เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝากธนาคารไม่ทัน
ภายในวันนั้น
เจ้าหน้าที่การเงิน
รวบรวมเงินที่ได้รับ
ส่งกรรมการรับส่งเงิน

กรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจสอบจานวนเงินเก็บเข้าตู้นิรภัย
พร้อมบันทึกและลงนาม
ในรายงานสถานะการเงินประจาวัน
เสนอผู้บริหารทราบ

เจ้าหน้าที่จัดทารายงาน
สถานะการเงินประจาวัน
บันทึกบัญชีและทะเบียน

นาฝากธนาคาร

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนาส่งหลักฐานและรายการ
ที่บันทึกในสมุดเงินสดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือผู้ทไี่ ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. กรณีมีใบเสร็จรับเงินหลายฉบับที่ใช้จัดเก็บเงินในวันเดียวกันมีการรวมจานวนเงินที่จัดเก็บได้ในวันนั้นไว้ที่หลัง
สาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
3. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ ให้นาส่งเป็นเงินรายได้ทงั้ สิ้น ยกเว้น มีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้ทาการใดอย่างหนึ่ง หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้เป็นครัง้ คราว ให้ตรวจสอบกับ
หลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในสมุดเงินสดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากถูกต้องให้ผู้ตรวจรวมเงินที่จัดเก็บได้ในวันเดียวกันไว้ที่
หลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกากับไว้ และผู้รับเงิน ผู้ส่งเงิน ต้องลงลายมือชื่อในใบนาส่งเงินและใบสาคัญ
สรุปใบนาส่งเงินให้ครบถ้วนด้วย
4. เงินประจาวัน หน่วยงานคลังต้องจัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ในวันนั้นและนาส่ง
5. ในการนาส่งเงินมีการจัดทาหลักฐานการจัดทาบันทึกรับส่งเงินหรือไม่
6. เมื่อมีการรับเงินรายได้ ให้นาฝากธนาคารทั้งจานวนในวันนั้น หากนาฝากไม่ทันให้ส่งมอบเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
เพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย และให้นาฝากธนาคารทั้งจานวนในวันทาการถัดไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ห่างไกล
การคมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถนาฝากธนาคารได้เป็นประจาทุกวัน ให้นาฝากธนาคารในวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528
- เว็บไซด www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
- ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หรือทาง QR CODE

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การยืมเงินงบประมาณ
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

รายจายตามงบประมาณ
- โครงการตาง ๆ
- เดินทางไปราชการ

ผูกํากับดูแล สถจ./ สํานัก/กอง

สัญญายืมเงิน
- ผูยืมทําสัญญายืมยืน่ ตอ
หนวยงานคลังกอนเริ่ม
ดําเนินโครงการ

สงใชเงินยืมภายในกําหนดเวลา
- 30 วันนับจากวันที่ไดรับเงิน กรณีไปประจําตาง
สํานักงาน,กลับภูมิลําเนา และปฏิบัติราชการอื่น
- 15 วันนับจากวันกลับมาถึง กรณีเดินทางไปราชการ

อปท.

ทะเบียนคุมลูกหนี้
- ผูยืมตองไมมีเงินยืมคางชําระ
- หนวยงานคลังตรวจสอบ
ทะเบียนคุมลูกหนี้

3 วัน

จัดทําเช็ค
- หนวยงานคลังจาย
เช็คภายใน 3 วัน

ฎีกาเงินยืม
หนวยงานคลังวาง
ฎีกาเสนอผูบริหาร

ผูบริหารอนุมัติ
3 วัน

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
1. ตองมีงบประมาณเพื่อการนั้น
2. ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด และรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือ
คําสั่งที่ไดกําหนดไว และจะนําใบสําคัญคูจา ยที่ถกู ตองรวมทั้งเงินเหลือจายสงคืน ถาไมสงตามกําหนดก็จะชดใชเงินหรือยินยอมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหักเงินเพื่อชดใชเงินยืมนั้น
3. กรณีที่ผูยืมไมมีเงินใด ๆ อันจะพึงไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะหักสงใชเงินยืมได ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหผูยืมหาหลักทรัพยมาวางเปนประกัน หรือหาบุคคลที่มีหลักฐานมาทําสัญญาค้ําประกันไวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
4. ผูยืมตองไมมีเงินยืมคงคางชําระ และใหยืมไดเฉพาะผูมหี นาที่ตองปฏิบัติงานนัน้ ๆ หามยืมแทนกัน
5. ฎีกาเบิกเงินยืม และเอกสารประกอบ ตองไดรับการอนุมตั ิใหจายเงินยืมตามสัญญาเงินยืม โดยผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติ
6. การบันทึกรายการยืม และรายการสงใชเงินยืมในทะเบียนเงินยืมทุกครัง้ โดยใหผูยืม – ผูสงใช ลงชื่อในทะเบียนเงินยืมสําหรับ
รายการนั้น ๆ ดวย
7. กรณีครบกําหนดการสงใชเงินยืมแลว ผูยืมยังไมชดใชเงินยืม ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจสั่งการใหผูคางชําระเงินยืมสงใชเงินยืม
ภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อยางชาไมเกิน 30 วัน
8. การสงใชใบสําคัญและเงินเหลือจาย (ถามี) ใหสงใชภายในระยะเวลาที่กําหนด
9. กรณีการสงใชเงินยืม และมีเงินสดเหลือจาย ตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูยืมไวเปนหลักฐานดวย

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528
- เว็บไซด www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
- ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หรือทาง QR CODE

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การใช้จ่ายเงินสะสม
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

สภาท้องถิ่น
อนุมัติ

ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ

ผู้กากับดูแล สถจ./ สานัก/กอง

- อยู่ในอานาจหน้าที่
-บริการชุมชนและสังคม
- เพิ่มพูนรายได้ของ อปท.
- บาบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน
- อยู่ในแผนพัฒนา อปท.

1. รับโอน เลื่อนระดับ
2. เบิกเงินตามสิทธิใน
ระหว่างปีงบประมาณ
3. กรณีฉุกเฉินมีสาธารณภัย

อปท.

หากไม่ดาเนินการ
ภายใน 1 ปี ถัดไปเงิน
สะสมพับไป

ก่อหนี้ผูกพัน
ภายใน 1 ปี
ถัดไป
1 ปีถัดไป
กรณี 1 และ 2 ให้ถือ
เป็นรายจ่ายในปีนั้น
กรณี 3 ตามความ
จาเป็3.น ....
ตามฐานะ
การคลัง

ให้ทันต่อ
เหตุการณ์

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปดิ บัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละ
ยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสารองเงินสะสมโดยที่ทุนสารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยีส่ ิบห้าของทุกปี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ทราบว่ามียอดเงินสะสมคงเหลือเท่าใด เนื่องจากไม่มีการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หรือ
จัดทาบัญชีไม่เป็นปัจจุบนั ดังนั้น ก่อนการใช้จ่ายเงินสะสมต้องตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือให้ถกู ต้องก่อนการอนุมัติ
3. การใช้จ่ายจากเงินสะสม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- กรณีสภาท้องถิ่นอนุมตั ิ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็น และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนือ่ งจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ ซึ่งต้องเป็นกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นกิจการตามอานาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม
(2) กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
(3) หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
(4) ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(5) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(6) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จา่ ยขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
- กรณีผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ ใหใชจายจากเงินสะสมไดดังตอไปนี้
(1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น
(2) สิทธิประโยชนของพนักงาน ลูกจางและผูบริหาร ฯลฯ
(3) กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามความจําเปนนขณะนั้น
โดยใหคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 1522 - 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0-2241-9000 ตอ 1524 1528
- เว็บไซด www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
- ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หรือทาง QR CODE

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(การช่วยเหลือประชาชน)
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ด้านสาธารณภัย

คณะกรรมการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)

- กรณี ช่ ว ยเหลื อ ฉั บ พลั น ทั น ที องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น า เงิ น ส ารองจ่ า ย
ไปช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปโภค
บริ โภค ยารั กษาโรค เป็นต้น ไม่ ต้องเสนอ
คณะกรรมการ ไม่นาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือความ
เสียหายของประชาชน
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา

- กรณี เ ยี ย วยาและฟื้ น ฟู ห ลั ง เกิ ด ภั ย เสนอ
คณะกรรมการให้ ความเห็ นชอบก่อน นาเข้า
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าโครงการ และ
ตั้งงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ

ประชาชน

คณะกรรมการของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนตาบลประกอบด้วย
นายกเป็นประธานผู้แทนส่วน
ราชการ ผู้แทนประชาคม เป็น
กรรมการ และมีปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการ มีหน้าที่พิจารณา
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ประชาชนยื่นลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือ
เสนอคณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น
นาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาโครงการและ
ตั้งงบประมาณตามหมวดรายจ่าย

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของ
หรือการจัดบริการสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ประกาศให้ประชาชนทราบ
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามประกาศ

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. อยู่ในขอบเขตอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กำรช่วยเหลือฉุกเฉินฉับพลันทันทีใช้เงินสำรองจ่ำย
3. ประสำน ส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่น เพื่อให้กำรช่วยเหลือ
4. กำรช่วยเหลือหลังเกิดภัย กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตให้จัดตั้งงบประมำณตำมหมวดรำยจ่ำยและทำโครงกำรเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่นนำเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
5. กำรช่วยเหลือไม่เกินอัตรำที่หลักเกณฑ์กำหนด
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ
1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
3. ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560
4. หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
5. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
6. หลักเกณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข
7. หลักเกณฑ์ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
ส่วนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนำระบบงบประมำณ
อำคำร 4 ชั้น 5 สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงำน : 0 2241 9000 ต่อ 1524,1528
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 9000 ต่อ 1528
เว็บไซต์ www.dla.go.th “สำยตรง สถ.”
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนำระบบงบประมำณ
อำคำร 4 ชั้น 5 สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงำน : 0 2241 9000
ต่อ 1524,1528
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 9000 ต่อ 1528

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำมำรถสืบค้นรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทำงเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงำนภำยใน” เมนู “สำนัก..... /กอง...”
หรือทำง QR CODE

ผู้จัดทำ นำยพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อำนวยกำรจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนำระบบงบประมำณ
ผู้รับรอง นำงวิภำ ธูสรำนนท์ ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรคลังท้องถิ่น
สังกัด สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น)
ผู้กากับดูแล (ผวจ.)

อปท.

ผู้ขอรับเงินอุดหนุน

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
- อปท. อื่น
- ส่วนราชการ
- รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรประชาชน
- องค์กรการกุศล

- เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
- ประมาณการใช้จ่ายโครงการ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

อปท. ตั้งงบประมาณไม่เกิน
รายได้จริงปีที่ผ่านมา ไม่รวม
เงินอุดหนุน
อบจ. ไม่เกินร้อยละ 10
ทน. ไม่เกินร้อยละ 2
ทม./ทต. ไม่เกินร้อยละ 3
อบต. ไม่เกินร้อยละ 5

อปท. พิจารณา
- อยู่ในอานาจหน้าที่ อปท. และ
ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกินร้อยละ
ขอ ผวจ. พิจารณา
ไม่เกินหนึ่งเท่า

กรณีส่วนราชการและ อปท. อื่น
ต้องมีเงินสมทบและนับรวมในสัดส่วน
เว้นแต่เงินอุดหนุนภารกิจถ่ายโอน
- องค์กรประชาชน/องค์กรการกุศล
- ไม่ต้องมีเงินสมทบ/แต่นับรวมในสัดส่วน
รัฐวิสาหกิจไม่ต้องมีเงินสมทบ
ไม่นับรวมในสัดสวน

- แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ
- ห้ามดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงิน

30 วัน

อปท. ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนิน
โครงการ

สิ้นสุดโครงการ
หน่วยงานที่ขอรับเงิน
รายงานภายใน 30วัน

อปท. เบิกจ่ายเงิน
ให้หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน

อปท. ทาบันทึกข้อตกลง
กับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ของผู้รับเงินอุดหนุน
3. ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้ามจ่ายขาดเงินสะสม ทุนสารองเงินสะสม เงินกู้

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน 0 2241 9000 ต่อ 1522-1524
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 0 241 9000 ต่อ 1524

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน 0 2241 9000 ต่อ 1522-1524
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 0 2241 9000 ต่อ 1524
เว็บไซต์ www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” เมนู “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทานายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อานวยส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(การเบิกค่าเช่าบ้าน)
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กระบวนการ/ขั้นตอน

ข้าราชการส่วนท้องถิน่
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6005)
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีอานาจรับรอง
การมีสิทธิ

ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
- บรรจุครั้งแรก/กลับเข้ารับ
ราชการใหม่
- อปท. จัดที่พักอาศัยให้
- มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง/คูส่ มรส

เบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้มีสิทธิ
โดยโอน
เข้าบัญชี

เสนอต่อผู้มีอานาจ
อนุมัติ
ให้เบิกค่าเช่าบ้าน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไม่น้อยกว่า 3 คน

อนุมัติ

เสนอต่อผู้มี
อานาจอนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน

กองคลัง
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน

ยื่นแบบขอรับ
ค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6006)
พร้อมหลักฐาน
การชาระเงิน

รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุครั้งแรกและกลับเข้ารับราชการใหม่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
2. ต้องเป็นการเช่าบ้าน/ซื้อบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน เพื่ออยู่อาศัย และได้อาศัยอยู่จริง
3. การเช่าบ้านบิดา มารดา ต้องเช่าจริงอยู่จริง หากข้อเท็จจริงเป็นการอยู่อาศัยแต่ทานิติกรรมอาพรางว่าเป็นการเช่า
ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
4. ไม่สามารถแต่งตั้งฝ่ายการเมืองเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. กรณีมีคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านทั้งสองคน เบิกได้คนเดียว
6. การนาบ้านซึ่งอยูต่ ่างท้องที่กับที่ปฏิบัติราชการซึ่งไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อมาใช้สิทธิโดยอ้างคาพิพากษา
ศาลปกครองไม่สามารถเบิกจ่ายได้
7. การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านต้องจ่ายในวันสิ้นเดือนหรือต้นเดือนของเดือนถัดไป และหากมีการโอนย้ายระหว่างเดือนให้
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามจานวนวัน จะจ่ายเต็มเดือนไม่ได้

สาระสาคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูม้ ีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
1.1 ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดที่พักอาศัยให้อยู่
1.3 ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจาสานักงานใหม่

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สาระสาคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน (ต่อ)
ยบ/ข้
อง ได้แก่
2.ระเบี
การเบิ
กเงินอค่กฎหมายที
าเช่าบ้าน มี่เกี3่ยวข้
ประเภท
2.1 เช่าบ้าน
ช่1.องทางการให้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่
แก้ไขเพิ่มเติมดถึดต่งต่อ(ฉบั
่ 3)งเรียพ.ศ.
ช่อองทางการติ
งทางการติ
อ/ร้/ร้บอทีองเรี
ยนน2559
2.2 เช่าซื้อบ้บารินการ าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ช่2548
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 -เรืส่ว่อนการจั
ง หลัดกสรรเงิ
เกณฑ์
แ
ละวิ
ธ
ก
ี
ารเกี
ย
่
วกั
บ
การเบิ
กจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
นอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
2.3
ผ่
อ
นช
าระเงิ
น
กู
เ
้
พื
อ
่
ช
าระราคาบ้
า
น
(ซื
อ
้
บ้
า
น/ปลู
ก
สร้
า
งบ้
า
น)
วนท้ฒนาระบบงบประมาณ
องถิ่น
ส่วนการจัดของข้
สรรเงินาอุราชการส่
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ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน
4. กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
4.1 เป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ หรือนา
หลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่
4.2 ตนเองหรือคู่สมรสเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชาระเงินกู้ เพื่อชาระราคาบ้านในท้องที่นนั้ จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้าน
หลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทาลายหรือเสียหายเนือ่ งจากภัยพิบัติจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
4.3 กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงิน กู้เพื่อชาระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสจะเบิกได้ตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ตนมี
4.4 ต้องเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกูก้ ับสถาบันการเงินที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
4.5 ต้องไม่เคยใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกูส้ าหรับบ้านหลังหนึง่ หลังใดในท้องที่นั้น
มาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นนั้ บ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
4.6 หากเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน จะเบิกได้เท่ากับราคาบ้านเท่านัน้ และหากมีการขยายวงเงินกู้
หรือเวลาการผ่อนชาระหรือเปลี่ยนสถาบันการเงินเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินเดิม จะเบิกได้ภายใน
วงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามสัญญากู้เงินฉบับแรก
5. ผู้รับรองการมีสิทธิ
5.1 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการขึ้นไป เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานนัน้
5.2 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึง่ ระดับเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของบุคคลตามข้อ 5.1
5.3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป ประเภท
อานวยการระดับกลางขึ้นไป ประเภทบริหารท้องถิ่น เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง
6. ให้ผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
6.1 กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย
จานวนคนที่พักอาศัย ความจาเป็นต้องเช่าบ้าน ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านกับสภาพบ้าน ฯลฯ
6.2 กรณีเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชาระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ฯลฯ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด
ช่อองทางการติ
งเรียยนน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้ช่องถิ
่นงทางการติดดต่ต่ออ/ร้/ร้อองเรี
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงิน
จากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน: 0 2241 9000 ต่อ 1522 -1524
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
- ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน: 0 2241 9000 ต่อ 1522 -1524
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523
- เว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
- ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็
เว็บบไซต์
ไซต์ สถ.
สถ. www.dla.go.th
www.dla.go.th “สายตรง
“สายตรง สถ.”
สถ.” “ส
“สานั
านักกบริ
บริหหารการคลั
ารการคลังงท้ท้อองถิ
งถิ่น่น””
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อานวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูผู้จ้รับัดทรอง
า นายพงษ์
กวีนันทชั
ผู้อานวยการส่
วนการจั
ดสรรเงิงท้นออุงถิดหนุ
นางวิภาศักธูดิส์ รานนท์
ผู้อยานวยการส
านักบริ
หารการคลั
่น นและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูสั้รงับกัดรองสานันางวิ
ธูสรานนท์
้อานวยการส
านักบริหารการคลังท้องถิ่น
กบริภหาารการคลั
งท้อผูงถิ
่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(การฝึกอบรม)
ผู้บริหารท้องถิ่น

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
กรณีเข้ารับการ
ฝึกอบรมซึ่งจัด
โดยหน่วยงานอื่น

ค่าลงทะเบียน

การฝึกอบรม
กรณีจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม
- ต้องเป็นเรื่องอยู่
ในอานาจหน้าที่
- พัฒนาบุคล
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานของรัฐ

เท่าที่จ่ายจริง

ไม่ใช่หน่วยงาน
ของรัฐ เช่น มูลนิธิ
สมาคม สโมสร
ฯลฯ

ไม่เกิน 400/
600 บาท/วัน

- จัดทาประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ยืมเงินทดรองราชการ
กรณีที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
- ประสานวิทยากร

ขออนุมัติ
โครงการต่อ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

60 วัน

อนุมัติเบิก
จ่ายเงิน

60 วัน

ดาเนินการ
จัดฝึกอบรม

รวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพื่อใช้เงิน
ยืม+เบิกเงิน

เสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ

กองคลังตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

1. โครงการต้องอยู่ในความหมายของ “การฝึกอบรม”
2. ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่
3. การฝึกอบรมแต่ละประเภทเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากัน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะรายการที่กาหนดไว้ในระเบียบ
6. เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามลายมือชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการ
ฝึกอบรม

ประเมินผล
โครงการ

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
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อปท.

สาระสาคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. กรณีเข้ารับการฝึกอบรม
1.1 ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมอาจเป็นส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
ซึ่งหากเป็นหน่วยงานเอกชนจะต้องมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 โครงการ/หลักสูตร ต้องอยู่ในความหมายของการฝึกอบรม และไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือปริญญาบัตร
1.4 ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
1.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงสถานะทางการคลัง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการนาความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
2. กรณีจัดฝึกอบรม
2.1 ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบด้วย
2.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
2.1.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
2.1.4 ค่าประกาศนียบัตร
2.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
2.1.6 ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.1.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
2.1.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
2.1.9 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.1.10 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
2.1.11 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.1.12 ค่าสมนาคุณวิทยากร
2.1.13 ค่าอาหาร
2.1.14 ค่าเช่าที่พัก
2.1.15 ค่ายานพาหนะ
2.1.16 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
2.2 บุคคลที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ประกอบด้วย
2.2.1 ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน
2.2.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม
2.2.3 วิทยากร
2.2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.2.5 ผูส้ ังเกตการณ์
2.3 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการยกเว้นการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.4 จัดทาสัญญายืมเงิน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายรายการที่ต้องการยืมเงิน ซึ่งได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
2.4.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร
2.4.2 ค่าอาหาร
2.4.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.4.4 ค่าเช่าที่พัก
2.5 เมื่อจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาบันทึกส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา
โครงการ คาสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร แบบรายงานการเดินทางของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโครงการ บัญชีลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี/้ ใบสาคัญรับเงิน ของผู้รับจ้าง ฯลฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน: 0 2241 9000 ต่อ 1522 -1524
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
- ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน: 0 2241 9000 ต่อ 1522 -1524
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523
- เว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
- ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อานวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(การเดินทางไปราชการ)
ผวจ.

นายก/ประธานสภา

บุคลากรของ อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ผูเดินทางไปราชการ
ทําบันทึกขออนุมัติ

เสนอผูมีอํานาจอนุมตั ิ
ผวจ.

นายกฯ

ประธานสภา

- นายกฯ
- รองนายก - สมาชิกสภา
- ประธานสภา - ที่ปรึกษา
- เลขานุการนายก
- ขาราชการ
- ลูกจาง/พนักงานจาง

เดินทางไป
ราชการ

รวบรวมเอกสาร+เขียนรายงาน
การเดินทางเพือ่ เบิกคาใชจาย/
สงใชเงินยืม

15 วัน

กองคลังตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

- ทดรองจาย
- ทําสัญญายืมเงิน

จายเงินใหกบั
ผูขอยืม/ขอเบิก

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
เบิกจายเงิน

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
1. การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเบิกคาเชาที่พักลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
2. การเบิกคาเชาที่พักกรณีจายจริงตองมีใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO)
3. กรณีพักบนยานพาหนะไมสามารถเบิกคาเชาที่พักได

สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. เจาหนาที่ทองถิ่นที่จะเดินทางไปราชการทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเสนอตอผูมีอาํ นาจอนุมัติ โดยระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ เรื่องที่จะไปราชการ พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของ เชน หนังสือเชิญประชุม อบรม สัมมนา
2. ผูมีอํานาจอนุมัติใหเจาหนาที่ทองถิ่นเดินทางไปราชการ
2.1 ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่น
2.2 ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายก ที่ปรึกษา เลขานุการนายก ขาราชการ พนักงาน
ลูกจางและพนักงานจาง
2.3 ประธานสภาเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา โดยใหผูบริหารทองถิ่นรับรองวามีงบประมาณ
เพียงพอที่จะเบิกจายได

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน (ตอ)
3. เมื่อไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการแลว ผูเดินทางสามารถดําเนินการได ดังนี้
3.1 ทดรองเงินจาย
3.2 ทําสัญญายืมเงิน ใหผูเดินทางไปราชการจัดทําสัญญายืมเงินพรอมแนบประมาณการคาใชจายและเอกสารที่เกี่ยวของ
เสนอกองคลัง
4. ใหผูเดินทางไปราชการยื่นแบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อขอเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ/สงใชเงินยืม ภายใน 15 วัน นับแตวันเดินทางกลับ
5. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประกอบดวย
5.1 คาเบี้ยเลี้ยง
5.1.1 ใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามอัตราบัญชีหมายเลข 1 ทายระเบียบ
5.1.2 ใหเริ่มนับเวลาตั้งแตเริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลาเดินทางกลับถึงที่พัก
อสถานที่ปฏิ่เกีบ่ยัติรวข
าชการ
ระเบียบ/ขอหรืกฎหมายที
อง
5.1.3 กรณีพักแรมใหนับ 24 ชม. เปน 1 วัน สวนที่ไมถึง 24 ชม. แตนับไดเกิน 12 ชม. ใหถือเปน 1 วัน
กรณีไมพักแรมใหนับ 24 ชม. เปน 1 วัน สวนที่ไมถึง 24 ชม. แตเกิน 12 ชม. ใหถือเปน 1 วัน ถาไมเกิน 12 ชม. แตเกิน 6 ชม.
ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดครึ่งวัน
5.1.4 กรณีการเดินทางไปฝกอบรม หากผูจัดอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหวางฝกอบรมใหหักเบี้ยเลีย้ งที่คํานวณได
ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
5.2 คาเชาที่พัก
5.2.1 ใหเบิกในลักษณะเหมาจายหรือจายจริงก็ได ตามอัตราบัญชีหมายเลข 2 ทายระเบียบ
5.2.2 การเบิกจายคาเชาที่พักในลักษณะจายจริง ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม (FOLIO)
5.3 คาพาหนะ แบงเปน 3 ลักษณะ
5.3.1 พาหนะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอื่นที่ใหบริการขนสง
แกบุคคลทั่วไปเปนประจํามีเสนทางอัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน
5.3.2 พาหนะรับจาง หมายถึง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนตรบั จาง
5.3.3 พาหนะสวนตัว หมายถึง รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสว นบุคคลที่มิใชของราชการ โดยการใช
พาหนะสวนตัวไปราชการตองไดอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
5.4 คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย หมายถึง คาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจถึงจุดหมายแตละชวงที่เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการได เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง คาปะยางรถยนต (รถสวนกลาง)

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและหลักฐานประกอบ
การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน: 0 2241 9000 ตอ 1522 -1524
เบอรโทรผูรับผิดชอบ: 0 2241 9000 ตอ 1523

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
- สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน: 0 2241 9000 ตอ 1522 -1524
เบอรโทรผูรับผิดชอบ: 0 2241 9000 ตอ 1523
- เว็บไซต สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
- ศูนยดํารงธรรมทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซต สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยการสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
1.2 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - market)
1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและ
เหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเปิดเผย
โปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้าง
มีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับทุกภาคส่วน
ส่งเสริมให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
เพื่อตรวจสอบและ
ป้องกันการทุจริต

เน้นการวางแผน
และประเมินผล
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

มุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูล
เพื่อความโปร่งใส
และมีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
คานึงถึง
วัตถุประสงค์การใช้
งานเป็นสาคัญ
เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงิน

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วิธี e - bidding
ผูกํากับดูแล

สถจ./ สํานัก/กอง

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

1. จัดทํา
แผนจัดซื้อจัดจาง

- กรณีมีผูแสดงความ
คิดเห็น ใหพิจารณา
วาควรปรับปรุงหรือไม
แลวดําเนินการ
ปรับปรุง
- กรณีไมมีผูแสดง
ความคิดเห็น

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง

3. จัดทําเอกสาร
ซื้อหรือจางดวย
วิธี e – bidding

4.1 นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพร
ลงเว็บไซตเพื่อรับฟงความคิดเห็น

4. จัดทํารายงาน
ขอซื้อหรือจาง

3 วันทําการ

4.2 ไมนํารางประกาศ/เอกสารเผยแพร
ลงเว็บไซตเพื่อรับฟงความคิดเห็น

5. เผยแพรประกาศและ
เอกสารประกวดราคา

6. ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ
e – GP โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

10. ลงนาม
ในสัญญา
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก

7. คณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ
ดําเนินการพิจารณาผล

8. หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐและผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง/
เห็นชอบผลการพิจารณา

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
กรณีที่ตองดําเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) คือ การซื้อหรือจางครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน
500,000 บาท และเปนสินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา
(e - catalog)

สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. แผนจัดซื้อจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e – GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปโดยเปดเผย
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
2. การนํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางประกาศเพื่อรับฟงความคิดเห็นพรอมกับ
รางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการกอนก็ได โดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้
(1) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหาร
ทองถิ่นที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมกไ็ ด
(2) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ
3. การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 วันทําการ
(2) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท ไมนอยกวา 10 วันทําการ
(3) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท ไมนอยกวา 12 วันทําการ
(4) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไมนอยกวา 20 วันทําการ
4. การประกาศผลผูที่ไดรบั การคัดเลือก ใหประกาศในระบบ e – GP และของเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศ
โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e - mail ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
5. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522
เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธี e - Market
ผูกํากับดูแล

อปท.

สถจ./ สํานัก/กอง

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
1.จัดทํา
แผนจัดซื้อจัดจาง

2.จัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานกอสราง

3.จัดทําเอกสาร
ซื้อหรือจางดวย
วิธี e – market

6.การเสนอราคา

5.จัดทําประกาศเผยแพรในระบบ e-GP/
เว็บไซตของหนวยงานและปดประกาศที่
หนวยงาน

4.จัดทํารายงาน
ขอซื้อหรือจาง

6.1 กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน
5 ลานบาทผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ
e – GP โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว
6.2 กรณีวงเงินเกิน 5 ลานบาท
ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e – GP
โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ไดภายในเวลา 30 นาที

7.สิ้นสุดการเสนอราคา
เจาหนาที่พัสดุ พิจารณา
ผูชนะการเสนอราคาจาก
ผูที่เสนอราคาต่ําสุด

9.หัวหนาหนวยงานของรัฐและ ผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง/เห็นชอบผลการพิจารณา

8.เจาหนาที่พัสดุ รายงานผลพรอมความคิดเห็นเสนอตอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

10.ประกาศผลผูไดรับการ
คัดเลือก

11.ลงนามในสัญญา

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
กรณีที่ตองดําเนินการดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e – Market) คือ การซื้อหรือจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไมซับซอน หรือเปนสินคาหรืองานบริการที่มมี าตรฐาน และไดกําหนด
ไวในระบบขอมูลสินคา (e - catalog) มี 2 ลักษณะ
(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,00 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. แผนจัดซื้อจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e – GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปโดยเปดเผย
ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
2. การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงาน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของ
หนวยงานรัฐนั้น
3. การประกาศผลผูที่ไดรบั การคัดเลือก ใหประกาศในระบบ e – GP และของเว็บไซตของหนวยงาน และใหปดประกาศ
โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e - mail ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
4. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524 เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชองทางการติดตอ/รองเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
หรือทาง QR CODE

ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีสอบราคา
ผู้กากับดูแล

สถจ./ สานัก/กอง

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

1. จัดทำ
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง

- กรณีมีผู้แ สดงควำม
คิดเห็น ให้พิจำรณำ
ว่ำควรปรับปรุงหรือไม่
แล้วดำเนินกำร
ปรับปรุง
- กรณีไม่มีผู้แ สดง
ควำมคิดเห็น

2. จัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูป
รำยกำรงำนก่อสร้ำง

3. จัดทำเอกสำร
ซื้อหรือจ้ำงด้วย
วิธีสอบรำคำ

4.1 นำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่
ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น

4. จัดทำรำยงำน
ขอซื้อหรือจ้ำง

3 วันทำกำร

4.2 ไม่นำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่
ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น

5. เผยแพร่ประกำศและ
เอกสำรสอบรำคำ
5 วันทำกำร

6. รับเอกสำรกำรเสนอรำคำจำก
ผู้ยื่น ข้อเสนอ

10. ลงนำม
ในสัญญำ

9. ประกำศผลผู้ได้รับกำรคัดเลือก

7. คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลฯ ดำเนิน กำร
พิจำรณำผล

8. หัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐและผู้มีอำนำจ
อนุมัติซื้อหรือจ้ำง/
เห็น ชอบผลกำรพิจำรณำ

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทาได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้

สาระสาคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้ลงประกาศเผยแพร่แผนในระบบ e – GP และให้ปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
2. การเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอโดยผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น
และส่งถึงหน่วยงาน โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงาน
3. การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ประกาศในระบบ e – GP และของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e - mail ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
4. การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน 0 2241 9000 ต่อ 1522 – 1524
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 0 2241 9000 ต่อ 1522

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5 สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน 0 2241 9000 ต่อ 1522 – 1524 เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 0 2241 9000 ต่อ 1522
เว็บไซต์ www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สานักบริหารการคลังท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รำยละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน”
เมนู “บริหารการคลังท้องถิ่น”

หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทำ นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ผู้อานวยส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีคัดเลือก
ผูกํากับดูแล

สถจ./ สํานัก/กอง

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

1. จัดทําแผนจัดซื้อ
จัดจาง

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานกอสราง

3. คณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือกจัดทําหนังสือ
เชิญชวนไปยังผูประกอบการ

5. คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและดําเนินการ
พิจารณาผล

4. ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนยื่นขอเสนอ
ตามวัน เวลา ที่กําหนด

6. คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

7. หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติ
ซื้อหรือจางเห็นชอบผลการพิจารณา

9. ลงนามในสัญญา

8. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
1. กรณีที่ตองดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก (ตามมาตรา 56 (1) ) มีดังนี้
(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการ
โดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษหรือมีทักษะสูง และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มี ความจํ าเป น เร งด วนที่ ต องใช พั สดุ นั้ น อั นเนื่ อ งมาจากเกิ ดเหตุ ก ารณ ที่ ไม อาจคาดหมายได ซึ่ งหากใช วิ ธี ประกาศเชิ ญชวน
ทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
(ง) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
(จ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ
(ฉ) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน
งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. กรณีดําเนินการตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) ไดรับการยกเวนไมตองทําแผนจัดซื้อจัดจาง
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. แผนจัดซื้อจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e – GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
2. การประกาศผลผูที่ไดรบั การคัดเลือก ใหประกาศในระบบ e – GP และของเว็บไซตของหนวยงาน
และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ
ผานทาง e - mail ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524 เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524 เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522
เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
หรือทาง QR CODE
ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีเฉพาะเจาะจง
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ผูกํากับดูแล

อปท.

สถจ./ สํานัก/กอง

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานกอสราง

1. จัดทําแผน
จัดซื้อจัดจาง

5. การเชิญชวน/
เจรจาตอรอง
5.2 กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทําหนังสือเชิญชวน
สงไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด

4. หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
หรือขอจาง
5.1 กรณีตาม ม.56 (2) (ข)
(ไมเกิน 500,000)
เจาหนาที่พัสดุเจราจาตกลงราคากับ
ผูประกอบการ
ที่มีอาชีพหรือรับจางงานนั้นโดยตรง

5.2.1 คณะกรรมการฯ
พิจารณาขอเสนอ/ตอรองราคา
ตามความเหมาะสม

9. ลงนามในสัญญา

3. จัดทํารายงานขอซื้อ
หรือจาง

6. หัวหนาหนวยงานของรัฐและ
ผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจางเห็นชอบ
ผลการคัดเลือก
8. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ซื้อหรือจางภายในวงเงินที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ

7. ประกาศผลผูที่ไดรับการ
คัดเลือกการจัดซื้อจัดจาง

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
1. กรณีที่ตองดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง (พรบ. มาตรา 56 (2) ) มีดังนี้
(ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง
(ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัตโิ ดยตรงเพียงรายเดียว
(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกีย่ วพันกับพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อ
จัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ
(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ
(ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. กรณีตาม มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไดรับการยกเวนไมตองทําแผนจัดซื้อจัดจาง
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. แผนจัดซื้อจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e – GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
2. การประกาศผลผูที่ไดรบั การคัดเลือก ใหประกาศในระบบ e – GP และของเว็บไซตของหนวยงาน
และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ
ผานทาง e - mail ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชองทางการใหบริการ
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5 สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524 เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ อาคาร 4 ชั้น 5
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
เบอรโทรสํานักงาน 0 2241 9000 ตอ 1522 – 1524
“สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
เบอรติดตอผูรับผิดชอบ 0 2241 9000 ตอ 1522
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชองทางการติดตอ/รองเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักบริหารการคลังทองถิ่น”
หรือทาง QR CODE
ผูจัดทํา นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย ผูอํานวยสวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)

ผูกํากับดูแล

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ราง
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ

พิมพ
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ

นําเขาสภาทองถิ่น และ
เสนอผูวาราชการจังหวัด/
นายอําเภอ เห็นชอบ/อนุมัติ
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ

อนุมัติ
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
ในระบบ

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน (Username
และ Password) ใหหัวหนาหนวยงานคลังควบคุมดูแลการใชรหัสผูใชงานของเจาหนาที่ในการนําเขาขอมูลและการแกไขขอมูลของเจาหนาที่
ทั้งนี้ รหัสผูใชงานใหถือเปนความลับ เจาของรหัสผูใชงานตองรับผิดชอบผลเสียหายอันเกิดจากการใชงานของรหัสผูใชงานนั้นๆ เวนแตจะ
พิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น

สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. การรางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) รางประมาณการรายรับ ใหบันทึกรางประมาณการรายรับ ซึง่ ประกอบดวย รายไดจัดเก็บเอง ไดแก หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด และหมวดรายไดจากทุน
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เมนู ระบบงบประมาณ>
รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ>รางประมาณการรายรับ
2) รางประมาณการรายจาย ใหบันทึกรางประมาณการรายจาย ซึ่งประกอบดวย งบกลาง งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
และงบรายจายอื่น ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ>รางประมาณการรายจาย
3) รางประมาณการงบเฉพาะกิจการ ใหบันทึกรางประมาณการของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสามารถรางประมาณการรายรับ และรางประมาณการ
รายจาย ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รางประมาณการงบเฉพาะกิจการ
4) จัดทําคําแถลง เพื่อบันทึกขอมูลสถานะการคลัง หลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ทีเ่ มนู ระบบงบประมาณ>
จัดทําคําแถลง
5) บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัต/ิ ขอบัญญัติเพื่อนําเสนอตอสภาทองถิ่น
ที่เมนู ระบบงบประมาณ>บันทึกหลักการและเหตุผล
2. พิมพเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
เมื่อรางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ เรียบรอยแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิมพเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติจากระบบ เพื่อนําเขาสภา
ทองถิ่นและเสนอผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รายงาน>พิมพเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
3. นําเขาสภาทองถิ่นและเสนอผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ เห็นชอบ/อนุมัติ เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
4. อนุมัติเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
เมื่อเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ผานการพิจารณาของสภาทองถิ่น และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ และมีการประกาศใช
แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติในระบบ ที่เมนู ระบบงบประมาณ>อนุมัติเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ โดยระบบจะนํา
ขอมูลไปบันทึกในทะเบียนเงินรายรับและทะเบียนรายจายเพื่อรับเงิน-เบิกจายเงินในระบบได
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน : 02 2419000 ต่อ 1601-1611
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 02 2419000 ต่อ 1601-1611

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
 ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สานักบริหารการคลัง 
ท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน : 02 2419000 ต่อ 1601-1611 
 Call center : 02-2066300


เว็บไซต์ www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เว็บบอร์ดระบบคลังความรู้ (KM e-LAAS)
http://km.laas.go.th/laaskm/

รายละเอียดเพิ่มเติม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ที่

www.laas.go.th
สามารถสืบค้น คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และสอบถามปัญหาผ่าน
เว็บบอร์ด ได้ที่
ระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : http://km.laas.go.th/laaskm/

ผู้จัดทา นางสาวสรัญญา แปะทอง ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)

ผูกํากับดูแล

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

รับเงิน

ออกใบเสร็จรับเงิน

จัดทําใบนําสงเงิน

จัดทําใบสําคัญ
สรุปในนําสงเงิน

สมุดเงินสดรับ/
ทะเบียนเงินรายรับ

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน (Username
และ Password) ใหหัวหนาหนวยงานคลังควบคุมดูแลการใชรหัสผูใชงานของเจาหนาที่ในการนําเขาขอมูลและการแกไขขอมูลของเจาหนาที่
ทั้งนี้ รหัสผูใชงานใหถือเปนความลับ เจาของรหัสผูใชงานตองรับผิดชอบผลเสียหายอันเกิดจากการใชงานของรหัสผูใชงานนั้นๆ เวนแตจะ
พิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น

สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีประเภทการรับเงิน ดังนี้
1) การรับเงินที่เปนรายรับ ไดแก เงินรายไดที่จัดเก็บเอง เชน หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด และหมวดรายไดจากทุน รายได
ที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) การรับเงินที่ไมเปนรายรับ ไดแก การรับคืนเงินรายจาย การรับคืนเงินตามสัญญาการยืมเงิน การรับเงินประเภทเงินรับฝาก
และการรับชําระเงินจากลูกหนี้
3) การรับเงินกู ไดแก การรับเงินกูจากสถาบันการเงิน การรับเงินกูจาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.
4) การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค
2. ออกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อรับเงินในระบบตามประเภทตางๆ ตามขอ 1 แลว เจาหนาที่จะตองดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินแตละรายการตามที่ไดรบั เงิน
ที่เมนู ระบบขอมูลรายรับ>การรับเงินที่เปนรายรับ/การรับเงินที่ไมเปนรายรับ
3. การจัดทําใบนําสงเงิน เมื่อสิ้นสุดการทํางานในแตละวันเจาหนาที่แตละคนจะตองจัดทําใบนําสงเงินและนําสงเงินใหกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ที่เมนู ระบบขอมูลรายรับ>จัดทําใบนําสงเงิน
4. การจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน เมื่อเจาหนาที่สงใบนําสงแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน
เพื่อสรุปการรับเงินประจําวัน และนําเงินฝากธนาคาร ที่เมนู ระบบขอมูลรายรับ>จัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน
5. สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนตางๆ
เมื่อจัดทํากระบวนการรับเงินในระบบเรียบรอยแลว ระบบจะบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ และเรียกดูไดที่
เมนู ระบบขอมูลรายรับ>สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนตางๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ชองทางการใหบริการ
สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 02 2419000 ตอ 1601-1611
เบอรโทรผูรับผิดชอบ : 02 2419000 ตอ 1601-1611

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
 สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง 
ทองถิ่น อาคาร 4 ชั้น 6 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 02 2419000 ตอ 1601-1611 
 Call center : 02-2066300


เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น”
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เว็บบอรดระบบคลังความรู (KM e-LAAS)
http://km.laas.go.th/laaskm/

รายละเอียดเพิ่มเติม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเขาใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ไดที่
www.laas.go.th
สามารถสืบคน คูมือการปฏิบัติงานในระบบ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และสอบถามปญหาผาน
เว็บบอรด ไดที่
ระบบคลังความรูของระบบบัญชีคอมพิวเตอร : http://km.laas.go.th/laaskm/

ผูจัดทํา นางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเบิกจายเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)

ผูกํากับดูแล

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
กรณีไมมี
การจัดซื้อจัดจาง
กรณีมีการ
จัดซื้อจัดจาง

จัดทําฎีกา

*ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางกอน

ตรวจรับฎีกา
และเอกสาร

จัดทํารายงานการจัดทําเช็ค/
ใบถอน และอนุมัติรายงาน
การจัดทําเช็ค/ใบถอน

สมุดเงินสดจาย/
ทะเบียนรายจาย

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน (Username
และ Password) ใหหัวหนาหนวยงานคลังควบคุมดูแลการใชรหัสผูใชงานของเจาหนาที่ในการนําเขาขอมูลและการแกไขขอมูลของเจาหนาที่
ทั้งนี้ รหัสผูใชงานใหถือเปนความลับ เจาของรหัสผูใชงานตองรับผิดชอบผลเสียหายอันเกิดจากการใชงานของรหัสผูใชงานนั้นๆ เวนแตจะ
พิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น

สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
1 การเบิกจายเงิน มี 2 กรณี ไดแก
1) กรณีมีการจัดซื้อจัดจาง
1.1) จัดซื้อจัดจางที่ไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการบนระบบ e-GP เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ใหบันทึกการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดทํา
เอกสารแนบทายสัญญา/ขอตกลง ในระบบที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย>จัดซื้อจัดจาง ใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถวางฎีกาเพื่อเบิกจายเงินได
1.2) บันทึกจัดซื้อจัดจางบนระบบ e-GP เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางบนระบบ e-GP แลวใหบันทึกการจัดซื้อจัดจาง ที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย>
จัดซื้อจัดจางจากระบบ e-GP
2) กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจาง เชน การเบิกเงินเดือน และการเบิกคาสาธารณูปโภค เปนตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมตอง ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง หรือการจัดทําเอกสารแนบทายสัญญา/ขอตกลงในระบบ สามารถจัดทําฎีกาในระบบไดเลย
2. การจัดทําฎีกา
1) การจัดทําฎีกากรณีมีการจัดซื้อจัดจาง เมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดทําเอกสารแนบทายสัญญา/ขอตกลง ในระบบเรียบรอย
แลว ใหจัดทําฎีกาที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย>จัดทําฎีกา
2) การจัดทําฎีกากรณีไมมีการจัดซื้อจัดจาง สามารถจัดทําฎีกาในระบบไดเลย ที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย>จัดทําฎีกา
3. การตรวจรับฎีกาและเอกสาร
เมื่อตรวจสอบฎีกาที่ดําเนินการบนระบบ และมีเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนถูกตองแลวใหตรวจรับฎีกาและเอกสาร ที่เมนู ระบบ
ขอมูลรายจาย>จัดทําฎีกา>ตรวจรับฎีกาและเอกสาร
4. การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน และอนุมัติรายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน
เมื่อเจาหนาที่ไดทําการตรวจรับฎีกาและเอกสารเรียบรอยแลว ใหจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน เพื่อเสนอผูบริหารลงนามในรายงาน
การจัดทําเช็ค/ใบถอน ที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย>การจัดทําเช็ค>การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน
เมื่อผูบริหารลงนามในรายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน เรียบรอยแลว ใหอนุมัติรายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน ที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย>การ
จัดทําเช็ค>อนุมัติรายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน
5. สมุดเงินสดจายและทะเบียนตาง ๆ
เมื่อจัดทํากระบวนการเบิกจายเงินในระบบเรียบรอยแลว ระบบจะบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจาย และทะเบียนรายจาย และทะเบียนที่เกี่ยวของ
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

47

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ชองทางการใหบริการ
สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 02 2419000 ตอ 1601-1611
เบอรโทรผูรับผิดชอบ : 02 2419000 ตอ 1601-1611

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
 สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง 
ทองถิ่น อาคาร 4 ชั้น 6 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 02 2419000 ตอ 1601-1611 
 Call center : 02-2066300


เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น”
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เว็บบอรดระบบคลังความรู (KM e-LAAS)
http://km.laas.go.th/laaskm/

รายละเอียดเพิ่มเติม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเขาใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ไดที่
www.laas.go.th
สามารถสืบคน คูมือการปฏิบัติงานในระบบ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และสอบถามปญหาผาน
เว็บบอรด ไดที่
ระบบคลังความรูของระบบบัญชีคอมพิวเตอร : http://km.laas.go.th/laaskm/

ผูจัดทํา นางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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การจัดทํารายงานการเงิน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)

ผูกํากับดูแล

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

อปท.
รายงานสถานะการเงินประจําวัน

รับเงิน

สมุดเงินสดรับ/
ทะเบียนเงินรายรับ

เบิกจายเงิน

สมุดเงินสดจาย/
ทะเบียนรายจาย

บัญชีแยก
ประเภท

รายงานประจําเดือน
 งบทดลอง
 รายงานรับ - จายเงิน
รายงานประจําป
 งบแสดงฐานะการเงิน
 รายงานผลการดําเนินงาน

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน (Username
และ Password) ใหหัวหนาหนวยงานคลังควบคุมดูแลการใชรหัสผูใชงานของเจาหนาที่ในการนําเขาขอมูลและการแกไขขอมูลของเจาหนาที่
ทั้งนี้ รหัสผูใชงานใหถือเปนความลับ เจาของรหัสผูใชงานตองรับผิดชอบผลเสียหายอันเกิดจากการใชงานของรหัสผูใชงานนั้นๆ เวนแตจะ
พิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น

สาระสําคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
เมื่อไดดําเนินการรับเงิน-เบิกจายเงิน ในระบบเรียบรอยแลว ระบบจะบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินใหอัตโนมัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินในระบบได ดังนี้
1. รายงานประจําวัน ไดแก รายงานสถานะการเงินประจําวัน
2. รายงานประจําเดือน ไดแก
 รายงาน รับ-จายเงิน
 งบทดลอง
 รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 กระดาษทําการกระทบยอดรายจายตามงบประมาณ (จายจากรายรับ)
 กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินสะสม)
 กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม)
 กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินกู)
 กระดาษทําการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
 กระดาษทําการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจาย
3. รายงานประจําป ไดแก
 รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงาน
 รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ
 รายงานรายจายในการดําเนินงานจายจากเงินสะสม
 รายงานรายจายในการดําเนินงานจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
 รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินกู
 งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ
 งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม
 งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับเงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสมและเงินกู
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ชองทางการใหบริการ
สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 02 2419000 ตอ 1601-1611
เบอรโทรผูรับผิดชอบ : 02 2419000 ตอ 1601-1611

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
 สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง 
ทองถิ่น อาคาร 4 ชั้น 6 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 02 2419000 ตอ 1601-1611 
 Call center : 02-2066300


เว็บไซต www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น”
ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เว็บบอรดระบบคลังความรู (KM e-LAAS)
http://km.laas.go.th/laaskm/

รายละเอียดเพิ่มเติม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเขาใชงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ไดที่
www.laas.go.th
สามารถสืบคน คูมือการปฏิบัติงานในระบบ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และสอบถามปญหาผาน
เว็บบอรด ไดที่
ระบบคลังความรูของระบบบัญชีคอมพิวเตอร : http://km.laas.go.th/laaskm/

ผูจัดทํา นางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งเงินสมทบ
กองทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้กํากับดูแล

สถจ.

อปท.

1. วิธีการคํานวณเพื่อจัดทําประมาณการรายจ่าย
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี

1.2 งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม

1.3 งบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ

- คํานวณจากประมาณการรายรับ
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ทุกหมวดรายรับ
- หักด้วย ประมาณการรายรับ
หมวดเงินอุดหนุน และรายได้
ประเภทเงินอุทิศ หรือหากมี
รายการประเภทพันธบัตร เงินกู้
ให้นาํ มาหักออกด้วย
- คูณอัตราที่กฎหมายกําหนด
อบจ. ร้อยละ 1
ทน. ทม. ทต. ร้อ้ ยละ 2
อบต. ร้อยละ 1

- คํานวณจากประมาณการ
รายรับของงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
- หักด้วย ประมาณการรายรับ
หมวดเงินอุดหนุน และรายได้
ประเภทเงินอุทิศ หรือหากมี
รายการประเภทพันธบัตร เงินกู้
ให้นาํ มาหักออกด้วย
- คูณอัตราที่กฎหมายกําหนด
อบจ. ร้อยละ 1
ทน. ทม. ทต. ร้อ้ ยละ 2
อบต. ร้อยละ 1

- คํานวณจากประมาณการรายรับ
ของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
- หักด้วยงบประมาณที่ได้รบั อุดหนุน
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- คูณอัตราที่กฎหมายกําหนด
อบจ. ร้อยละ 1
ทน. ทม. ทต. ร้อยละ 2
อบต. ร้อยละ 1

2. นํารายจ่ายที่คํานวณได้ เข้าสู่กระบวนการวิธีจัดทําการงบประมาณ โดยตั้งจ่ายไว้ในรายจ่ายงบกลาง ประเภท
รายจ่ายตามข้อผูกพันหรือหมวดรายจ่ายอืน่ ชื่อ “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ ”
3. เมือ่ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ (ถ้ามี) ได้รับ
อนุมัตใิ ห้ประกาศใช้แล้ว

44. ใหตรวจสอบรายจายท
ให้ตรวจสอบรายจ่ายที่
จําเป็นต้องจ่ายในปีงบประมาณ
และมีคําสั่งให้จ่ายแล้ว ว่าเป็น
จํานวนเท่าใด แล้วนํามาหักออก
จากรายการทีต่ ั้งจ่ายเพื่อสมทบ
กองทนฯ
กองทุ
นฯ ส่สวนทเหลอเทาใด
วนที่เหลือเท่าใด
ให้นาํ ส่งกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ
ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปีงบประมาณ

5. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นเงินสมทบของ อปท. ใด
- ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ใด
- งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด
- รายงานให้จงั หวัดทราบ
ทุกครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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-2ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. การส่งเงินสมทบกองทุนไม่ถูกต้อง
2. การตั้งงบประมาณไม่ถูกต้อง
3. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเบิกจ่ายเพื่อนําส่งเงินสมทบกองทุน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
-

พระราชบัญ
ั ญััติบําเหน็็จบํํานาญข้า้ ราชการส่่วนท้อ้ งถิิน่ พ.ศ. 2500 (ฉบับั ที่ี 7) พ.ศ. 2548 แก้ไ้ ขเพิิม่ เติิม มาตรา 6
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 10 ข้อ 17 และข้อ 21

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่: สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชัน้ 3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสํานักงาน: 02-241-9069 ต่อ 212 - 217
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 02-241-9069 ต่อ 213

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชัน้ 2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสํานักงาน: 02-241-9069 ต่อ 212 - 217
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 02-241-9069 ต่อ 213

2. เว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น”
3. ศูนย์ดํารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” เมนู “สํานักกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ”
ผู้จัดทํา นางสารี มาลา ผู้อํานวยการส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

การขอรับบําเหน็จบํานาญ
กบท.

สถจ.

อปท.

ผูรับบําเหน็จบํานาญ

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

อปท.

15 วัน

• ผูมีสิทธิ/ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
โดยใชแบบตามสิทธิ
• รวบรวม/ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ
คํานวณการจายบําเหน็จบํานาญ
สงจังหวัด ภายใน 15 วัน
• เบิกจายเงินหลังจากไดรับคําสั่งจายฯ/
จัดทําทะเบียนคุม
• รายจายผลการเบิกจายตามแบบ รง.บน.
ทุกสิ้นไตรมาส (เฉพาะตําแหนงครู)

สถจ.

21 วัน

• รับเรื่องจาก อปท. ตรวจสอบการคํานวณ
และเอกสารที่เกี่ยวของ ใหถูกตอง
ครบถวน เสนอ ผวจ. ออกคําสั่งจาย
ภายใน 21 วัน
• จัดสงคําสั่งจายให อปท. ดําเนินการ
เบิกจาย และสงให กบท.ตรวจสอบ
• จัดทําทะเบียนผูรับบํานาญแตละ อปท.
• รวบรวมรายงานผลการเบิกจาย สงกรมฯ

กบท.
• ไดรับเรื่องจากจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร คําสั่งจาย
ใหเปนไปตามระเบียบ ภายใน 3-7 วัน
• จัดทําทะเบียนผูรับบํานาญ แยกเปน
ตําแหนงครู ตําแหนงอื่น
• จัดสรรเงินอุดหนุน (เฉพาะตําแหนงครู)
• ขออนุมตั ิโอนเงิน กบท.

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
3. กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2548
4. กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2522 (ฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบนั
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558)
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555)

ชองทางการใหบริการ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ชั้น 3
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน: 02 241 9069 ตอ 301 - 310
เบอรโทรผูรับผิดชอบ: 02 241 9069 ตอ 301 – 310
เบอรโทรสาร: 02 241 8509
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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-2ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ชั้น 3
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน: 02 241 9069 ตอ 301 - 310
เบอรโทรผูรับผิดชอบ: 02 241 9069 ตอ 301 – 310
เบอรโทรสาร: 02 241 8509
เว็บไซต www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น”
“ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น” กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซต สถ. www.dla.go.th หนวยงานภายใน “สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น”

ผูจัดทํา นางสารี มาลา ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การขอโอนเงินกองทุนบาเหน็จบานาญฯ เพื่อจ่าย
เป็นเงินบาเหน็จบานาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน่

กบท.

สถจ.

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

อปท.

สถจ.

กบท.

• อปท. ทาหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานการ
ขอโอนเงินกองทุนฯ กรณี
- อปท. มีเงินงบประมาณสมทบกองทุน
ไม่พอจ่ายบาเหน็จบานาญฯ
- มีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ส่งเงิน
สมทบกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว
- เอกสารแนบประกอบด้วยสาเนาใบเสร็จ
รับเงินกรณีส่งเงินสมทบแล้ว สาเนา
ประมาณการรายรับกรณีหักเงินสมทบ
ไว้จ่าย คาสั่งจ่ายรายที่ขอโอนและรายที่
หักไว้จ่าย สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ของ อปท. ที่เปิดรองรับไว้

• รับเรื่องขอโอนเงินกองทุนฯ จาก
อปท. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารขอโอนเงิน จัดทาหนังสือแจ้ง
ไปยังกองทุนบาเหน็จบานาญฯ
พร้อมกับสาเนาหนังสือของ อปท.
และสาเนาเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง

• เมื่อ กบท. ได้รับเรื่องขอโอนเงิน
จากจังหวัด จะตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายการหักไว้จ่าย และ
รายการขอโอนเงิน กับทะเบียนผู้รับ
บานาญ เมื่อถูกต้องแล้ว ขออนุมัติ
โอนเงินต่อผู้มีอานาจ หลังจากได้รับ
อนุมัติแล้ว ดาเนินการโอนเงินให้กับ
อปท. ตามความจาเป็นที่ต้องจ่าย
จริง เป็นรายเดือน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
3. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. 2548
4. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรกจนถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558)

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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-2ชองทางการใหบริการ

สถานที:่ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ชัน้ 3
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน: 02-241-9069 ตอ 212 - 217
เบอรโทรผูรับผิดชอบ: 02-241-9069 ตอ 213

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
1. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ชั้น 2
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน: 02-241-9069 ตอ 212 - 217
เบอรโทรผูรับผิดชอบ: 02-241-9069 ตอ 213

2. เว็บไซต สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.”
“สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น”
3. ศูนยดํารงธรรมทองถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบคนรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ทางเว็บไซต สถ. www.dla.go.th หมวด “หนวยงานภายใน” เมนู “สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น

ผูจัดทํา นางสารี มาลา ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
ผูรับรอง นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น
สังกัด สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ผู้กากับดูแล

สถจ
.

อปท. ข้าราชการบานาญ

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

อ ป ท . ไ ด้ รั บ ค ำ ร้ อ ง ข อ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบำนำญ
รวบรวมเอกสำรพร้ อ มจั ด ท ำ
แบบ บท.13 จัดส่งให้ สถจ.

ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ผู้ รั บ บ ำ น ำ ญ ยื่ น ค ำ ร้ อง ข อ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบำนำญ
และรู ป ถ่ ำ ยขนำด 1-2 นิ้ ว
จำนวน 3 รูป ณ อปท. เดิม

7 วัน

สถจ. ตรวจสอบเอกสาร
และเสนอ ผวจ. เพื่อจัดส่ง
เรื่องให้ สถ.

7 วัน
อ ป ท . ที่ รั บ ค า ร้ อ ง แ จ้ ง ผ ล
การพิ จ ารณาให้ ข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญทราบ

ข้ า ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ผู้ รั บ บ า น า ญ ท ร า บ ผ ล ก า ร
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ

7 วัน

10 วัน

อสถ. ในฐานะผู้รับมอบอานาจจาก ปมท.
พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละแจ้ ง ผลให้ ท ราบ
เพื่ อ ให้ อปท. เดิ ม จ าหน่ า ยออกจาก
ทะเบียน และให้ อปท. ใหม่ขึ้นทะเบียน
ผู้รับบานาญ

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
เอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงสถำนที่ รั บ บ ำนำญไม่ ค รบถ้ ว น
ไม่ถูกต้องตำมที่ระเบียบ/กฎหมำยกำหนด ซึ่งทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเสนอขออนุมัติ

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 (มำตรำ 7 และ มำตรำ 10)
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (ข้อ 38)
- คำสั่ง กระทรวงมหำดไทย ที่ 49/2555 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2555 เรื่องกำรมอบอำนำจกำรอนุมัติให้แก่
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสาหรับการอนุมัติให้ผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนาและประสงค์จะโอนการรับบานาญ
ไปรับทางราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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-2ช่องทางการให้บริการ

สำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ชั้น 3
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงำน: 02 241 9069 ต่อ 301 - 310
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 02 241 9069 ต่อ 301 - 310
เบอร์โทรสำร: 02 241 8509
ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ชั้น 3
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงำน: 02 241 9069 ต่อ 301 - 310
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 02 241 9069 ต่อ 301 – 310
เบอร์โทรสำร: 02 241 8509
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สำยตรง สถ.”
“สำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น”
“ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น” กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำมำรถสืบค้นรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หน่วยงำนภำยใน “สำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น”

ผู้จัดทำ นำงสำรี มำลำ ผู้อำนวยกำรส่วนบำเหน็จบำนำญและสวัสดิกำร
ผู้รับรอง นำงวิภำ ธูสรำนนท์ ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
สังกัด สำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการรับสมัครสมาชิก
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ส่งเอกสารใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่กาหนด พร้อมเงิน
ค่าสมัคร

เจ้าหน้าที่ ก.ฌ.
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

12 วัน

15 วัน

15 วัน

นาเสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

เจ้าหน้าที่จดั ส่ง
ใบต้อนรับให้แก่
สมาชิกใหม่

จัดทาทะเบียนสมาชิก

ค่าสมัครสมาชิกตามช่วงอายุ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. หนังสือยินยอมให้หักเงิน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้รับเงิน
5. ใบรับรองแพทย์
6. เงินค่าสมัครตามช่วงอายุของผู้สมัคร

ใบต้อนรับ
ก.ฌ.

➢
➢
➢
➢

อายุตั้งแต่ 18- 29 ปี คนละ 370 บาท
อายุตั้งแต่ 30 - 39 ปี คนละ 390 บาท
อายุตั้งแต่ 40 - 49 ปี คนละ 410 บาท
อายุตั้งแต่ 50 - 60 ปี บริบูรณ์ คนละ 430 บาท

วิธีดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ขา้ ราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ขา้ ราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ฉบับที่2) 2559

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

59

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่

กระบวนงานการรับสมัครสมาชิก

ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ต้ นสังกัด/สมาชิก ส่งเงิน
สงเคราะห์ประจาเดือน

ตรวจเช็ครับยอดเงิน
สงเคราะห์

ลงทะเบียนรับเงิน
สงเคราะห์ให้ กบั
สมาชิกเป็ นรายบุคคล

เอกสารประกอบการส่งเงินสงเคราะห์
1. หนังสือนาส่งสงเคราะห์
2. แบบนาส่งเงินสงเคราะห์
3. เช็ค ดราร์ ฟ ธนาณัติ เงินสด

ออกใบเสร็จ
เพื่อจัดส่งให้ แก่
สมาชิกเป็ นรายบุคคล

ตอบรับเงินสงเคราะห์
พร้ อมจัดส่งใบเสร็ จ
กลับไปให้ ต้นสังกัด
เพื่อแจกแก่สมาชิก

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการซื ้อตัว๋ แลกเงินธนาคาร แคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ไปรษณีย์ธนาณัติ ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของสมาชิกหักค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวออกจากเงินที่นาส่ง

วิธีดาเนินการ
1. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ รายตัวผ่านสื่อออนไลน์/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ไลน์
2. เพิ่มช่องทางในการส่งเงิน โดยวิธีการหักผ่านบัญชีเงินฝากของสมาชิก

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. อปท. บางแห่งหักเงินสงเคราะห์จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกส่งให้ ก.ฌ. ล่าช้า
2. เช็ค/ดราฟท์/ธนาณัติ ชารุดสูญหายระหว่างการนาส่ง

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก

ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ต้ นสังกัด/สมาชิก
แจ้ งความประสงค์
เปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลสมาชิก

ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
ประกอบการ
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงข้ อมูล
สมาชิก ในทะเบียน
ให้ เป็ นปั จจุบนั

ส่งหนังสือตอบรับการ
เปลี่ยนแปลง กลับไป
ยังต้ นสังกัด/สมาชิก

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
1. หนังสือแจ้ งความประสงค์
2. แบบการแจ้ งย้ ายสมาชิก (ก.ฌ. 7)
3. แบบเปลี่ยนแปลงทายาท (ก.ฌ. 8)
4. เอกสารประกอบการเปลี่ยนคานาหน้ านาม ชื่อตัว-ชื่อสกุล
5. สาเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้ าน

วิธีดาเนินการ
แจ้ งวิธีการ/เอกสารที่ใช้ ประกอบการเปลี่ยนแปลงทายาทผ่านสื่อออนไลน์/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ไลน์

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงไม่ครบถ้วน
2. ผู้มีอานาจลงนามในแบบคาขอเปลี่ยนแปลง ลงนามไม่ครบถ้วน
3. ทายาทที่ระบุไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ต้ นสังกัด/ทายาท
สมาชิกที่เสียชีวิต
ส่งเอกสารการเสียชีวิต
ของสมาชิก

เจ้ าหน้ าที่ ก.ฌ.
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

10 วัน

10 วัน

10 วัน

นาเสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณา

ตัดรายชื่อสมาชิก
ที่เสียชีวิตออกจาก
ทะเบียนสมาชิก

ประกาศรายชื่อที่
เสียชีวิตทางเว็ปไซต์

เอกสารประกอบการเสียชีวิต

1. ใบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์ (ก.ฌ. 3)
2. ใบมรณบัตรของสมาชิก
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน (ฉบับจาหน่ายตาย)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน ของทายาท
*** ถ้ ามีการเปลี่ยนคานาหน้ านาม ชื่อตัว-สกุล ส่งเอกสารประกอบ

วิธีดาเนินการ
แจ้ งข้ อมูลผ่านสื่อออนไลน์ให้ หลากหลายรู ปแบบ

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
- ต้ นสังกัด/ทายาท ส่งเอกสารไม่ครบถ้ วน
- ต้ นสังกัด/ทายาท แจ้ งการเสียชีวิตของสมาชิกล่าช้ า

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

เสนอขออนุมตั ิ
จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้ แก่ทายาท

เบิกจ่ายเงิน
สงเคราะห์หลังจากมี
มติอนุมตั ิให้ จา่ ย

5 วัน

90 วัน

16 วัน

15 วัน

ทาแคชเชียร์ เช็ค
สัง่ จ่ายต้ นสังกัดเพื่อ
เบิกจ่ายให้ กบั ทายาท

เอกสารประกอบการจ่ายเงินสงเคราะห์
1. หนังสือการจ่ายเงิน
2. แคชเชียร์ เช็ค
3. ใบสาคัญรับเงิน

จัดส่งแคชเชียร์ เช็คให้
ต้ นสังกัด เพื่อเบิกจ่าย
ให้ ทายาท

ต้ นสังกัดเบิกจ่ายเงิน
ให้ แก่ทายาท พร้ อมส่ง
ใบสาคัญรับเงินกลับมา
ยังสานักงาน ก.ฌ.

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ แก่ทายาท ก.ฌ.
จะหักเงินไว้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยไม่เกินอันตราร้ อยละ 4
ของจานวนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้

วิธีดาเนินการ
1. แจ้งวิธีการ/เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับเงินสงเคราะห์ ผ่านสื่อ ออนไลน์/เว็บไซต์/เฟซบุก๊ /ไลน์
2. โอนเงินเข้าบัญชีของทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมโดยตรง

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
1. อปท.ต้นสังกัดของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินไม่ ครบถ้วน/ล่าช้า
2. ทายาทของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมได้รับเงิน ล่าช้า เนื่องจาก อปท. ต้นสังกัดต้องจัดทาบันทึกขอถอนเงินจ่ายให้แก่ทายาท

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท

ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการลาออกจากการเป็นสมาชิก
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ต้ นสังกัด/สมาชิก
แจ้ งความประสงค์
ขอลาออกจาก
การเป็ นสมาชิก

ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร

แจ้ งที่ประชุมเพื่อ
ทราบ และขออนุมตั ิ
จ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ าคืนแก่สมาชิก

ตัดรายชื่อสมาชิกที่
ประสงค์ลาออก ออก
จากทะเบียนสมาชิก

ทาธนาณัติสงั่ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ลว่ งหน้ า
พร้ อมจัดส่งคืนแก่
สมาชิก

เอกสารประกอบการขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
หนังสือแจ้ งการขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก

วิธีดาเนินการ
ชี ้แจงเกี่ยวกับข้ อมูลเพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่องการฌาปนกิ จสงเคราะห์

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น พ.ศ. 2554

ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการลาออกจากการเป็นสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการจาหน่ายสมาชิกขาดส่ง
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ตรวจสอบยอดคงค้ าง
เกิน 60 วัน

เสนอที่ประชุมเพื่อขอ
อนุมตั ิจาหน่าย
สมาชิก

ทาหนังสือแจ้ งการ
จาหน่ายออกจาก
การเป็ นสมาชิก ส่งไป
ยังต้ นสังกัด/สมาชิก

ตัดรายชื่อสมาชิกที่
ขาดส่งเกิน 60 วัน
ออกจากทะเบียน

เอกสารประกอบการจาหน่ายสมาชิก
หนังสือแจ้ งการจาหน่ายสมาชิกขาดส่งเกิน 60 วัน

วิธีดาเนินการ
เพิ่มช่องทางในการส่งเงิน โดยวิธีการหักผ่านบัญชีเงินฝากของสมาชิก

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
- สมาชิกขาดส่งเงินอาจทาให้ สิ ้นสุดการเป็ นสมาชิก
- เจ้ าหน้ าที่นาส่งเงินให้ สมาชิกล่าช้ า

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ว่าด้ วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น พ.ศ. 2554

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิน่
กระบวนงานการจาหน่ายสมาชิกขาดส่ง
ช่องทางการให้บริการ
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
เบอร์โทร. 02-2418036
เบอร์โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
เบอร์โทรสาร : 02-2418036
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ 02-2418036 ต่อ 401- 409

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคารกองทุนบาเหน็จบานาญ ชั้น 3
โทร. 02-2418036 ต่อ 401- 409
โทร. 02-02-2419069 ต่อ 401- 409
โทรสาร : 02-2418036
เว็บไซต์ www.dla.go.th. “สายตรง สถ.”
“สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cremation.dla
www.cremation-dla.com
Line Id : @obr4315j

ผู้จัดทา นางสารี มาลา ผู้อานวยการส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบการคลัง กาารเงิน
กาารบัญชี และการพั
แ
พัสดุของอองค์กรปกกครองส่วนท้
น องถิน่

ผู้กํากับดูแล

สถจ.

อปท.

จังหวัดได้รับรายงานผลการ
ร
รตรวจสอบ
และแจ้ง อปปท. ในพื้นที่ดาําเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้
ง
อเสนนอแนะ

1. สถ. ส่งรายงานผลการตรรวจสอบ
ให้จังหวัดเพืพื่อแจ้ง อปท. ในพื
ใ ้นที่
ดําเนินการตามข้
ก
อสังเกต
เ
และข้อเสนนอแนะภายใน ๔๕
๔ วัน
นับจาากวันที่ได้รับแจ้จ้ง

อปท.ดําเนิ
เ นการตามข้ออสังเกต
และข้อเสนออแนะและรายงานจังหวัด

2. ติดตามผลการดําเนินการ
น
ตามข้อสังเกตและข้อเสนนอแนะ

จังหวัดรายยงานผลการดําาเนินการ
ให้ สถ.

คู่มอ/แนวทางกา
อื
รปฏิบัติงานขของ อปท.

คู่มือการตตรวจสอบด้านกการเงิน
การรคลังของ อปทท.

ราายงานผลการตตรวจสอบ
ด้านกการคลัง การบััญชี การเงิน
และการพัสดุ อปท.

โครงการ
“คลัังความรู้คู่ท้องถิถิ่น”

ช่องทางการติ
ง
ดต่อ
กองตรวจสอบระบบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
โทรศศัพท์ 0-2241--9000 ต่อ 13001 – 1306
โทรสสาร 0-2241-55646
E-m
mail: dla0805@dla.go.th
wwww.dla.go.th/oorganize/locaal_audit

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การติดตามผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้กํากับดูแล

1. สถ. มีหนังสือแจ้ง
จั ง ห วั ด ใ ห้ ติ ด ต า ม ผ ล
กา ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องจากรายงาน
การตรวจสอบ อปท.
ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

สถจ.

อปท.

2 . จั ง ห วั ด แ จ้ ง อ ป ท .
ดํ า เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ
แล้ ว รายงานสํ า นั ก ตรวจเงิ น
แผ่นดินจังหวัดทราบโดยตรง
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
และสํ า เนาเรื่ อ งให้ จั ง หวั ด
เพื่ อแจ้ งสํ านั กตรวจสอบ
พิเศษภาค และ มท.

กรณีไม่ดําเนินการภายในกําหนด
หรือดําเนินการไม่ครบถ้วน
 ให้จังหวัดเร่งรัดติดตาม
การดําเนินการให้ครบถ้วน
ชัดเจน

กรณีไม่ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตั้งแต่งวดการเงินก่อน
 ให้ผวจ./นอภ. กําชับ
และติดตามให้พิจารณาโทษ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง
ตามควรแก่กรณี

กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
2. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 192/2537 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 1067 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0805/ว 933 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0805/ว 2171 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
ม.85 ไม่พบความเสียหาย 60 วัน
พบความเสียหาย 120 วัน
ม.97 ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.วินัย
การเงินการคลังฯ 120 วัน

ช่องทางการติดต่อ
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1301 – 1306
โทรสาร 0-2241-5646
E-mail : dla0805@dla.go.th

การประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุ
ป มสภาครงแรก
ส ั้
ผวจ./นายอําเภอ กําหนดให้สมาชิกประชุม
สภาครั้ ง แรก ภายใน 15 วั น นั บ แต่
ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาครบ
ประกาศผลการเลอกตงสมาชกสภาครบ
ตามจํานวนแล้ว

สิ่งที่ต้องทําในวันประชุมสภาครั้งแรก
1. ปฏิญาณตน (ยกเว้นสภา อบต.)
2. เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ
สภาท้อ้ งถิน่ิ
3. กํ า ห น ด ส มั ย ป ระ ชุ ม ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ปี
และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

-ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทํ า หน้ า ที่
เป็นเลขานการสภาชั
เปนเลขานุ
การสภาชวคราว
่วคราว
- สมาชิกสภาที่มีอายุมากที่สุดที่อยู่ในที่ประชุม
ทําหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เพื่อเชิญสมาชิก
กล่ า วคํ า ปฏิ บั ติ และนํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ เลื อ ก
ประธานสภา

การประชุ
ป มสภาสามญ
ส ส ั
กําหนดในวันประชุมสภาครั้งแรก/ สมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของแต่ละปี

ประธานนําปรึกษาในที่ประชุม
-สภา อบจ. 2 สมัย สมัยละ 45 วัน
-สภาเทศบาล 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 30 วัน
-สภา อบต. 2 - 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน
(อาจขอขยายได้ตามที่ กม.
(อาจขอขยายไดตามท
กม กาหนด)
กําหนด)

ทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น และปิดประกาศ
ในที่เปิดเผย ณ สนง.อปท.

กรณีไม่ได้กําหนด / จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้
ประธานสภานํ า ปรึ ก ษาในสมั ย ประชุ ม สามั ญ
อื่นๆหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

-เลื
เลอกประธานสภาไดแลวประธานชวคราวตอง
อกประธานสภาได้ แล้ว ประธานชั่ว คราวต้อ ง
รายงาน ผวจ./นายอํ า เภอ แล้ ว แต่ ก รณี ทั น ที
และ ผวจ./นายอําเภอ แต่งตั้งประธานสภาทันที
ที่ได้รับรายงาน
- ประธานสภานําปรึกษาเพื่อให้ที่ประชุมเลือก
รองประธานสภาต่อไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
- พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

การประชุ
ป มสภาวสามญ
ส ิส ั
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
อปท.

- สภา อบจ. ประธานเรียกเอง หรือนายก/
สมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 3 ของที่ มี อ ยู่
ทํ า คํ า ร้ อ งยื่ น ต่ อ ประธาน ประธานเป็ น
ผูผ้เรีรยก/เปด/ปดการประชุ
ยก/เปิด/ปิดการประชมม
- สภาเทศบาล ประธาน นายก หรือสมาชิก
ไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ ทําคําร้องยื่นต่อ
ผวจ. และ ผวจ.เป็นผู้เรียกประชุม
- สภา อบต. ประธาน นายก หรื อ สมาชิ ก
ไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ ทําคําร้องยื่นต่อ
นายอําเภอ

- สภา อบจ. ให้มีกําหนด 7 วัน จะขยายต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภา (คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3)
- สภ าเ ทศ บาล กํ า หนดไม่ เกิ น 15 วั น
จะขยายต้องได้รับอนุุญาตจาก ผวจ.
- ส ภ า อ บ ต . กํ า ห น ด ไ ม่ เ กิ น 1 5 วั น
จะขยายต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ

ช่องทางติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัยและการกํากับดูแล
โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 5234
โทรสาร 02-2419036

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การเลือกประธานสภาท้องถิ่น
1. การเสนอชื่อ
1 . 1 ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้ อ ง ถิ่ น เ ส น อ ชื่ อ
(ด้ ว ยวาจา ตามข้ อ
39 ว.1 ) สมาชิ ก ฯ
ค น ห นึ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า
สมควรได้ รั บ เลื อ ก
ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ประธานสภาท้องถิ่น
ประธานสภาทองถน
1.2 ไม่ จํ า กั ด จํ า นวน
ชื่อที่เสนอ
1.3 แต่ละชื่อที่เสนอ
ต้ อ ง มี ส ม า ชิ ก ฯ
รัั บ รองไม่
ไ ่ น้ อ ยกว่่ า
2 คน สมาชิกฯ แต่
ล ะ ค น ใ ห้ รั บ ร อ ง
ได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
( ก า ร รั บ ร อ ง ใ ห้
กระทําโดยวิธียกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ตามข้อ
39 ว. 2)
1.4 ถ้ า มี ก ารเสนอ
ชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ
การแต่งตั้งเพียงหนึ่ง
คน ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น
ได้ รับ เลือก (ข้อ 14
แห่ ง ระเบี ย บ มท.
ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมฯ

2. การลงคะแนน

2.1 สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ลงคะแนนเลือกจากบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อ
2.2 ลงคะแนนโดยวิ ธี
เขยนชอตวและชอสกุ
ี ื่ ั
ื่ ล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

2.3 ประกอบกับข้อ 75
ว. 3ก า ร ล ง ค ะแน น
เลือกประธานสภาต้อง
ใช้ วิ ธี เ ขี ย นชื่ อ ตั ว -ชื่ อ
สกุลของบุคคลที่เลือก,
ป ร ะ ธ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม
เ รี ย ก ชื่ อ ส ม า ชิ ก ฯ
ตามลํ า ดั บ อั ก ษร นํ า
กระดาษใส่ ซ องหย่ อ น
ลงหี บ ที่ จั ด ไว้ ต่ อ หน้ า
ประธานที่ประชุุม

2.4 ประกอบข้ อ 82
( 2 ) ถ้ า มี ส ม า ชิ ก ฯ
เข้ า มาในที่ ป ระชุ ม ฯ
ขณะที่ เ ริ่ ม ลงคะแนน
แล้ ว ผูผ้ นั้ นนมสทธออก
แลว
มี สิ ท ธิ อ อก
เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น ไ ด้
ก่ อ นที่ ป ระธานสภาฯ
สั่งให้นับคะแนน

3. การนับคะแนน

3.1 ประธาน
ที่ ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ญ
สมาชิ ก ไม่ น้ อ ย
กว่ า 2 คน มา
ช่ ว ย ต ร ว จ นั บ
คะแนน

4.2 ถ้้ า ผลการเลืื อ ก
ใหม่ยังมีผู้ได้คะแนน
สู ง สุ ด เ ท่ า กั น อี ก
ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี จั บ ฉ ล า ก
เฉพาะผู้ ไ ด้ ค ะแนน
สูงสุดเท่ากัน
4.2.1 ประธาน
ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ผู้ ไ ด้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ต ก ล ง กั น ว่ า ผู้ ใ ด
จะเป็ น ผู้ จั บ ฉลาก
ก่อนหลัง

3 . 3 ผู้ ไ ด้ รั บ
คะแนนสู ง สุ ด
เป็นผู้ได้รับเลือก

4.2.2 หากตกลงกั น
ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น
ที่ประชุมจับฉลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับฉลาก
ก่อนหลัง

ข้อสังเกต
- กรณีของ อบจ. ไม่ตอ้ งมีการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด (พรบ.องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 17 ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ประธานสภา อบจ. แต่อย่างใด
- กรณีของ อบต. และเทศบาล พรบ.จัดตั้งฯ กําหนดให้มีประธานสภาฯหนึ่งคน ซึ่ง ผวจ.
หรือ นอภ. แล้วแต่กรณีแต่งตั้งตามมติของสภาฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 เลื อ กใหม่ เ ฉพาะ
ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด
เ ท่ า กั น โ ด ย วิ ธี
ล ง ค ะ แ น น แ ล ะ นั บ
คะแนนแบบเดิม

3.2 ตรวจนั บ
แล้ ว ให้ ป ระธาน
ที่ ป ร ะ ชุ ม
ประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภา
ท้ อ งถิ่ น (ข้ อ 8
ว.1 ประกอบ
ข้ อ 8 1 แ ห่ ง
ร ะ เ บี ย บ ม ท .
ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมฯ)

ข้อ 8 แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิม่ เติมถึง ((ฉบับที่ 2)) พ.ศ. 2554
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4. กรณีมีผู้ได้
คะแนนเท่ากัน

4.2.3 จั ด ทํ า บั ต ร
ฉ ล า ก ช นิ ด สี
แ ล ะ ข น า ด อ ย่ า ง
เดียวกันตามจํานวน
เ ท่ า กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
คะแนนสูงสุด เขียน
ข้ อ ความว่ า “ได้
ขอความวา
ไดรบ
รั บ
เลื อ กเป็ น ปธ. สภา
ท้ อ งถิ่ น ” ส่ ว นบั ต ร
อื่น เขียนข้อความว่า
“ไม่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
ปธ. สภาท้องถิ่น”

5. การ
แต่งตั้ง (ข้อ 9)
5. 1 ผ วจ . หรื อ
นอภ. ดํ า เนิ น การ
แต่ ง ตั้ ง ทั น ที เ มื่ อ
ก า ร เ ลื อ ก
ประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วเสร็จ

5.2 ปธ. สภา
ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ
แ ต่ ง ตั้ ง ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ ป ร ะ ธ า น
ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
ท้ อ งถิ่ น ในครั้ ง นั้ น
ทองถนในครงนน
ต่อไป
5.3 กรณี อบจ.
ประธานสภา อบจ.
เกิดขึ้นโดยมติสภา
ตาม ม. 17 แห่ ง
พ.ร.บ. องค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540
ไม่ต้องมีการแต่งตั้ง
จาก ผวจ.
กรณี เทศ บาล /
อบต. – พ.ร.บ.
จัดตั้งฯ กําหนดให้
มี ประธานสภา
ท้ อ ง ถิ่ น ค น ห นึ่ ง
โดย ผวจ./นอภ.
แต่งตั้งตามมติของ
สภา
ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัย
และกํากับดูแล
โทรศัพท์ 0-2241-9000
ต่อ 5234
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

การอภิปราย
การกล่าวถ้อยคาในที่ประชุม

ลาดับการอภิปราย

ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประสงค์จะกล่าว
และจะกล่าวได้เมื่อประธานอนุญาต

ผู้เสนอญัตติเป็นผู้แถลงญัตติ

ยื น กล่ า ว ณ ที่ ข องตน หรื อ ที่ ที่ จั ด ไว้
และต้องกล่าวต่อประธาน
ใช้ เ วลาตามสมควร หากใช้ เ วลา
เกิ น สมควร และมี ผู้ อื่ น จะอภิ ป ราย
ต่ อ ไป ประธานอาจสั่ ง ให้ ห ยุ ด ได้
เมื่ออภิปรายมา 10 นาที แล้ว
อภิปรายรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษา
ห้าม
- คาซ้า นอกประเด็น
- คาหยาบคายใส่ร้าย
- กล่าวชื่อบุคคลใด เว้นแต่จาเป็น
- นาเอกสารมาอ่าน เว้นแต่จาเป็น
- นาวัตถุมาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต

ผู้คัดค้านญัตติ

ผู้สนับสนุนญัตติ
ผู้สนับสนุนผู้คัดค้านญัตติ

เมื่อไม่มีผู้ประสงค์อภิปรายในทางตรงข้าม
แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ประสงค์อภิปรายอยู่
ให้อีกฝ่ายหนึ่งอภิปรายต่อได้

ประธานเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว
ประธานเสนอให้วินิจฉัยว่า ควรปิดอภิปราย
หรือไม่

ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัยและกากับดูแล
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 5234
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

ขณะอภิปราย ถ้าประธานยืนขึ้น
ให้สมาชิกระงับการอภิปรายแล้วนั่งลง
ทันที และสมาชิกต้องฟังประธาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การตั้งกระทู้ถาม
9 ) ป ร ะ ธ า น มี
อ านาจวิ นิ จ ฉั ย ให้
กระทู้ต้ องห้ามตกไป
คาวินิจฉัยเป็นที่สุด

ค าถามซึ่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สอบถามผู้ บ ริ ห าร
ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง
หรื อ นโยบายอั น เกี่ ย วกั บ งาน
ในหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น

8) ไม่ฟุ่มเฟือย วกวน
ซ้าซาก หรือมีลักษณะ
เป็นการอภิปราย

กระทู้ถาม
- กระทู้ถามทั่วไป
- กระทู้ถามด่วน

5) ผู้ ตั้ ง กระทู้ ถ ามไม่ ถ าม/ไม่ อ ยู่
เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอน
กระทู้ถามนั้น

ระเบียบ มท.ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) ท าเป็ น หนั ง สื อ
(ตามแบบ) เสนอ
ล่ ว ง ห น้ า ยื่ น ต่ อ
ประธานสภา

3 ) ป ร ะ ธ า น ส่ ง ใ ห้
ผู้ บ ริ ห ารเตรี ย มตอบ
และบรรจุ เ ข้ า วาระ
ภายใน 7 วันนับแต่ส่ง

7) กระทู้ ถามต้องไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 90 (8 ประการ)

6) ผู้ ตั้ ง กระทู้ ถ าม
มีสิทธิถอนเมื่อใด
ก็ได้และห้ามผู้นั้น
ยื่นกระทู้ถามในเรื่อง
นั้นอีก

1) ในการประชุ ม
ค รั้ ง ห นึ่ ง 1 ค น
ตั้งได้ 1 กระทู้ เว้นแต่
ประธานอนุญาต

4) ประธานต้องอนุญาตให้
ถามกระทู้ถามด่ วนก่ อน
เมื่อผู้บริหารตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ ซักถามได้ 3
ครั้ง

ช่องทางติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัยและกากับดูแล
โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 5234
โทรสาร 02-2419036

การเสนอญัตติ
1) จัดทาญัตติเป็นหนังสือ
- การเสนอ ยื่นต่อประธานสภา ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน
-การรับรอง
*ญัตติที่เสนอโดยผู้บริหารท้องถิน่ ไม่ต้องมีผู้รับรอง
* ญัตติที่เสนอโดยสมาชิก ต้องมีสมาชิกรับรอง
อย่างน้อย 2 คน (หากมีสมาชิกเหลืออยู่น้อยกว่า
8 คน ให้มีสมาชิกรับรอง 1 คน (เว้นแต่ กม.
กาหนดเป็นอย่างอื่น)
- การบรรจุญัตติ
- ประธานบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระ
ภายในเวลาอันสมควร ในสมัยประชุมนั้น
- ถ้ามีเหตุจาเป็น ให้บรรจุในสมัยประชุมถัดไป
ให้แจ้งเหตุจาเป็นต่อสภาในสมัยประชุมนั้น

ญัตติตกไป
- ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบ
วาระแล้ว หากไม่พิจารณาใน
สมัยประชุมนั้น/พิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ เว้น ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ให้บรรจุในสมัย
ถัดไป
-ญัตติที่ที่ประชุมสภายังไม่ได้
พิจารณา/พิจารณายังไม่
เสร็จ เมื่อสภาครบวาระ/ยุบ
สภา

2) ญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามข้อ 38 วรรคห้า
- การเสนอ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธาน
อนุญาต จึงกล่าวได้
- การรับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
- การบรรจุญัตติ ประธานสภาต้องบรรจุเข้า
ระเบียบวาระในการประชุมคราวนั้น

การถอนญัตติ
- ยังไม่บรรจุญัตติลงระเบียบ
วาระ ** การขอถอนต่อ
ประธานสภา
- บรรจุญัตติลงระเบียบวาระแล้ว
*** การขอถอนต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุม

ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547

กรณีที่ถือว่าได้ถอนญัตติ
-ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้
เสนอ/ผู้แปรญัตติ ไม่อยู่
หรือไม่ขออภิปราย ให้ถือว่าได้
ถอนญัตติ/คาแปรญัตติ
- กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ/
แปรญัตติ  อาจมอบหมาย
ให้รองนายก/เลขา/ที่ปรึกษา
นายก เป็นผู้อภิปราย/ชี้แจง/
แถลงแทนก็ได้  ต้องทา
เป็นหนังสือ

ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่
กลุ่มงานวินิจฉัยและกากับดูแล
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 5234
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การลงมติ
ลับ

เปิดเผย
เรื่องที่มี กม.
กำหนดไว้

เรื่องทั่วไป

- ยกมือพ้นศีรษะ
- ยืน
- เรียกชื่อตำมลำดับอักษรและออกเสียงรำยคน
*ปกติ ใช้วิธีกำรยกมือ
เว้น นำยก/สมำชิกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ขอให้ใช้
วิธียืน/เรียกชื่อ และที่ประชุมเห็นชอบ

- เขียนเครื่องหมำยในบัตรลงคะแนน
เห็นด้วย = 
ไม่เห็นด้วย = 
งดออกเสียง = 

- ประธำนเรียกชื่อสมำชิกตำมลำดับอักษร
- สมำชิกนำบัตรลงคะแนนใส่ซอง + ใส่หีบ
ที่เตรียมไว้ต่อหน้ำประธำน
- ประธำนเลือกสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 2 มำช่วย
ในกำรนับคะแนน

ตรวจสอบ
องค์ปตรวจสอบ
ระชุมก่อนกำร
้ง
องค์ลงมติ
ประชุทมุกก่ครัอนกำร
ลงมติทุกครั้ง

สมำชิก 1 คน มีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียง
ประธำนออกเสียง
กได้
เสียในฐำนะสมำชิ
ง
1 เสียง

สมำชิกออกเสียง
แล้วได้คะแนนเสียง
สมำชิ
ออกเสี
ยง
เท่ำกันกให้
ประธำน
แ ล้ ว ไ ชีด้้ขคำดะ แ น น
เท่ำกันประธำนชี้ขำด

ระเบียบ มท.ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้คะแนนเสียงข้ำง
มำกเป็นเกณฑ์ในกำร
หำมติสภำ
เว้นแต่ กม.กำหนดไว้
เป็นอย่ำงอื่น

นับคะแนนเสร็จ
แล้ว ประธำนประกำศ
ด้วยว่ำได้คะแนนเสียง
ข้ำงมำกตำมที่ กม.
กำหนดไว้หรือไม่

ช่องทำงติดต่อ
กองกฎหมำยและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงำนวินิจฉัยและกำกับดูแล
โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 5234
โทรสำร 02-2419036

ขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณของ เทศบาล และ อบจ.
สภาไม่ยนื ยันร่างเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 หรือพิจารณา
ไม่เสร็จภายใน 30 วัน
ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนัน้ ตกไป

นายกฯ เสนอ
ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ

การพิจารณาของสภา
เทศบาล/สภา อบจ. วาระ
รับหลักการ (วาระ 1)
ไม่รับ
หลักการร่าง
ข้อบัญญัติ

ผวจ. ตั้ งคณะกรรมการ 15 คน โดย 7 คน
มาจากฝ่ายสภา อีก 7 คน เสนอโดยฝ่าย
นายกฯ แล้ว 14 คนนี้ไปหาคนนอก 1
คน เป็นประธาน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ
ความขั ด แย้ ง โดยการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
หรือยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิม แล้วส่งร่าง
คืนให้ ผวจ.ภายใน 15 วัน

สภายืนยันด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ภายใน 30 วัน
ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัติ
ให้นายกฯ ลงนาม

นายกเทศมนตรี/นายก อบจ.
ใ้
ลงนามประกาศใช้
มีผลใช้บังคับ

ผวจ.
ไม่เห็นชอบ
ส่งร่างคืน
สภา
รับหลักการ
พิจารณาต่อวาระ
แปรญัตติ (วาระ 2)
และลงมติเห็นชอบ
ร่างข้อ้ บััญญััติ (วาระ 3)

ผวจ.ส่งให้
นายกเทศมนตรี
/ นายก อบจ.
อบจ
นายกฯ ไม่เสนอ
ร่างต่อสภา
ภายใน 7 วัน
ผวจ. เสนอรัฐมนตรี
สงให้
ั่ ใ ้นายกพ้น้ จาก
ตําแหน่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ผวจ.
เห็นชอบ
ใ
ส่งรร่างให้
นายกฯลงนาม
เทศบาลตําบล ประธานสภา
ส่งร่างที่สภาเห็นชอบให้นายอําเภอ
และนายอําเภอส่งให้ ผวจ.
ส่วนเทศบาลเมืองและนคร /อบจ.
ส่งให้ ผวจ.โดยตรง และ ผวจ.
ต้อ้ งพิิจารณาให้
ใ ้เสร็จ็ ภายใน
ใ 15 วันั

นายกฯ เสนอร่าง
ต่อสภา ภายใน 7
วัน
วน

สภา
เห็นชอบ
สภาพิ จารณาร่ างข้ อบั ญญั ติ
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
ให้เสร็จภายใน 30 วัน
สภามีมติ
ไม่เห็นชอบหรือ
พิจารณา
ไม่เสร็จภายใน30วั
ไมเสรจภายใน
30 วนน

ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นตกไป และให้
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปีก่อนไปพลาง และ
ให้ ผวจ.เสนอรัฐมนตรีสั่งยุบสภาเทศบาล/
สภา อบจ.
ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัยและกํากับดูแล
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 5234
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.
- ผวจ. เห็นชอบด้วย ส่งร่าง
ข้อบัญญัตใิ ห้นายอําเภอลงชื่อ และ
นายก อบต. ลงนามประกาศใช
ป ศใช้
- ผวจ. ไม่เห็นชอบด้วย
ร่างข้อบัญญัติตกไป

สภายืนยันด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ประธานสภาส่งร่าง
ใ ้
ใหนายอาเภอเพอสงราง
ํ
ื่ ส่ ่
ให้ ผวจ. ภายใน 15 วัน
และ ผวจ. ต้องพิจารณาภายใน 15 วัน

นายอําเภอ
อนุมัติ
ส่งร่างให้นายก
อบต ลงนาม
อบต.

นายอําเภอ
ไม่อนุมัติ ส่งร่าง
พร้อมเหตผลคื
นสภา
พรอมเหตุ
ผลคนสภา
นายก อบต.
เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

การพิจารณาของสภา อบต.
วาระรับหลักการ (วาระ 1)

รับหลักการ พิจารณาต่อ
วาระแปรญัตติ (วาระ 2)
และลงมติเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติ (วาระ 3)

ไม่รับหลักการ
ไมรบหลกการ
ร่างข้อบัญญัติ

นายอําเภอตั้งคณะกรรมการ 7 คน
โดย 3 คนมาจากฝ่ายสภา อีก 3 คน
เสนอโดยฝ่ายนายก อบต. แล้ว 6 คน
นีไ้ ปหาคนนอก 1 คน เปนประธาน
นไปหาคนนอก
เป็นประธาน
เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง
โดยการปรับปรุง แก้ไขหรือยืนยัน
ร่างข้อบัญญัติ แล้วส่งร่างคืนให้
นายอําเภอภายใน 15 วัน

นายก อบต.
ป ศใช้
ลงนามประกาศใช
มีผลใช้บังคับ

ประธานสภาส่งร่างที่สภาเห็นชอบให้
นายอําเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และนายอําเภอ
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 วัน
สภาเห็น็ ชอบ

นายอําเภอส่งให้
นายก อบต.
นายก อบต. ไม่
นําร่างเสนอสภา
ภายใน 7 วัน
นายอําเภอเสนอ
ผวจ. สั่งให้ นายก อบต.
พ้นจากตําแหน่ง

นายก อบต. เสนอ
ร่างต่อสภา
ภายใน 7 วัน

สภาพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ
ที่คณะกรรมการพิจารณา
แล้วให้เสร็จภายใน 30 วัน
(พิจารณาวาระ 2 และ 3)
สภาไม่เห็นชอบ
สภาไมเหนชอบ
หรือพิจารณา
ไม่เสร็จภายใน
30 วัน

ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นตกไป
และให้ใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณปีก่อนไปพลาง
และใหใชขอบญญตงบประมาณปกอนไปพลาง
และให้นายอําเภอเสนอ ผวจ. สั่งยุบสภา อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ช่องทางติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานวินิจฉัยและการกํากับดูแล
โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 5234
โทรสาร 02-2419036
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คู่มือการปฏิบัติงาน
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สาระสําคัญในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีเทศบาล
กํากับดูแล
โดยออม

โดยตรง
องคกร

บุคคล
การกระทํา

- ชี้แจง/ตักเตือน
- ตรวจสอบกิจการ
- เรียกรายงานเอกสาร
ตรวจสอบ
- เรียกบุคคลชี้แจง/สอบสวน

พฤติกรรม

- ปฏิบัติการในทางที่เสียหายแก เทศบาล/
ราชการ
- ชี้แจง/ตักเตือน แลวไมปฏิบัติตาม

- ให/ตัดเงินอุดหนุน
- สัญญา/มาตรฐานกลาง
- ฝาฝนความสงบเรียบรอย
- ละเลยไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมชอบ
- ความประพฤติเสื่อมเสียแกศักดิ์
ตําแหนง

ผล
ยุบสภาเพื่อคุมครองประโยชน
ประชาชน/ประโยชนประเทศ
เพิกถอน/ระงับการปฏิบัติ

สอบสวน

รายงาน รมว.มท. ภายใน 15 วัน

เสนอความเห็น

รมว. มท. วินิจฉัย

รมว. มท. สั่งพน

ที่มา พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
หมายเหตุ สามารถนําไปปรับใชกับ อปท. รูปแบบอื่น

ชองทางติดตอ
กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
กลุมงานวินิจฉัยและการกํากับดูแล
โทรศัพท 02-2419000 ตอ 5234
โทรสาร 02-2419036

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งทางปกครอง
แจ้งคาสั่งทางปกครอง
เห็นด้วย
กับคาสั่งทางปกครอง

คู่กรณี

ไม่เห็นด้วย
กับคาสั่งทางปกครอง

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งทาง
ปกครองเห็นด้วยกับคา
อุทธรณ์ ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกคาสั่งทาง
ปกครอง

เจ้าหน้าที่ที่ผู้ออกคาสั่ง
ทางปกครอง
(ระยะเวลาพิจารณา 30 วัน)

ยื่นอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครอง
ภายใน 15 วัน

เสร็จสิ้นกระบวน
การทางปกครอง

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งทางปกครอง
ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ทั้งหมด/บางส่วน
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
(รายงานภายใน 30 วันเป็นระยะเวลาพิจารณาข้างต้น)

ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

เห็นด้วย
กับผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสัง่ ทาง
ปกครอง

ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับรายงาน
(สามารถขยายระยะได้อีก 30 วัน)
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์
ศาลปกครอง
1)
2)
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พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครองพ.ศ.2539
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539
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ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ยื่นฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน

ช่องทางติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่
กลุ่มงานคดี
โทรศัพท์ 02-2419036 ต่อ 5243
โทรสาร 02-2419036

แนวทางการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
การแต่งตั้ง คกก.
สอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

(ตั้งคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน 5 คน)

การสอบสวน

(ภายใน 60 วัน นับแต่ประธานฯ รับทราบคําสั่ง

และขอขยายระยะเวลาได้อีก 90 วน)
และขอขยายระยะเวลาไดอก
วัน)

การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน

(ชดใช้ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันรับทราบเป็นหนังสือ)

ยอมชดใช้

การผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน

( - ผ่อนไม่เกิน 1 ปี หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ผวจ. อนุมัติ)

ไม่ยอมชดใช้

การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
(ม.57 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการฯ)

การปฏิ
ป บิ ัตนิ อกเหนือื จากหลักั เกณฑ์ท์ ีก่ ําหนด
(ตามหนังสือ มท. 0313.6/ว 2092
ข้อ 10)

1) พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มท 0313.6/ว 2092 ลว 1 กรกฎาคม 2540
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 2062 ลว. 11 ตุลาคม 2550
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลว. 23 พฤศจิกายน 2550

*หมายเหตุ

อายุุความ

( 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี)
ม.10 พ.ร.บ. ละเมิดฯ
ประกอบ ป.พ.พ.)

ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่
กลุ่มงานคดี
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 5243
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
อปท. แต่งตั้ง คกก. สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(ต้องเสนอผลการพิจารณาต่อหัวหน้าฝ่าย
บริหารภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่
ประธาน กรรมการ ทราบคําสั่ง และขอ
ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน หาก
พิจารณายังไม่สําเร็จ ผวจ. มีอํานาจขยาย
ได้อีก 2 คราวๆละไม่เกิน 30 วัน)

(แต่งตั้งภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รับหมายรายงานความ
เสียหาย)

คกก. สอบสวน/พจารณา
สอบสวน/พิจารณา
ผู้แต่งตั้งพิจารณา/สั่งการ
ส่สงสานวนให
งสํานวนให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ภายใน 15 วัน ผู้แต่งตั้งเห็นว่า
ไม่สมบูรณ์ ให้ คกก. ดําเนินให้
เสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รับทราบคําสั่ง
(กระทรวงการคลังต้องพิจารณาให้
(กระทรวงการคลงตองพจารณาให
แล้วเสร็จก่อนอายุความ 2 ปี
สิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 1 ปี)

กรมบัญชีกลาง แจ้งผล
การพิจารณาให้ทราบ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย
ดําเนินการตามความเห็น
ของกรมบัญชีกลาง

(หากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผล
ภายในกําหนดเวลาให้ผู้แต่งตั้งมี
คําสั่งตามทีเ่ ห็นสมควรและแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ)

อปท. ออกคําสั่งให้
เจ้าหน้าทีช่ ดใช้

1) พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.6/ว2092 ลว. 1 ก.ค 2540
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว2062 ลว. 11 ต.ค. 2550
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว3986 ลว. 23 พ.ย. 2550
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ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุม่ งานคดี
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 5243
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

กรณีสง สํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
ทุจริตเงินขาดบัญชีไมปฏิบัติตามระเบียบมติ ครม.
สวนราชการ
ไมเกิน 2 แสน

อปท.

เกิน 2 แสน

เกิน 4 แสน

ไมปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย

ทุจริต

ทุจริต 100%
ผูเกี่ยวของ 100%

ไมเกิน 4 แสน

ชดใชไมเต็มจํานวน

รายงานตามแบบให
กระทรวงการคลัง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2. ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0804.4/ว. 1370 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552

ชดใชเต็ม
จํานวน

ชดใชไมเต็ม
จํานวน

สงสํานวนให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ
ชองทางการติดตอ
กองกฎหมายและระเบียบทองถิน่
กลุมงานคดี
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 5243
โทร/โทรสาร 0-2241-9036

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กรณีส่งสํานวนให้ กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ
อุบัติเหตุ เพลิงไหม ทรัพยสินสูญหาย
หรือเสียหาย

สวนราชการ
ไมเกิน 5 แสน

อปท.

เกิน 5 แสน

ไมเกิน 1 ลาน

เกิน 1 ลาน

ชดใชนอยกวา 75%

ชดใชเกิน 75%

รายงานตามแบบให
กระทรวงการคลัง
ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความ 2 ป
สิ้นสุด ไมนอยกวา 1 ป ถากระทรวงการคลังไมแจงผลให
ทราบภายในกําหนดเวลา ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร
และแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
1.

ชองทางการติดตอ
กองกฎหมายและระเบียบทองถิน่
กลุมงานคดี
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 5243
โทร/โทรสาร 0-2241-9036
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2.
3.

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0804.4/ว. 1370 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2552

ละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ผู้เสียหาย
(1) ยืน่ คําขอให้ อปท. ชดใช้

(2) ฟ้องศาลปกครอง ศาลยุติธรรม

อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
- แต่งตั้งภายใน 15 วัน นับจากวันรับทราบ
รายงานความเสียี หาย

อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
รอผลการฟ้องคดีของศาล

อปท. ส่งสํานวนการสอบสวนให้ สถ. เพื่อสรุป
สํานวนให้ มท. พิจารณา

อปท. ส่งสํานวนการสอบสวนให้
ใ ้ สถ.
เพื่อสรุปสํานวนให้ มท. พิจารณา

รมว.มท. พิจารณาสํานวน
การสอบสวนของ อปท.
สถ.แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัด
จังหวัดแจ้งให้ อปท. ทราบ
อปท. ชดใช้คา่ เสียหายให้แก่
ผู้เสียหายตามที่ รมว.มท. เห็นชอบ

อปท. ดําเนินการทางวินยั
แก่เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ี่เกี่ยวข้อง
อปท. ใช้หรือไม่ใช้สิทธิไล่เบีย้
เจ้าหน้าที่ตามที่ รมว.มท. เห็นชอบ

1) พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ว235 ลว. 28 พ.ย. 2539
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว2092 ลว. 1 ต.ค. 2540
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว144 ลว. 10 ม.ค. 2556
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว637 ลว. 27 มี.ค. 2552
7) ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 618/2543

ช่องทางการติดต่อ
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุม่ งานคดี
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 5243
โทร/โทรสาร 0-2241-9036
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนการดาเนินงาน (Workflow) : การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้กากับดูแล สถจ./ สานัก/กอง

เว็บไซต์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย)
งานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนการทางาน

1. ประชุมทาความเข้าใจบุคลากรใน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย

2. ศึกษาสาระสาคัญ ความสัมพันธ์
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ มท. และ
สถ.
3.จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็ น
คณะกรรมการท างานสนั บ สนุ น
การบริหารยุทธศาสตร์ สถ. ผู้แทน
จาก ส านั ก /กอง รวมถึ ง ผู้ แ ทน
จาก สถจ. เพื่อร่วมกันจัดทา (ร่าง)
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

9. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการฯ
ลง WEBSITE และสื่อประชาสัมพันธ์

8. แจกจ่ า ยเล่ ม แผนฯ ให้ กั บ
สานัก/กอง

7. เสนอให้ ผู้ บ ริ ห าร อนุ มั ติ /
ประกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
6. จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
5. เสนอ (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ าปี กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ให้ กั บ คณะกรรมการบริ ห าร
ยุทธศาสตร์ สถ. พิจราณา
ช่องทางการติดต่อ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
โทรศัพท์ 0-241-9000 ต่อ 1408
โทรสาร 0-2243-7533
E-mail : dla0815_2@dla.go.th
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับสนับสนุนงบกลาง

ผู้กากับดูแล สถจ./ สานัก/กอง อปท.

ประชาชน

กระบวนการ/ขั้นตอน

อปท.
อปท. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ดังนี้
> เป็นรายจ่ายทีจ่ าเป็นต้องจ่าย
เพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง
เช่น สิ่งสาธารณะประโยชน์ทเี่ สียหาย
จากภัยพิบัติ
> เป็นรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณไว้แล้ว แต่มีจานวนไม่
เพียงพอและมีความจาเป็นเร่งด่วนของ
รัฐต้องใช้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณโดยเร็ว เช่น เบีย้ ยังชีพ
ผู้พิการ เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ถ่ายโอน เงินเพิ่มสาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10 วัน
สถจ. ตรวจสอบเอกสาร
รวบรวมหลักฐานส่งให้ สถ.

10 วัน
สถ. (สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ)
ตรวจสอบเอกสาร รวบรวม
คาฃอ จัดทาความเห็นพร้อม
หลักฐาน ส่งให้ รมว.มท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนส่ง สงป. พิจารณา

???

ส านั ก งบประมาณ (สงป.) พิจ ารณาความเหมาะสมของ
วงเงินที่จะใช้จ่าย เสนอนายกรัฐมนตรี (นรม.)
ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
(1) กรณีวงเงินที่ขอรับจัดสรรครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท
จะเสนอ นรม. เพื่อทราบก่อนพิจารณาอนุมัติ
(2) กรณีวงเงินที่ขอรับจัดสรรครั้งละเกิน 10 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะเสนอ นรม. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบ ในกรณี ที่ นรม. เห็ น สมควรให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิ จารณาก่อ น สงป. จะแจ้งให้
ส่วนราชการ นาเรื่องเสนอขออนุมัติต่อ ครม. โดยเสนอผ่าน
ร.นรม. / รมว.เจ้าสังกัด / รมว. ที่กากับดูแล แล้วแต่กรณี
ตามขั้นตอนต่อไป
(3) กรณีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท สงป. จะเสนอ นรม.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้ส่วนราชการ
นาเรื่องเสนอขออนุ มัติต่อ ครม. โดยเสนอผ่าน ร.นรม. /
รมว.เจ้ า สั ง กั ด / รมว. ที่ ก ากั บ ดู แ ล แล้ ว แต่ ก รณี ตาม
ขั้นตอนต่อไป
> เมื่อ นรม. / ครม. พิจารณาเห็นชอบแล้ว สงป. จะ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ภายในวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็ นชอบแล้ ว และจะจั ด สรรงบประมาณไปยั ง สานั กเบิ ก
ที่กาหนด โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

สาระสาคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน
การขอรับการจัดสรรงบกลางฯ ให้จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

(1) คาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็นในการขอใช้งบประมาณ พร้อมเอกสารประกอบ
(2) วัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณรายจ่ายและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่ นคงแห่งชาติ รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(3) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นรายเดือน
(4) สานักเบิกที่จะดาเนินการเบิกจ่าย
(5) รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการ ประมาณการราคาที่ดิน หรือสิ่งก่ อสร้าง อัตราค่าใช้จ่าย
ที่กาหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ช่องทางการให้บริการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
โทรศัพท์ 0-241-9000 ต่อ 4121- 4124 โทรสาร 0-2243-0656
E-mail : bg0810.3@hotmail.com

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.

กรอกรหัสเข้าสู่ระบบ ( ผวจ./ ปจ.)

เมนูหลัก Main Menu
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้กากับดูแล สถจ./ สานัก/กอง

กรอกรหัสตามที่ได้รับ
Node code …………
Login …………………..
Password …………….

1. ผู้รับผิดชอบ

บุ ค ล าก ร หรื อ จน ท. วถ .
ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การลงบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ภายในระบบ
e - Plan

2. ข้อความ

เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ
e – plan กับ จนท.สถ.

3. รายงาน

รายงานสถานะแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น 4 ปี ข อง อปท.จะมี
ทั้งหมด 3 หัวข้อหลัก ๆ

4. รายงานเงินอุดหนุน

รายงานสถานะเงิ น อุ ด หนุ น
ทั่ ว ไ ป แ ล ะ เ งิ น อุ ด ห นุ น
เฉพาะกิจปี 2561

5. รายงานใช้จ่าย
เงินสะสม

แบบรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น
ส ะ ส ม ข อ ง อ ป ท . เ พื่ อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้กับ อปท.

อปท.

เมนูหลัก Main Menu

เมนูจังหวัด Province Menu
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด
จ ะ ต้ อ ง ก ร อ ก ข้ อ มู ล
ให้ครบถ้วน

2. GIS

แผนที่ ตั้ ง ของ อปท. ในเขต
อาเภอ

3. รายางานผลการ
ตรวจสอบข้อมูลการทา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

สารวจข้อมูลการทาประโยชน์
จากพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละจังหวัด

4. รายงานร่าง พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่าย
ปี พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2561

ต ร ว จ ส อ บ โ ค ร ง ก า ร ที่
ถึ ง ขั้ นต อนล งนา ม สั ญ ญ า
พร้ อ มการแนบเอกสารหน้ า
EGP (ในช่องหลักฐานต้องมีคา
ว่า View)

5. บันทึกรายจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. 2561

บันทึกรายรับ - รายจ่ายของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน

6. เลือกอาเภอ

สามารถเลือกอาเภอในจังหวัด
ที่รับผิดชอบได้

ช่องทางการติดต่อ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ 02 - 243 - 2902 ต่อ 101 - 110
โทรสาร 02 – 243 - 7533
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น

ระบบ INFO (info.dla.go.th)
เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทาขึ้นเพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ซึ่งข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่นาเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน 8 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพทั่วไป
(2) โครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค (3) ด้านสังคม (4) เศรษฐกิจ (5) สาธารณสุข (6) สิ่งแวดล้อม
(7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (8) การเงินการคลัง

การบันทึกข้อมูลในระบบ INFO
อปท.

สถจ.

ยืนยัน
ข้อมูลระดับ อปท.
Login

ยืนยัน
ข้อมูลระดับ จังหวัด

ปรับปรุง
แก้ไขข้อมูล
URL : http://info.dla.go.th

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

กลุ่มงานสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1003, 1107 -9
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ตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล

เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
www.dla.go.th

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

กรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น

ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ สถ.
e-Mail คือ ระบบรับ- ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งาน
จะต้องมีe-Mail Address เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดย e-mail Address หรือ ที่อยู่ e-mail ประกอบด้วย
3 ส่วน คือ บัญชีผู้ใช้งาน (Username) @ (at) ที่อยู่ e-mail Server (Domain Name) เช่น
csit@dla.go.th

การให้บริการระบบ e-mail ของ สถ.
สถ. ให้บริการ e-Mail Address ภายใต้ Domain
Name : dla.go.th ประกอบด้วย
 e -Address รายบุคคล ให้บริการแก่
ข้าราชการ สถ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยผู้ใช้งานต้องกรอกแบบคําขอใช้งาน
e-mail ของ สถ.
 e-Mail Address หน่วยงาน บริการแก่
หน่วยงานสังกัด สถ. ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เช่น สํานัก/กอง ส่วน/ฝ่ายและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย ศส. ได้
กําหนด e-mail Address และแจ้งชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username&Password)
ให้เจ้าของหน่วยงานทราบ

การขอ e-mail รายบุคคล
ส่ง
แบบฟอร์ม

กรอก
แบบฟอร์ม

บุคลากร สถ.

mail.dla.go.th

ศส.

แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การขอทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
โทรศัพท์สอบถาม
0-2241-9000
ต่อ 1112, 1116, 1105

ส่ง e-mail :
csit@dla.go.th
กรอกแบบฟอร์ม
ขอทราบชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน
ระบบ e-mail

บุคลากร สถ.

แจ้งชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน

ศส.
แจ้งชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน

อปท..

กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1112, 1116, 1105
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนการการตรวจสอบดานการเงิน การปฏิบัติ
ตามขอกําหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน

1

วางแผนการตรวจสอบ
ภายใน 30 กันยายน ของทุกป
- แผนการตรวจสอบประจําป
- แผนการตรวจสอบระยะยาว

2

3

4

5

ทําหนังสือแจงกําหนดการตรวจสอบ
ให สถจ. ทราบ ภายในเดือน
ต.ค., ม.ค., เม.ย.

ปฏิบัติงานตรวจสอบ สถจ.
ระยะเวลา 5 วันทําการ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอ อสถ. ภายใน 45 วันทําการ

กรณี สถจ. รายงานผลฯ กรณี สถจ. ไมรายงานผลฯ
เสนอ อสถ. สง มท.

มีหนังสือเรงรัด สถจ. ให
ดําเนินการรายงานผลฯ
ให กตภ.

ผูกํากับดูแล

จังหวัดไดรับหนังสือแจงการเขาตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจําปจาก กตภ.
สถจ. มอบหมายใหผูรับผิดชอบแจงเจาหนาที่
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจสอบจาก กตภ.
สถจ. มอบหมายใหผูรับผิดชอบแจงเจาหนาที่
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจสอบจาก กตภ.
จังหวัดรับรายงานผลการตรวจสอบแจง สถจ.
เพื่อดําเนินการตอไป
สถจ. รายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
เสนอ ผวจ.
จังหวัดสงรายงานผลการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะให กตภ. ภายใน 30 วัน

ขอควรระวัง
- กรณีเบิกจายคาใชจายฝกอบรมตองเปนไปตามรายการที่ระเบียบ
กําหนด
- กรณีการใชรถสวนกลางใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใชรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 7, 10,
13, 14 และ 16
- กรณีบันทึกรายการรับ-จายเงินในระบบ GFMIS ตองดําเนินการ ใหเปน
ปจจุบัน และตรวจสอบความถูกตองอยูเสมอ
- การรับ-จายเงิน การบันทึกบัญชี และการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551
3. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงิน การปฏิบัติตามขอกําหนด
การบริหาร และการปฏิบัติงานของสวนราชการ
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สถจ.

ชองทางการติดตอ
กลุมตรวจสอบภายใน
โทรศัพท : 02-2419000 ตอ 1312
02-2419028
081-1749371
โทรสาร : 02-2432269

(การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
ผู้กากับดูแล

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ยื่นเอกสาร 1 ชม.

ตรวจสอบเอกสาร 1 วัน

สถจ.

อปท.

ประชาชน

พิจารณารับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เอกสาร
- บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
- ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผู้ที่ประสงค์รับผ่านธนาคาร
- ในกรณีมีความจาเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น
เป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
วิธีรับเงิน (วิธีการใดวิธีการหนึ่ง) ดังนี้
1) รับเงินสดด้วยตนเอง
2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
3) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : ที่ทาการเทศบาล / องค์การบริหารส่วนตาบล / เมืองพัทยา / สานักงานเขตในกรุงเทพฯ
(ภูมิลาเนาในทะเบียนบ้าน)
เปิดให้บริการวัน: จันทร์ – ศุกร์ (ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน) เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สถานที่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (สถจ.) หรือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 4131 , 4135 โทรสาร 02-2419000 ต่อ 4103
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ผู้จัดทา นายสาเนียง สิมมาวัน ผู้รับรอง นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
คู่มือการปฏิบัติงาน
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(การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
เอดส์)
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ยื่นเอกสาร

1 ชม.

ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

ผู้กากับดูแล

สถจ.

อปท.

ประชาชน

พิจารณารับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

เอกสาร
- บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
- ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา - ใบรับรองแพทย์ที่ทาการวินิจฉัยแล้ว
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผู้ที่ประสงค์รับผ่านธนาคาร
- ในกรณีมีความจาเป็นผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอานาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทนได้
วิธีรับเงิน (วิธีการใดวิธีการหนึ่ง) ดังนี้
1) รับเงินสดด้วยตนเอง
2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
3) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : ที่ทาการเทศบาล / องค์การบริหารส่วนตาบล / เมืองพัทยา / สานักงานเขตในกรุงเทพฯ
(ภูมิลาเนาในทะเบียนบ้าน)
เปิดให้บริการวัน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สถานที่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (สถจ.) หรือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 4131 , 4135 โทรสาร 02-2419000 ต่อ 4103
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ผู้จัดทา นายสาเนียง สิมมาวัน ผู้รับรอง นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
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(การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ)
ผู้กากับดูแล

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ยื่นเอกสาร

1 ชม.

ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

สถจ.

อปท.

ประชาชน

พิจารณารับลงทะเบียนคนพิการ

เอกสาร
- บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผู้ที่ประสงค์รับผ่านธนาคาร
- ในกรณีมีความจาเป็นคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการแทนได้
วิธีรับเงิน (วิธีการใดวิธีการหนึ่ง) ดังนี้
1) รับเงินสดด้วยตนเอง
2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
3) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : ที่ทาการเทศบาล / องค์การบริหารส่วนตาบล / เมืองพัทยา / สานักงานเขตในกรุงเทพฯ
(ภูมิลาเนาในทะเบียนบ้าน)
เปิดให้บริการวัน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สถานที่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (สถจ.) หรือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 4131 , 4135 โทรสาร 02-2419000 ต่อ 4103
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ผู้จัดทา นายสาเนียง สิมมาวัน ผู้รับรอง นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดานโครงสรางพื้นฐาน (ถนน สถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา ประปา ลานกีฬา/สนามกีฬา และแหลง
น้ําขนาดเล็ก)

ผูกํากับดูแล
(ผวจ.)

สถจ.

อปท.

ประชาชน

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
การตรวจสอบระดับพื้นที่
(บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น)

การจัดทํารูปแบบรายการ

การตรวจสอบของจังหวัด

การตรวจสอบของสวนกลาง

การดําเนินการในพื้นที่

- อปท. สํารวจถนน สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ประปา ลานกีฬา/สนามกีฬา และแหลงน้ําขนาด
เล็กในพื้นที่ และความตองการของประชาชน ในการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
- ตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการ และความซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น
- อปท. จัดทํารายละเอียดโครงการ และรายละเอียดดานเทคนิค ประกอบดวยประมาณการ
ราคา แบบแปลนโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือ
หนังสือที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหใชพื้นที่ดาํ เนินการ เปนตน
- ตรวจสอบความถูกตองครบถวนและรวบรวมเอกสารโครงการสงมายังจังหวัด
- จังหวัดแตงตั้งผูมีความรูความสามารถดานวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบ
แปลน วงเงินงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวของของโครงการ
- ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และรวบรวมเอกสารโครงการจัดสงใหสวนกลาง
- คณะทํางานของ สถ. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล และเสนอ สงป.
- สงป. พิจารณาโครงการ เพื่อเสนอ ครม. และจัดทําเปน พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............
- สถ. แจงให อปท. ในพื้นที่ทไี่ ดรับการจัดสรรงบประมาณเตรียมการกอหนี้ผูกพัน
- อปท. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ

คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ : สวนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน : 0-2241-9000 ตอ 4112 - 6
เบอรโทรผูรับผิดชอบ : 0-2241-9000 ตอ 4111

ชองทางการติดตอ/รองเรียน
สถานที่ : กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปดใหบริการ : จันทร - ศุกร
เวลา 8.30 - 16.30 น.

-2ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
1. ในการดําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ ที่จะตองมีความพรอมและ
สามารถดําเนินการไดทันที ตลอดจนไมซา้ํ ซอนกับหนวยงานอื่น
2. ในกรณีที่สถานทีด่ ําเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม อยูในพื้นที่ของหนวยงานอื่น จะตองมีหนังสือแสดง
เอกสารสิทธิ์หรือหนังสือที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหใชพื้นที่ดําเนินการ
3. เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณจากสวนกลาง ใหจังหวัดกํากับดูแลในการดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญ

ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
ผูจัดทํา : นายเจษ เสียงลือชา ผูรับรอง : นางคณิตา ราษฎรนุย

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
ประชาชนขององค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

กรณีประชาชนมายื่นขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
4

3

2

1

คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
- พิจารณาช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ
ระเบยบฯ
- ปิดประกาศรายชื่อ
- รายงานผลให้ อปท.
- ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชาชน
ยื่นเอกสาร
-บัตรประจําตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-หนังสือมอบอํานาจ

เจ้าหน้าที่
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ
/บันทึกข้อมูลในระบบ
-สํารวจประชาชนในพื้นที่
-รวบรวมข้อมูลประชาชน
เสนอคณะกรรมการฯ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายก ผอ.ศูนย์ /เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ฝายต่างๆ

5

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ไม่ เกินความสามารถ

7

ส่งอําเภอ/จังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ สถ. ต่อไป

อปท. เบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุ
มอบให้ประชาชน
รายงานผลประชาสัมพันธ์

เกินความสามารถ

สถานที่กลาง

FIRE DEPT

กรณีประชาชนมายื่นขอความช่วยเหลือศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม (สถานที่กลาง)
1

สถานที่กลาง

ประชาชน
ยื่นเอกสาร
-บัตรประจําตัวประชาชน
-ทะเบี
ทะเบยนบาน
ยนบ้าน
-หนังสือมอบอํานาจ

2

4

3

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
-ท้องถิ่นอําเภอ
-เจ้าหน้าทีป่ ระจําศูนย์

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

ไม่ เกินความสามารถ

เกินความสามารถ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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สถจ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อปท.

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์์กรปกครอง
ป
ส่วนท้องถิ่น

7

- รับเรื่อง/ตรวจสอบ
/บันทึกข้อมูลในระบบ
-สํารวจประชาชนในพื้นที่
-รวบรวมข้อมูล เสนอ
คณะกรรมการฯ

6

อปท. เบิกจ่ายเงินจัดซือ้
วัสดุมอบให้ ประชาชน
รายงานผลประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.
- พิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบฯ
- ปิดประกาศรายชื่อ
- รายงานผลให
ใ ้ อปท.
ป
- ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่

ช่องทางการให้บริการ

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้กํากับดูแล

5 เจ้าหน้าที่

ศูนย์ช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่
- รับเรื่อง/ตรวจสอบ
-รวบรวมข้อมููลประชาชน
ส่งให้ อปท.

สถานที่ให้บริการ :
ศูนยชวยเหลอประชาชนของ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
-ศนย์
-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ (สถานที่กลาง)
เปิดให้บริการ : เวลาทําการราชการ

ประชาชน

ส่ วนส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารงานท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการป กครองท้ องถิ่น
02-241-9000 ต่ อ 2322

การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
...............................................................

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

3 – 5 วัน

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
(ยกรางแผน/โครงการ คํานวณงบประมาณที่ใช)

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(เห็นชอบรางแผน/โครงการและงบประมาณที่ใช)
(กรณี อบต. ต้ องให้ สภาพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบร่ างแผนที่
เพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงก่ อน)

3 – 5 วัน
3. ประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อแสดงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
(รวมพิจารณาเห็นชอบรางแผน / รับทราบนโยบายทองถิ่น)

4. ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
และติดประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบ

คาธรรมเนียม

ไมมีคาธรรมเนียม

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สวนแผนพัฒนาทองถิ่น กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
เบอรโทรสํานักงาน 0-2241-9000 ตอ 2123 - 2124
เบอรโทรผูรับผิดชอบ 061-4195028

เปดใหบริการ : จันทร – ศุกร
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ชองทางการติดตอ/รองเรียน

สถานที่ : กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
ขอสังเกต/ขอระวัง/แนวทางการแกไข
ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกีย่ วของ

ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 22 ขอ 24 และขอ 25
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(กระบบวนการป้ องกันโรคพิ ษสุนันขบ้าของ อปปท.)

สถจ.

อปท.

ประชาชน
ป

กระบวนนการ/ขัน้ ตออน และระยะะเวลา
อองค์กรปกครองงส่วนท้องถิน่ สํารวจจํานวนสุนันขและแมว ส่งให้
ง สํานักงานส่งเสริมการปกกครองท้องถิน่
จัจงหวัด รวบรวมข้อมูลและจัดส่
ด งให้ กรมส่งเสริ
เ มการปกครรองท้องถิน่
ก งเสริมกาารปกครองท้องถิ
กรมส่
ง น่ จัดสรรงบประมาณให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กกรมส่งเสริมกาารปกครองท้องถิ
ง น่ ดําเนินการจัดซือ้ วัคซีนและอุ
แ ปกรณ์ในการฉีด ตามพรระราชบัญญัติ การ
จัจดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพพัสดุภาครัฐ พ..ศ. ๒๕๖๐
องค์กรปกครอองส่วนท้องถิน่ ประสานปศุ
ป
สตั ว์วอาํ เภอ หรือปศุ
ป สตั ว์จงั หวัดเพื
เ ่อส่งสัตวแพททย์หรือผูท้ ไ่ี ด้รัรบั
มอบหมายให้ฉีฉีดวัคซี นดําเนินการฉี
น ดวัคซี นให้
ใ สุนขั และแมมว
องค์กรปกครอองส่วนท้องถิน่ แจ้
แ งวัน เวลา สถถานทีฉ่ ีดวัคซีนให้
ใ ประชาชนนําสุ
า นขั และแมวมาารับวัคซีนป้องกกัน
โรคพิษสุนขั บ้า

ค่าธรรมเนี
ธ
ยม
ศุสัตว์ เรื่อง กําหนดเขตท้องทีทํ่ทาการฉีดวัคซีนป้
ไม่มีค่คาธรรมเนียม (ประกาศกรมป
(
น องกันโรคพิษษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม
โดยไไม่เสียค่าธรรมเนีนียม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ทั้ง ๗๗๗ จังหวัด)

ช่องทางการให้บริ
บ การ
สถถานทีใ่ ห้บริการร: องค์กรปกครรองส่วนท้องถินในพื
น่
น้ ทีอ่ าศัย
เปิ ดให้บริการวัน: จันทร์ - ศุกร์์
เวลลา 08.30 – 166.30 น.

ช่องทางการติ ดต่อ/ร้องเรียน
สถานทีที่: กองพัฒนาแลละส่งเสริมการบบริหารงานท้องถิถิ่น

ข้อสังเกต/ข้อคววรระวัง/แนววทางการแก้ก้ไข
๑. กาารสํารวจจํานวนนสุนขั และแมววในพืน้ ทีจ่ ะต้องมี
ง ความถูกต้องและครบถ้วน
๒. กาารจัดซือ้ วัคซีนต้องปฏิบตั ติ ามมพระราชบัญญั
ญตกิ ารจัดซือ้ จัดั จ้างและการบบริหารพัสดุภาคครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖๐
๓. วิธีธกี ารจัดเก็บแลละขนส่งวัคซีนต้ตองถูกต้องตามมระบบ Cold Chain
C เพือ่ ให้วัวคั ซีนมีคุณภาพพ
๔. คววรมีการประชาาสัมพันธ์ความรูรูเ้ กีย่ วกับโรคพิ
พิษสุนขั บ้า แนววทางปฏิบตั เิ มือ่ื นําสัตว์เลีย้ งไไปฉีดวัคซีน รววมถึงการ
ปฏิบตั ติ นเมือ่ ถูกสุนันขั กัด เพือ่ ประชชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ป
บอย่างต่อเนื่อง
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ระะเบียบ/ข้อกฎหมายที
ก
่เกี่ยวข้อง
๑) พระรราชบัญญัติองค์การบริ
ก หารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
๒
และแก้ไขเพิ
ข ่มเติม
กฎกรระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑
๒
(๑๔) ในมาตรา ๔๕ (๘))
๒) พระรราชบัญญัติเทศบบาล พ.ศ. ๒๔๙๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐
๕ (๔) มาตรา ๕๓ (๑) มาตราา ๕๖ (๑) และ (๓)
๓) พระรราชบัญญัติสภาตตําบลและองค์การบริ
ก หารส่วนตตําบล พ.ศ. ๒๕๕๓๗ และแก้ไขเเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๓)
๔) พระรราชบัญญัติระเบีบียบบริหารราชกการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้
แ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๒(๑๑๔)
๕) พระรราชบัญญัติโรคพิพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กําหนดหน้
ห
าที่เกี่ยวกั
ว บการป้องกันและควบคุ
น
มโรคคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่กเจ้าพนักงานท้องถิ
อ ่น สัตวแพททย์ขององค์กรปกกครองส่วนท้องถิ
ง ่นและราชการรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
น
ตามพระราชบัญญัติตดิ ังกล่าว
๖) พระรราชบัญญัติโรคติติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔
๗) พระรราชบัญญัติโรครระบาดสัตว์ พ.ศศ. ๒๕๕๘
๘) พระรราชบัญญัติการสสาธารณสุข พ.ศศ. ๒๕๓๕ มาตรรา ๒๙ และมาตตรา ๓๐
๙) พระรราชบัญญัติวิชาชีชีพการสัตวแพททย์ พ.ศ. ๒๕๔๕๕ มาตรา ๔ มาตตรา ๒๙ และมาาตรา ๕๔

ผูจ้ ดั ทํา นางสาวสาวิตรี
ต คล้ายจินดา
น

ผูร้ บั รอง นางคณิตา ราษษฎร์นุ้ย

คู่มือการปฏิบัติงาน
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(การจัดทาโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยของ อปท.)
สถ.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

สถ. แจ้งหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการเสนอ
ของบประมาณ ให้
จังหวัดเพื่อแจ้ง อปท.

สถ. เสนอโครงการฯ
ตามขั้นตอนการเสนอขอรับ
งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2562

อปท. จัดทาเอกสาร
รายละเอียดโครงการ
ส่งให้จังหวัด

สถจ.

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้องและพิจารณาเห็นชอบ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

คณะกรรมการกลางจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พิจารณาโครงการฯ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ

อปท.

สถ. ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของเอกสาร
โครงการฯ

คณะทางานกลั่นกรองแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคนิค รูปแบบ
รายการงบประมาณและจัดทาความเห็น

*ขอรับการสนับสนุนตามช่วงระยะเวลา
กาหนด

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ : ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
เบอร์โทรสานักงาน : 0 2241 9000 ต่อ 2112
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 08 1174 3738

เปิดให้บริการวัน : จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
สถานที่ : ฝ่ ายส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้ องถิ่น
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
1. ต้ องแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็ นคณะทางานพิจารณาโครงการด้ านเทคนิค
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เนื่องจากไม่มีบุคลากรในสายงานดังกล่าว
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาบางหลักเกณฑ์ อาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่งผลให้ยากต่อการพิจารณาโครงการ
3. อปท. ขาดความพร้อมด้านเอกสารประกอบการพิจารณา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. ปรับปรุงกรอบอัตรากาลัง โดยเพิ่มบุคลากรในสายงานที่จาเป็นต่อการทางาน
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
3. ให้แต่ละจังหวัดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด/ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ อปท.
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ผู้จัดทา นางสาววีณา โอบอ้อม

ผู้รับรอง นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนงาน : การรายงานการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ที่ มี ก ารจั ด
การศึกษาอยู่แล้วสามารถจัดตั้งโรงเรียนได้ โดยไม่ต้อง
ประเมินความพร้อม
 อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัด ต้องการรวม เลิก หรือ
ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดาเนินการ : หากเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานการจัดตั้ง รวม เลิก หรือขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน ประสานจังหวัดแจ้ง อปท. ปรับปรุง
แก้ไข พร้อมตรวจสอบกลั่นกรองและจังหวัดจัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ สถ.

รายงานภายใน ๓๐ วัน
 อปท. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นในการจัดตั้ง รวม เลิก หรือ
ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. นั้น
 จั ด ทาประกาศ อปท. เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง รวม เลิ ก หรื อ ขยายชั้ น เรี ย น
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.
 อปท. รายงานการจัดตั้ง รวม เลิก หรื อขยายชั้น เรีย นในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. ให้อาเภอหรือจังหวัดพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(๒) สาเนาประกาศ อปท. เรื่อง การจัดตั้ง รวม เลิก หรือขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.
(๓) แบบรายงานการดาเนินการ การจัดตั้ง รวม เลิก หรือขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.
(๔) แผนผังบริเวณโรงเรียน
(๕) สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน
จากผู้มีอานาจให้ใช้หรืออนุญาต
*** ทั้งนี้ อปท. จะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้ครบทุกหน้า

กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการขยายชั้นเรี ยนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๒.๑/ว ๑๖๔๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๓๗
(๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลงวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Flow Chart
จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ

การดาเนินการ : สถ. ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การจัดตั้ง รวม เลิก หรือขยาย
ชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด อปท.

ดาเนินการภายใน ๓๐ วัน
การดาเนินการ : หากเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานการจัดตั้ง รวม เลิก หรือขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. ถูกต้อง/
ครบถ้วนแล้ว รายงาน อสถ. ทราบ กาหนดรหัส
สถานศึกษา พร้อมกาหนดรหัสผู้ใช้ (Username)
และรหั สผ่าน (Password) เพื่อบันทึ กข้อมู ล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบสถิติข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School
Information System : SIS)

แจ้งรับทราบการรายงานการจัดตั้ง รวม เลิก หรือ
ขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.
ให้จังหวัดทราบ เพื่อแจ้ง อปท. พิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น (ฝ.ผศ.)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กง.ยศ.)
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.)
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 5323
โทรสาร 0 2241 9021-3 ต่อ 318

กระบวนงานการขอรับเงินอุดหนุน
จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องจัดทารายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
 การบริหารงบประมาณของ อปท. เป็นการบริหารงานภายใต้ปีงบประมาณโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30
กันยายน ของปีถัดไป ดังนั้น เมื่อ อปท. ได้ตรวจสอบสถานะทางการคลังของตนเองแล้วเห็นว่ามีรายได้เพียงพอ อปท. จะต้องเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น
 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพียงพอที่จะนาเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.
ไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีหลักฐานแสดงในเรื่องดังกล่าว อปท. ก็สามารถ
พิจารณาไม่ตั้งงบประมาณ หรือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานดังกล่าวได้
 การจัดส่งโครงการ ให้ อปท. กาหนดห้วงระยะเวลาในการจัดส่งโครงการภายในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
งบประมาณในปีถัดไป และรอผลการพิจารณาหลัง จากประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ

2.2 การขอรับเงินอุดหนุนและจัดทา
บันทึกข้อตกลง

 เมื่อถึงเวลาดาเนินงานตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทา
หนังสือมายัง อปท. เพื่อขอเบิกเงินอุดหนุน พร้อม
แนบโครงการและสาเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ อปท. จัดทา
บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนกับหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกาหนด

การกากับดูแล

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การกากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

2.3 การรับเงิน/การด าเนินโครงการ
 เมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับเงินจาก อปท. แล้ว จะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ อปท. เก็บไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุหนุนไม่
มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้ในลักษณะงานปกติให้ออกใบสาคัญรับเงินแทน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
ตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2.4 การรายงาน การส่งคืนเงิน (ถ้ามี) และการตรวจ
ติด ตาม

 ให้ อปท. แต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผล
การใช้จ ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน หาก
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ อปท. เรียกเงินเท่าจ านวนที่
อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว
 ให้ อปท. แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องให้ อปท. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการ
แล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน อปท. ในคราว
เดียวกัน

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
สามารถจัดทาโครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
้นตอนการปฏิ
ัติงอานงถิ่น
การจัดตั้งศูกระบวนงานแสดงขั
นยพัฒนาเด็กเล็กขององค
กรปกครองสบวนท

การเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประสงค จ ะจั ด ตั้ ง
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต อ งดํ า เนิ น การตามมาตรฐาน
การดําเนิน งานศูน ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ก ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามหนังวสืนท
อกรมส
มการปกครองท
องถิ่อ่น ที่ มท
องคกรปกครองส
องถิ่นงเสริ
ประสงค
จะเปลี่ยนชื
0816.4/ว
405
ลงวั
น
ที
่
22
กุ
ม
ภาพั
น
ธ
2560
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของตนเอง
การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
(1) องคก รปกครองส วนท องถิ่น จั ดเวที ป ระชาคม เพื่ อ สํา รวจ
ความตองการของชุมชนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยตองมี
จํานวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ที่จะเขารับบริการในศูนยฯ ไมนอยกวา
การดํา20เนิคน
นการขององค
กรปกครองส
องถิ่น และจั
งหวัด
(ยกเว น แต ก รณี
พื้ น ที่ เสี่ ย งหรืวอนท
การคมนาคมไม
สะดวก
(1) แต
องค
ก รปกครองส
วนท
งถิ่ น จั ด เวที ป ระชาคมในพื้ น ที่
ตองมี
เด็กเล็ก ไมนอยกว
า 15อคน)
(2)
องค
ก
รปกครองส
ว
นท
อ
งถิ
องมี อาคารศู
นยพั ฒนาเด็
ก ่อ
หรื อ ตํ า บลเดิ ม ที่ ศู น ย ต้ั ง อยู ว า มี่นคตวามต
อ งการให
เปลีก่ ยเล็นชื
หมาะสมสํ า หรับ จั ด การศึ ก ษา (เป น อาคารที่ อ งค ก รปกครอง
ศูนยพั ฒที่ เนาเด็
ก เล็กหรือไม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของชุมชน
ส ว นท อ งถิ่ น ก อ สร า งเอ ง ห รื อ อ าคารที่ ได รั บ การอนุ ญ าต
และมติจากหน
ที่ตองการ
วยงานอื่นๆ อยางถูกตองตามกฎหมาย)
(๒) นํ(3)า ผลการประชาคมเสนอผู
ริ ห ารองค
ก รปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํ บาแผนดํ
าเนินงานการจั
ดตั้ง
กเล็ กในแต ละด านนชอบจากสภาท
ได แก แผนการสํ าอรวจประชากร
สวนทอศูงถินย่นพเพืั ฒ่อนาเด็
เสนอขอความเห็
งถิ่น
เด็ ก เล็ ก อายุ 2–5 ป แผนการรั บ นั ก เรี ย น และการจั ดชั้ นเรี ย น
(3) เมื่ อ สภาท อ งถิ่ น ให ค วามเห็ น ชอบในการเปลี่ ย นชื่ อ
แผนการสรรหาบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และแผนการจัดตั้ง
ศูนยพัฒงบประมาณ
นาเด็กเล็กเรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) องคกรปกครองส
าโครงการและแผนดํ
าเนินงาน
จัดทําประกาศการเปลี
่ยนชืว่อนทศูอนงถิย่นพจััฒดทํนาเด็
กเล็ก
ในการจั
ด
ตั
ง
้
ศู
น
ย
พ
ฒ
ั
นาเด็
ก
เล็
ก
เพื
อ
่
ขอความเห็
น
ชอบสภาท
องถิ่น่ ย นชื่ อ
(4) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รายงานการเปลี
(5) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นใหจัดตั้งศูนยพัฒนา
ศู น ย พัเด็ฒกนเล็กาเด็
ก เล็ ก ให อํ า เภ อ ห รื อ จั ง ห วั ด แ ล ว แต ก รณี
เรีย บรอยแลว ใหจัดทําประกาศจัดตั้งศู นยพั ฒนาเด็กเล็ ก
พรอมเอกสาร
กฐานประกอบที
่รับวรองสํ
ฉบับาเนิดังนนีงาน
้
และระเบีหลั
ยบขององค
กรปกครองส
นทองถิา่นเนาทุ
วาดวกยการดํ
ศู(4.1)
นยพัฒสํนาเด็
กเล็ก ที่ ป ระชุ ม ประชาคมพร อ มแบบสํ า รวจ
าเนามติ
จํานวน 1 (6)ชุดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
ในการจัดตั้งศูนยฯ เช น เป ด รับ สมั ครนั ก เรีย นรับ สมั ครบุ คลากร
(4.2) สํ า เนามติ ก ารประชุ ม สภาท อ งถิ่ น ที่ เห็ น ชอบ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
ใหเปลี่ยนชื(7)่อศูองค
นยพกรปกครองส
ัฒนาเด็กเล็วนท
ก อจํงถิานวน
1 ชุด ดตั้งศูนยพัฒ นา
่น รายงานการจั
เด็
กเล็กสํใหาอเนาประกาศการเปลี
ําเภอหรือจังหวัดแลวแตก่ ยรณี
หลักฐาน
(4.3)
นชืพร่อศูอมเอกสาร
นยพัฒ นาเด็
กเล็ก
ประกอบที่รับรองสําเนาทุกฉบับ ดังนี้
จํานวน 1 ชุด
(7.1) สํ า เนามติ ที่ ป ระชุ ม ประชาคมพร อ ม แบบสํ า รวจ
(5) จํจัานวน
งหวั1ดชุตรวจสอบการรายงานการเปลี
่ยนชื่อศูนยพัฒนา
ด
เด็กเล็กขององค
วนทม สภาท
องถิ่นอ งถิพร่ น อที่ มเอกสารหลั
(7.2)กรปกครองส
สํ า เนาการประชุ
เห็ น ชอบให จั ด ตัก้ งฐาน
ศู
น
ย
พ
ฒ
ั
นาเด็
ก
เล็
ก
จํ
า
นวน
1
ชุ
ด
ประกอบให มี ค วามถู ก ต อ ง และครบถ ว น แล ว รายงานให
(7.3) สําเนาประกาศการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
กรมสงเสริมการปกครองท
องถิ่น
(7.4) ทะเบี ยนเด็ กนั กเรี ยนและทะเบี ยนบุ คลากรผู ดู แลเด็ ก
วันเปดการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด
(8) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ให มี ค วามถู ก ต อ ง และครบถ ว น แล ว รายงานให ก รมส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่น

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
(1)(1)กรมส
งเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการแจงจังหวัด
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การแจ ง
ให แจังจหวั
งองค
วนทอวงถิ
การจั
ด สดงสเอกสาร
ดใหกแรปกครองส
จงองคกรปกครองส
นท่ นอดํงถิาเนิ
่นดํนาเนิ
นการจั
ง
หลัเอกสารหลั
กฐานการเปลี
่ยนชื่อดศูตัน้งยศูพนยัฒพนาเด็
กฐานการจั
ัฒนาเด็กเล็
กเล็กกเพิเพิ่ม่มเติเติมม
(2)(2)องคองค
กรปกครองส
วนท
องถิอ งถิ
่นส่ นงสเอกสารหลั
กฐานเพิ
ก รปกครองส
ว นท
ง เอกสารหลั
ก ฐาน ่มเติม
เพิ
่
ม
เติ
ม
ให
อ
ํ
า
เภอหรื
อ
จั
ง
หวั
ด
แล
ว
แต
ก
รณี
และจั
ง หวั ด งให
ใหอําเภอหรือจัง หวัด แลวแตกรณี และจังหวัด รวบรวมส
รวบรวมส
ง
ให
ก
รมส
ง
เสริ
ม
การปกครองท
อ
งถิ
่
น
ตรวจสอบ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
อีกครั้งหนึ่ง

ภายใน
ภายใน
15 วั15
น วัน

ภายใน 15 วัน ภายใน 15 วัน

การดําเนิการดํ
นการของ
าเนินการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
งเสริมการปกครองทองถิ่น
ดําเนินกรมส
การตรวจสอบการรายงาน
ดํ
า
เนิ
การจั ด ตั้ ง ศู น ย พั นฒการตรวจสอบการรายงาน
นาเด็ ก เล็ ก และ
่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ความถู ก ตการเปลี
อ ง ครบถ่ยนชื
ว นของเอกสาร
หลักฐานประกอบ
และความถูกตอง ครบถวนของ

เอกสารหลักฐานประกอบ
ภายใน 15 วัน

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารถูกตองครบถวน
ภายใน 15 วัน
(1) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการเพิ่มขอมูล
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ จั ด ตั้ ง ใหม ในระบบสารสนเทศทาง
การศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น (ccis)
(2) มีหนังสือแจงจังหวัดเพื่อแจงใหองคก รปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ทราบว
า กรมส
ง เสริ ม การปกครองท
่ น ได วน
กรณี
ตรวจสอบแล
ว เอกสารถูกอตงถิองครบถ
ดําเนินการเพิ่มขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งใหมในระบบ
(1) ก รม ส ง เสริ ม ก ารปก ครองท อ งถิ่ นดํ าเนิ นก าร
สารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก ร
เปลีว่ ยนทนแปลงแก
ปกครองส
องถิ่น (ccis)ไขข
แลวอ มู ล ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ เ ปลี่ ย นชื่ อ

ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis)
(2)าเนิ
มี หนการขององค
นั ง สื อ แจ งกจัรปกครองส
ง หวั ด เพืว่ อนทแจองถิ
ง ให
การดํ
่น อ งค ก รปกครอง
องคกสรปกครองส
งถิ่นจะสามารถดํ
นการบั
นทึกขอมูล อ งถิ่ น
ว นท อ งถิวนท
่ น อทราบว
า กรมสางเนิเสริ
ม การปกครองท
จํานวนเด็ไดกดนักํ าเรีเนิยนนในระบบสารสนเทศทางการศึ
ก
ษาศู
พัฒกนา
การแก ไขข อมู ลศู น ย พั ฒ นาเด็นกยเล็
ที่ เปลี่ ย นชื่ อ
เด็กเล็กขององค
ก
รปกครองส
ว
นท
อ
งถิ
่
น
(ccis)
ได
ต
ามระยะเวลา
ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ปละ 2 ครั้ง ดังนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis) แลว
(1) ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกป
(2) ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกป

กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 5344
110

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนงานแสดงขั
้นตอนการปฏิ
บัตวิงนท
านองถิ่น
การยาย/รวมศู
นยพัฒนาเด็กเล็กขององค
กรปกครองส
การเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องค ก รปกครองสวนท อ งถิ่น ประสงค จ ะย าย/รวมศู น ย
พัฒ นาเด็ก เล็ก ตองดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
องคกรปกครองส
งถิ่นประสงค
จะเปลี่ยนชื่ออ งถิ่ น ที่ มท
ตามหนัวนท
ง สื ออกรมส
ง เสริ ม การปกครองท
ศูน0816.4/ว
ยพัฒนาเด็405
กเล็ลงวั
กในสั
นที่ ง22กัดกุของตนเอง
มภาพันธ 2560

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
(1) องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จัด เวที ป ระชาคมในพื้ น ที่
หรื
อ
าบลเดิมที่ศูนยกตรปกครองส
ั้งอยู วามีความต
ยาย/รวมศู
การดําเนินตํการขององค
วนทอองการให
งถิ่น และจั
งหวันดย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หรื อ ไม เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชน
(1) องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น จั ด เวที ป ระชาคมในพื้ น ที่
และมติที่ตองการ
หรื อ ตํ า บลเดิ
ที่ ศกู นรปกครองส
ย ตั้ ง อยู ววนทา มีองถิ
ค วามต
งการใหาเย/รวมศู
ปลี่ ย นชื
(2) มองค
่นจัดทําอแผนการย
นย่ อ
ศูนยพั ฒพันาเด็
ก เล็ก เล็กหรื
อไม าเพื
่อสํวัานรวจความคิ
ฒ นาเด็
ก โดยกํ
หนด
ย าย/รวมศู นดยเห็
พั ฒนของชุ
นาเด็ กมเล็ชน
ก
ัดเจน
และมติทใหี่ตอชงการ
(3) คณะกรรมการศู น ย พั ฒ นาเด็
เล็ ก นํ า เรืก่ อรปกครอง
งเสนอต อ
(๒) นํ า ผลการประชาคมเสนอผู
 บ ริ หการองค
หน
ว
ยงานต
น
สั
ง
กั
ด
ตามลํ
า
ดั
บ
เพื
่
อ
ให
ผ

ู
บ
ริ
ห
ารองค
ก
สวนทองถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
(3) เมื่ อ สภาท อ งถิ่ น ให ค วามเห็ น ชอบในการเปลี่ ย นชื่ อ
(4) เมื่ อ สภาท อ งถิ่ น ให ค วามเห็ น ชอบในการย า ย/รวม
ศูนยพัฒนาเด็
กเรีกยเล็บร
ว ใหวอใหงคอกงครปกครองส
งถิ่น่น
ศูนยพกัฒเล็
นาเด็
กเรีอยยแล
บรอยแล
กรปกครองสววนท
นทอองถิ
จัดทําประกาศการเปลี
นชื่อศูนนยยพพัฒัฒนาเด็
นาเด็กเล็กเล็ก ก
จัดทําประกาศยา่ยย/รวมศู
กรณี รวมศู นวยนท
พั ฒอนาเด็
เล็ ก ให อ งค ก รปกครอง
งถิ่ นกรายงานการเปลี
่ ย นชื่ อ
(4) องค(5)ก รปกครองส
อ งถิก่ นเล็พิกจ ารณาคั
ด เลืออหกหัรื อว หน
ก
ศู น ย พั ฒส วนนทาเด็
ให อํ า เภ
จั งาหศู วัน ดย พแั ฒลนาเด็
ว แตกกเล็รณี
จากศู
น
ย
ท
่
ี
ย

า
ย/รวมที
่
ม
ี
ค
วามรู

ค
วามสามารถ
และเหมาะสม
พรอมเอกสาร หลักฐานประกอบที่รับรองสําเนาทุกฉบับ ดังนี้
เพื่ อ ม อ บ ห ม าย ให ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ใน ตํ าแ ห น งหั วห น า
(4.1) สํ าเนามติ ที่ ป ระชุ ม ประชาคมพรอ มแบบสํ ารวจ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ชุ(6)
ด องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานการยาย/รวมศูนย
(4.2)
สํ ากเนามติ
ารประชุ
ห็ น ชอบ
พัฒนาเด็
เล็กใหอํากเภอหรื
อจังหวัมดสภาท
แลวแตอกงถิ
รณี่ นพรทีอ่ เมเอกสาร
หลั่อกศูฐานประกอบที
รองสํ
ใหเปลี่ยนชื
นยพัฒนาเด็่รกับเล็
ก จําเนาทุ
านวนกฉบั1บชุดัดงนี้
(6.1)
สํ
า
เนามติ
ท
่
ี
ป
ระชุ
(4.3) สําเนาประกาศการเปลีม ประชาคมพร
่ย นชื่อศูนยพอัมแบบสํ
ฒ นาเด็ากรวจ
เล็ก
จํ
า
นวน
1
ชุ
ด
จํานวน 1 ชุด
(6.2) สํ า เนามติ ก ารประชุ ม สภาท อ งถิ่ น ที่ เห็ น ชอบ
(5) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนา
ใหยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
เด็กเล็กขององค(6.3)
กรปกครองส
วนทองถิ่นาย/รวมศู
พรอมเอกสารหลั
สําเนาประกาศการย
นยพัฒ นาเด็กกเล็ฐาน
ก
ประกอบให
จํานวนมี ค1 วามถู
ชุด ก ต อ ง และครบถ ว น แล ว รายงานให
(6.4) ทะเบียนเด็
กรมสงเสริมการปกครองท
องถิก่นนักเรียน จํานวน 1 ชุด
(6.5) ทะเบียนบุคลากรผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ชุด
(7) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการยาย/รวมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบให มี ค วามถู ก ต อ ง และครบถ ว น แล ว รายงาน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
(1) 1)กรมส
นการแจ
งจัดงหวัด
กรมสงเสริ
งเสริมมการปกครองท
การปกครองทอองถิงถิ่นดํ่นาดํเนิานเนิการแจ
งจังหวั
ให แใหจงแองค
กรปกครองส
งถิ่น่นดํดําเนิาเนิ
น การจั
สงเอกสาร
จงองค
กรปกครองสววนท
นทอองถิ
นการจั
ดสงดเอกสาร
หลักหลั
ฐานการเปลี
นชื่อศูนนยยพพัฒ
นาเด็กกเล็เล็กกเพิเพิ่มเติ่มเติ
กฐานการยา่ยย/รวมศู
ัฒนาเด็
มม
(2) 2)องคองค
กรปกครองส
วนทว นท
องถิอ่นงถิส่ นงเอกสารหลั
กฐานเพิ
ก รปกครองส
ส ง เอกสารหลั
ก ฐาน่มเติม
เพิ
่
ม
เติ
ม
ให
อ
ํ
า
เภอหรื
อ
จั
ง
หวั
ด
แล
ว
แต
ก
รณี
และจั
ง หวั ด งให
ใหอําเภอหรือจัง หวัด แลวแตกรณี และจังหวัด รวบรวมส
รวบรวมส
ง
ให
ก
รมส
ง
เสริ
ม
การปกครองท
อ
งถิ
่
น
ตรวจสอบ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
อีกครั้งหนึ่ง

ภายใน
ภายใน
15 15
วัน วัน

ภายใน 15 วันภายใน 15 วัน

การดําเนินการของ
การดําเนินการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
งเสริมการปกครองทองถิ่น
ดํ า เนิ นกรมส
การตรวจสอบการรายงาน
ดํ
า
เนิ
การยาย/รวมศูนยนพการตรวจสอบการรายงาน
ัฒนาเด็กเล็ก และ
่ยนชืว นของเอกสาร
่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ความถู ก ตการเปลี
อ ง ครบถ
หลักฐานประกอบ
และความถูกตอง ครบถวนของ

เอกสารหลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน
กรณีตรวจสอบแลว เอกสารถูกตองครบถวน
(1) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการเพิภายใน
่มขอมูล 15 วัน
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ย า ย/รวมในระบบสารสนเทศ
ทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น (ccis)
(2) มี ห นั ง สื อ แจ ง จั ง หวั ด เพื่ อ แจ ง ให อ งค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ นกรณี
ทราบว
า กรมส ง เสริวม การปกครองท
งถิ่ น วน
ตรวจสอบแล
เอกสารถูกตอองครบถ
ได ดํ า เนิ(1)
น การเพิ
มู ล ศูมน ยกพารปก
ั ฒ นาเด็ครองท
ก เล็ ก ที่ ยอ า ย/รวม
ก รม่ มสขงอเสริ
งถิ่ นดํ าเนิ นก าร
ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เปลี่ ย นแปลงแก ไขข อ มู ล ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ เปลี่ ย นชื่ อ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis) แลว

ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis)
(2)
สื อ แจ ง จั งกหวั
ด เพื่ อ แจ
การดํมีาหเนินันงการขององค
รปกครองส
วนทงอให
งถิอ่น งค ก รปกครอง
นท อ งถิ่ นวนท
ทราบว
า กรมส ง เสริ
การปกครองท
องคสกวรปกครองส
องถิ่นจะสามารถดํ
าเนิมนการบั
นทึกขอมูล อ งถิ่ น
จํานวนเด็
นในระบบสารสนเทศทางการศึ
กษาศูก นเล็ยกพัฒ
ได ดกํ านัเนิกเรีนยการแก
ไขข อมู ลศู น ย พั ฒ นาเด็
ที่ นา
เปลี่ ย นชื่ อ
เด็กเล็ในระบบสารสนเทศทางการศึ
กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis)
ได
ต
ามระยะเวลา
ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ปละ 2 ครั้ง ดังนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis) แลว
(1) ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกป
(2) ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกป

กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 5344
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะยุบเลิกศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก ต อ งดํ า เนิ น การตามมาตรฐานการดํ า เนิ น งาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
องคกงบประมาณ
รปกครองสวพ.ศ.
นทอ2559
งถิ่นประสงคจะเปลี่ยนชื่อ
ศูนยตามหนั
พัฒนาเด็
กในสังงเสริ
กัดของตนเอง
ง สืกอเล็กรมส
ม การปกครองท อ งถิ่ น ที่ มท
0816.4/ว 405 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
การดํา(1)เนินองค
การขององค
กรปกครองส
องถิป่นระชาคมในพื
และจังหวัด้ น ที่
ก รปกครองส
ว นท อ งถิ่ นวจันท
ด เวที
(1)
รปกครองส
อ งถิ
เวที ป ระชาคมในพื
น ทีก่
หรืองค
อ ตํ ากบลเดิ
ม ที่ ศู น ยวตนท
ั้ ง อยู
 ว่ นา มีจัคดวามต
อ งการให ยุ บ ้ เลิ
หรื อศูตํนายบลเดิ
ม ที่ ศกู นเล็ยกตหรื้ั ง อยู
า มี่อคสํวามต
อ งการให
่ ย นชื
่อ
พัฒนาเด็
อไม วเพื
ารวจความคิ
ดเห็นเ ปลี
ของชุ
มชน
ที่ตอกงการ
ศูนยและมติ
พั ฒ นาเด็
เล็กหรือไม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของชุมชน
และมติ(2)
ที่ตอองค
งการก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนการยุ บ เลิ ก
ศูนยนํพาัฒผลการประชาคมเสนอผู
นาเด็กเล็ก แผนบุคลากรที่ไ บดรริับหผลกระทบ
โดยใหมีผล
(๒)
ารองค ก รปกครอง
สิ้น่นสุเพื
ดป่อกเสนอขอความเห็
ารศึกษานั้น นชอบจากสภาทองถิ่น
สวนทเมือ่องถิ
าผลการประชาคม
แผนการยุ
บเลิกศูนยพัฒนาเด็
กเล็่ อก
เมื่ อนํสภาท
อ งถิ่ น ให ค วามเห็
น ชอบในการเปลี
่ ย นชื
(3) (3)
และแผนบุ
ค
ลากรที
่
ไ
ด
ร
ั
บ
ผลกระทบ
เสนอผู

บ
ริ
ห
ารองค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิก่นร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
จัดทําประกาศการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(4) เมื่ อ สภาท อ งถิ่ น ให ความเห็ น ชอบในการยุ บ เลิ ก
(4) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รายงานการเปลี่ ย นชื่ อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศู น ย พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก ให อํ า เภ อ ห รื อ จั ง ห วั ด แ ล ว แต ก รณี
จัดทําประกาศยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พรอมเอกสาร หลักฐานประกอบที่รับรองสําเนาทุกฉบับ ดังนี้
(5) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รายงานการยุ บ เลิ ก
(4.1)
าเนามติ
รวจ
ศู น ย พั ฒสํนาเด็
ก เล็ทกี่ ปใหระชุ
อํ ามเภประชาคมพร
อ ห รื อ จั ง ห วัอดมแบบสํ
แล ว แตากรณี
จํานวน
ชุด หลักฐานประกอบที่รับรองสําเนาทุกฉบับ ดังนี้
พรอ1มเอกสาร
(4.2)(5.1)
สํ า เนามติ
ก ารประชุ
ม สภาท อ งถิอ่ นมแบบสํ
ที่ เห็ น ชอบ
สําเนามติ
ที่ ประชุมประชาคมพร
ารวจ
ใหเปลีจํา่ยนวน
นชื่อ1ศูนชุยดพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
(4.3)(5.2)
สําเนาประกาศการเปลี
่อศูนอยงถิ
พัฒ่ นนาเด็
เล็ก
สํ า เนามติ ก ารประชุ่ยมนชืสภาท
ที่ เห็ นกชอบ
จํานวน
ใหย1ุบเลิชุกดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
สํ า เนาประกาศการยุ บ เลิ ก ศู่ยนนชื
ย พ่อั ฒศูนาเด็
(5) จังหวั(5.3)
ดตรวจสอบการรายงานการเปลี
นยพัฒก เล็นาก
1 ชุดกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารหลักฐาน
เด็กเล็จํากนวน
ขององค
แผนบุกคลากรที
่ไดรับผลกระทบ
จํานวน
1 ชุด
ประกอบให(5.4)
มี ค วามถู
ต อ ง และครบถ
ว น แล
ว รายงานให
(6)มการปกครองท
จัง หวัด ตรวจสอบการรายงานการยุ
บ เลิก ศู น ยพั ฒ นา
กรมสงเสริ
องถิ่น
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบให มี ค วามถู ก ต อ ง และครบถ ว น แล ว รายงาน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
ว เอกสารไม
ูกตนอการแจ
งหรือไมงจัคงรบถ
(1) กรมสกรณี
งเสริตรวจสอบแล
มการปกครองท
องถิ่นดําถเนิ
หวัดวน
กรมส ง เสริ
ม กอารปกครอ
องถิ
ดํ าเนิ นการ
ให แจงองค(1)
กรปกครองส
วนท
งถิ่น ดําเนินงท
การจั
ด ส่ นงเอกสาร
แจงจัง หวั่ยนชื
ด ให่อแศูจนงยองค
ก รปกครองส
หลักฐานการเปลี
พัฒนาเด็
กเล็กเพิ่มวเตินทมอ งถิ่น ดําเนิ น การ
จัดกสรปกครองส
งเอกสารหลัวกนท
ฐานการยุ
กศูนยพัฒกนาเด็
กเล็่มกเติเพิม่มเติม
(2) องค
องถิ่นสบงเลิเอกสารหลั
ฐานเพิ
(2)อจัองค
อ งถิงหวั
่ น สดงรวบรวมส
เอกสารหลั
ใหอําเภอหรื
ง หวักดรปกครองส
แลวแตกรณีว นท
และจั
งใหก ฐาน
เพิม่ มการปกครองท
เติ ม ให อํ า เภอหรื
จั ง หวั ด แล วกแต
รณี่ง และจั ง หวั ด
กรมสงเสริ
องถิ่นอตรวจสอบอี
ครั้งกหนึ
รวบรวมสงให ก รมส งเสริมการปกครองท อ งถิ่น ตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง
ภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน

ภายใน 15 วัน

การดําเนินการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การดําเนินการของ
ดําเนินการตรวจสอบการรายงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดํ าการเปลี
เนิ น การตรวจสอบการรายงาน
และความถู
ก า ร ยุ บ เลิ ก ศู นกยตพัองฒครบถ
น า เด็วกนของ
เล็ ก
แ ล ะ ค เอกสารหลั
ว า ม ถู ก ตกอฐานประกอบ
ง ค ร บ ถ ว น
ของเอกสารหลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารถูกตองครบถวน
ว เอกสารถู
กตอองครบถ
(1) กรณี
ก รมตสรวจสอบแล
ง เสริ ม ก ารปก
ครองท
งถิ่ นดํวนาเนิ นก าร
(1)่ ยกรมส
งเสริมการปกครองท
่นดํนาเด็
าเนินการเปลี
นแปลง
เปลี
นแปลงแก
ไขข อ มู ล ศู นอยงถิ
พั ฒ
ก เล็ ก ที่ยเปลี
่ ย นชื่ อ
แก
ไขขอมูลศูนยพัฒ นาเด็ก เล็ก ที่ยุบกเลิษาศู
ก ในระบบสารสนเทศ
ในระบบสารสนเทศทางการศึ
น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ทางการศึ
ษาศู น ย พวั ฒนทนาเด็
ก ขององค ก รปกครอง
ขององคกกรปกครองส
องถิ่นก เล็(ccis)
สวนท
(2)องถิ
มี ห่นนั(ccis)
ง สื อ แจ ง จั ง หวั ด เพื่ อ แจ ง ให อ งค ก รปกครอง
(2)
มี
ห
นั
ง
สื
แจ ง จั งาหวั
ด เพืง่ อเสริ
แจมง ให
อ งค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ นอทราบว
กรมส
การปกครองท
อ งถิ่ น
สไดว นท
องถิ
่
น
ทราบว
า
กรมส
ง
เสริ
ม
การปกครองท
องถิ
่ น ่อ
ดํ าเนิ นการแก ไขข อมู ลศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ เปลี่ ย นชื
ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขข อ มู ล ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ยุ บ เลิ ก
ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis) แลว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis) แลว

กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 5344
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะเปลี่ยนชื่อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของตนเอง

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
(1) องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น จั ด เวที ป ระชาคมในพื้ น ที่
หรื อ ตํ า บลเดิ ม ที่ ศู น ย ตั้ ง อยู ว า มี ค วามต อ งการให เปลี่ ย นชื่ อ
ศูนยพั ฒ นาเด็ก เล็กหรือไม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของชุมชน
และมติที่ตองการ
(๒) นํ า ผลการประชาคมเสนอผู บ ริ ห ารองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
(3) เมื่ อ สภาท อ งถิ่ น ให ค วามเห็ น ชอบในการเปลี่ ย นชื่ อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเรียบรอยแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําประกาศการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(4) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รายงานการเปลี่ ย นชื่ อ
ศู น ย พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก ให อํ า เภ อ ห รื อ จั ง ห วั ด แ ล ว แต ก รณี
พรอมเอกสาร หลักฐานประกอบที่รับรองสําเนาทุกฉบับ ดังนี้
(4.1) สํ าเนามติ ที่ ป ระชุ ม ประชาคมพรอ มแบบสํ ารวจ
จํานวน 1 ชุด
(4.2) สํ า เนามติ ก ารประชุ ม สภาท อ งถิ่ น ที่ เห็ น ชอบ
ใหเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
(4.3) สําเนาประกาศการเปลี่ย นชื่อศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ชุด
(5) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบให มี ค วามถู ก ต อ ง และครบถ ว น แล ว รายงานให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
(1) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการแจงจังหวัด
ให แจงองค กรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนิน การจัด สงเอกสาร
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ใหอําเภอหรือจัง หวัด แลวแตกรณี และจังหวัด รวบรวมสงให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ภายใน 15 วัน

ภายใน 15 วัน

การดําเนินการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการรายงาน
การเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และความถูกตอง ครบถวนของ
เอกสารหลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารถูกตองครบถวน
(1) ก รม ส ง เสริ ม ก ารปก ครองท อ งถิ่ นดํ าเนิ นก าร
เปลี่ ย นแปลงแก ไขข อ มู ล ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ เปลี่ ย นชื่ อ
ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis)
(2) มี ห นั ง สื อ แจ ง จั ง หวั ด เพื่ อ แจ ง ให อ งค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ทราบว า กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
ได ดํ าเนิ นการแก ไขข อมู ลศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ เปลี่ ย นชื่ อ
ในระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ccis) แลว

กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 5344
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

113

กำรบันทึกข้อมูลกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น

ผู้กากับดูแล

สถจ.

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

จัดเตรียมข้อมูล
ประวัติของ
ผู้บริห ำรท้องถิน่
และสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น

3 วัน

1. ดำเนินกำรพ้นจำกตำแหน่งของ
ผู้บริห ำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น
ชุดเดิม (ที่ห มดวำระ) ในระบบฯ
2.ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลฯ ในระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตัง้ ผู้บริหำร สมำชิก
สภำท้องถิ่นและทะเบียน อปท.

2 วัน

1.ตรวจสอบข้อมูล
2.ประมวลผลและทำรำยงำนสรุป

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 08-9925-2674

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
นายวิษณุ วาสานนท์
ผู้อานวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-9925-2674

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ ไข
1. เจ้าหน้าที่ของ อปท. เป็นผู้บันทึกข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2. กองการเลือกตั้งท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจากฐานในระบบศูนย์ข้อมู ลเลือ กตั้งผู้ บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และทะเบียน อปท. (ระบบ ele)
ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ร.บ. เทศบาล พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ร.บ.เมืองพัทยา
รำยละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ทางเว็บไซต์ สถ. www.ele.dla.go.th

หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี ผู้รับรอง นายวิษณุ วาสานนท์ สังกัด ผอ. กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
114

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของหน่วยงาน

ผู้กากับดูแล

สถจ.

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

รับหนังสือจาก
หน่วยงานที่ร้อง
ขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูลฯ

1 วัน

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามจากระบบศูนย์ข้อมูล
เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและทะเบียน อปท.

แจ้งผลการตรวจสอบ

3 วัน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ
กลุ่มงานอานวยการ จัดการ และสนับสนุนการเลือกตั้ง
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 08-9925-2674

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
นายวิษณุ วาสานนท์
ผู้อานวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-9925-2674

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข
1. เจ้าหน้าที่ของ อปท. เป็นผู้บันทึกข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2. กองการเลือกตั้งท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจากฐานในระบบศูนย์ข้อมู ลเลือ กตั้งผู้ บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และทะเบียน อปท.

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้อ งถิ่น
2. กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. สถ. www.ele.dla.go.th

หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี ผู้รับรอง นายวิษณุ วาสานนท์ สังกัด ผอ.กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรตรวจรำชกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สถจ.
กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ

ลงทะเบียนรับหนังสือ
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องส่งให้ ผต.สถ.
ติดตามตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริง

5 วัน

ตรวจติดตามข้อสั่งการ/
นโยบาย/สื่อออนไลน์/
สื่อสิ่งพิมพ์/ทีวี

1.ตรวจสอบ/
วิเคราะห์ เอกสาร
2.ประสานขอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจ
ราชการกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

15 วัน
ทำกำร

-

ข้อสั่งการทาง line
ของผู้บริหาร

ค่าธรรมเนียม

1. ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการติดตาม/
ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
2. ตรวจติดตามข้อ
สั่งการ/นโยบาย
3. ตรวจติดตามสือ่
ออนไลน์ / สื่อ
สิ่งพิมพ์ / ทีวี
4. ตรวจติดตาม
ข้อสั่งการทาง line
ของบริหาร

5 วันทำกำร

รำยงำน ภำยใน 3 วัน

รำยงำน ภำยใน 24 ชม.

กรณีตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งให้ ผต.สถ.
ตรวจติดตาม
สรุปรายงานข้อเท็จ จริงเสนอ หน.ผต.สถ. และ
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน 25 วัน
ทาการนับแต่วันที่ได้ลงทะเบียนรับหนังสือ
กรณีตรวจติดตามตามข้อสัง่ การ/นโยบาย/
สื่อออนไลน์/สื่อสิ่งพิมพ์/ทีวี
สรุปรายงานข้อเท็จ จริงเสนอผู้บังคับบัญชา
ให้ทราบทันทีหลังจากเดินทางกลับจากการ
ตรวจติดตาม (รายงานภายใน 3 วัน)
รายงานทาง line ให้ผู้บริหารทราบ
ภายใน 24 ชั่วโมง

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการให้บริการ
เปิดให้บริการวัน : จันทร์ - ศุกร์
กลุ่มประสานการตรวจราชการ
เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรสานักงาน : 0 2243 2276 , 0 2241 9000 ต่อ 1328-9
โทรสาร 0 2243 2279 เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 08 1619 5541, 08 1922 9696
ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย 061-390-1717 2. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา 061-393-8118
3. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ 081-255-4859
4. นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 081-174-3693
5. นายสุวิทย์ จันทร์หวร 089-569-1310
6. นายอิสระ ละอองสกุล 061-384-0777
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ ไข
1. การประสานขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการออกตรวจราชการ/ติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกช์
2. กลไกราชการส่วนภูมิภาคต้องมีความพร้อมในการอานวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อ มูลประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการตรวจราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2546

นายเอกยุทธ จักสี นายถิระวัฒน์ แสงทองล้วน สังกัดกลุ่มประสานการตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ผู้กากับดูแล

สถจ.

อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
1.สานักงาน ป.ป.ช.
แจ้ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ประเมิน ITA ให้ สถ.
ทราบ

30 วัน

8. ผู้ รั บ จ้ า ง ส่ ง ผ ล
คะแนนประเมิ น ให้
ป.ป.ช.

รวมทั้งสิ้น
240 วัน

30 วัน

2. สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สถ.
จัดประชุม Web conference
ชี้แจงการเตรียมความพร้อม
สาหรับการประเมินให้กับ สถจ.

30 วัน

3. สถ จ . แ จ้ ง อ ป ท .
รั บทราบและเตรี ยมความ
พร้อมการประเมิน ITA

30 วัน

6.ผู้รับจ้างการประเมินประสาน
7. อปท. อานวยความสะดวกใน
ข้อมูลเพื่อการประเมิ นและจั ดเก็ บ
การเก็บข้อมูลของผู้รับจ้างการ
ข้อมูล จากแบบ EIT และ OIT
ประเมิน
และบุ ค ลากร อปท. ท าแบบ
60 วัน ผ่านระบบ ITA online

เครื่องมือการประเมิน

4. สานั ก งาน ป.ป.ช. จั ด ประชุ ม
ชี้แจงแนวทางตามคู่มือการประเมิ น
ITA ให้แก่ สถจ. .และ ป.ป.ช. ประจาจังหวัด

30 วัน

30 วัน
5. สถจ. ชี้แ จงแนวทาง
และให้ ค าปรึ ก ษากา ร
ประเมินแก่ อปท.

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Integrity and Transparency Assessment: IIT )
2) แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดให้บริการวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรสานักงาน : 02-241-0267
ผู้รับผิดชอบ นายพีรวิทย์ พงค์สุรชีวิน โทร 081-403-5683

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
หัวหน้าสานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 081-890-4439

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ ไข
- การดาเนินงานมีหลายขั้นตอนและขอให้เร่งรัดให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
- ประสาน อปท. และผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน ศปท.สถ.

หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายพีรวิทย์ พงค์สุรชีวิน ผู้รับรอง นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรตรวจสอบข้อมูลกำรทุจริตของ อปท.
สถจ.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ

1. สถจ. รั บการประสาน
จาก ศปท. สถ. หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จบ
กระบวนการ
รวมทั้งสิ้น
101 วัน

7 วัน

2. สถจ.ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในทางลับ
20 วัน

30 วัน

6. สถจ.แจ้งสื่อมวลชน
เพื่อชี้แจงข้ อ เท็ จ จริ ง
การดาเนินงาน

30 วัน

5. สถจ. รายงานผลการ
ดาเนินการให้ ศปท.สถ.

7 วัน

3. สถจ .ประ สา นขอข้ อมู ล
หน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ
พื้นที่ เช่น ป.ป.ช.จังหวัด ป.ป.ท.
จังหวัดหรือตารวจท้องที่

7 วัน

4. สถจ. พิจารณาข้อมู ล หากมี
ความผิ ดให้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ยวข้ อง ด าเ นิ น กา รตา ม
กฎหมาย

ช่องทำงกำรให้บริกำร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 5
ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ นายพีรวิทย์ พงค์สุรชีวิน โทร 081-403-5683
เบอร์โทรสานักงาน : 02-241-0267

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ หัวหน้าสานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร 081-890-4439

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ไข
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบในทางลับไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล ทาให้คู่กรณีเดือดร้อน

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 ประมวลกฎหมายอาญา
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รำยละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน ศปท.สถ.

หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นายพีรวิทย์ พงค์สุรชีวิน
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับรอง นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์

กำรสอบคัดเลือกสำยผู้ ปฏิบั ติ
สถจ.

อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
สอบคัดเลือก

ประกำศ
รับสมัครสอบ
ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง

รับสมัคร
ไม่น้อยกว่ำ
15 วันทำกำร

สอบ

ประกำศผลกำรคัดเลือ ก

ไม่น้อยกว่ำ
10 วันทำกำร

ประกำศรำยชื่อ
ไม่น้อยกว่ำ 10 วันทำกำร

ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
- กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรสานักงาน: 0 241 9000 ต่อ 4216 – 4218
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุรณี แพรโรจน์ เบอร์โทร 08 9925 2501

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
- ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข
1. การแต่งตั้งกรรมการส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ไม่มีอานาจหน้าที่หรือมีลักษณะงานใกล้เคียงกับตาแหน่งที่เปิดสอบ
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกต้องระบุทั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและบทเฉพาะกาล รวมทั้งต้องระบุอัตราเงินเดือน
ไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรสอบคัดเลือกสำยผู้ ปฏิบั ติ
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ผู้ดำเนินกำร อปท. เป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก หรืออาจร้องขอให้ ก.จังหวัด เป็นหน่ ว ยด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กแทนก็ ไ ด้ โ ดยให้ อปท. นั้ น
เป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับ ผิด ชอบค่าใช้จ่ ายในการด าเนินการสอบคัด เลือก
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
2. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเบี ยบเกี่ยวกับการสอบ
3. หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ โดยระบุ ชื่อ ต าแหน่ ง สายงาน และจ านวน
อัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิ ธี ก ารสอบคั ด เลื อ ก ก าหนดวั น เวลา สถานที่ ส อบข้ อ เขี ย น สั ม ภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น และข้ อ ความอื่ น ที่ ผู้สมั ค รสอบควรทราบ โดยปิ ด ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั้ น ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
4. หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบและเจ้ าหน้ าที่ต รวจคุณ สมบัติ
5. กาหนดให้รับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ า 10 วันทาการ
7. แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบภาค ก. และ ภาค ข. แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาค ค. รวมทั้งเจ้าหน้ า ที่ ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
การสอบคัดเลือก
8. เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัด เลือกได้ให้ ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่ สอบตามหลัก สูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหก สิบ
9. การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะกาหนดให้สอบทั้ง 3 ภาคในคราวเดี ย วกั น หรื อ สอบภาค ก .
และ ข. ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้
10. ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือ กทราบ แต่ ห ากกรณี ห น่ ว ยด าเนิ น การสอบ
คัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจ ริต ให้ประธานก.จังหวัด มีอานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้ น
11. เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทาบัญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นเรี ย งล าดั บ ตามผลคะแนนรวม รายงานต่ อ
หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อผู้ สอบคัดเลือกได้ต่อไป
12. ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ส อบได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนภาคความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่า กั น ให้ ผู้ไ ด้ ค ะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ค วามสามารถทั่ ว ไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในลาดับที่ สูงกว่า
13. ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจานวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้ อ งเรี ย กรายงานตั ว ผู้ ส อบคั ด เลื อ ก
ได้ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วันและเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
14. การดาเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยด าเนินการสอบคัด เลือกดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยัง ก.จั ง หวั ด ก่ อ นวั น เริ่ ม รั บ สมั ค รสอบ
คัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จ สิ้น แล้ว ให้สาเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีก รอกคะแนน จ านวน 1 ชุด ไปยัง ก.จัง หวัด ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ส อบ ประกาศผลสอบหรื อ อื่ น ๆ
นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยัง ก.จังหวัด ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ ยนแปลง
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กำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ

อปท .ตั้ งค ณะกร รมก ำร จั ด ท ำ แ ผ น
อัต รำกำลัง 3 ปี เพื่ อ วิ เ ครำะห์ ป ริ ม ำณ
งำนที่ผ่ำนมำและที่จะเกิด ขึ้นว่ำ ต้ อ งกำร
อั ต รำก ำลั งข้ ำ รำช กำร ลู ก จ้ ำ ง แ ละ
พนักงำนจ้ำงจำนวนเท่ ำ ใดจึ ง สำมำรถ
ปฏิบัต ิงำนตำมภำรกิจ อำนำจหน้ ำ ที่ ใ น
แต่ละปี ไ ด้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั้ ง นี้
ต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน
บุค คลสูงกว่ำร้อยละสี่สิบไม่ได้

ค่ำธรรมเนียม

30 วัน

สถจ.

- อปท. เสนอร่ำงแผนอัต รำกำลัง
3 ปี ต่อ ก.จังหวัด เพื่อพิจำรณำ
- ก.จังหวัด พิจำรณำรำยละเอียด
กำรวิเครำะห์ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร
กำรกำหนดประเภท จำนวน
อั ต รำก ำลั งข้ ำ รำชก ำร ลู ก จ้ ำ ง
และพนักงำนจ้ำง ว่ำเป็นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนดหรือไม่

ผู้กำกับดูแล

30 วัน

ประชำชน

- เมื่อ ก.จังหวัด มีมติเห็นชอบแผน
อัต รำกำลังแล้ว ให้ อปท. ประกำศใช้
แผนอัต รำกำลัง
- อปท. ต้องจัด สรรเงินงบประมำณ
ตั้งเป็นอัต รำเงินเดือนและเงินประจำ
ต ำแหน่งให้ค รบถ้วนตำมกฎหมำย
กำหนด
- อปท. ต้องสรรหำบุค คลมำแต่งตั้งใน
ต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมแผนอัต รำกำลัง
3 ปี โดยเคร่งครัด

- ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
- กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรสานักงาน : 0 241 9000 ต่อ 4216 – 4218
ผู้รับผิดชอบ : นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง 08 5121 3768

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
- ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข
- ก.จังหวัด ควรให้ความสาคัญการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ อปท. ตามที่กฎหมายกาหนด
- อปท. จะจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างที่นามาจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงิน
อื่นใด สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้นไม่ได้

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
1. การจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งครบกาหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทาแผนอัตรากาลังให้
แล้วเสร็จก่อนแผนอัตรากาลัง 3 ปี ฉบับเดิมจะครบกาหนดเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง การใช้ตาแหน่ง และการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกาหนด
2. บทวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ยุทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) โดยเฉพาะการบูรณาการแผนและงบประมาณในระดั บ พื้ น ที่
(One Plan) เพื่อให้การคานวณและวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง รวมถึงจานวนอัตรากาลังเป็นไปอย่างเหมาะสมอันจะนาไปสู่ ก ารจั ดท า
แผนอัตรากาลังที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
3. บทวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ปริมาณงาน โครงการ กิจกรรมที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้น
ว่า ภารกิจดังกล่าวต้องการอัตรากาลังในประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่ ว ไป
ในระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยู่ตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้แสดงข้อมูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนั ก งานจ้ า งไว้ ใ น
ฉบับเดียวกัน
4. บทวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การจัดทาแผนอัตรากาลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ อ งคานึ ง ถึ ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง และประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ตามมาตรา 35 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กาหนดว่า การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ เงิ น อื่ น ใดนั้ น องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกาหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
5. ความสมบูรณ์ของแผนอัตรากาลัง
5.1 เมื่อ ก.จังหวัด มีมติเห็นชอบแผนอัตรากาลังแล้ว ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศใช้ แ ผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรเงินงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ ง ให้ ครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์
กาหนด
5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการสรรหาบุคคลมาแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่า ง ตามปี ง บประมาณในแผนอั ตราก าลั ง 3 ปี
โดยเคร่งครัด
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กำรเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ นในสำยงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสำยงำนนิติกำร
กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
ผู้กำกับดูแล

อปท.

สถจ.

1. ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นมีผ ลงำนและมีค ุณ สมบัต ิต ำมหลัก เกณฑ์
2. อปท. ขอปรับปรุงต ำแหน่งต่อ ก.จังหวัด และ ก.จังหวัด เห็นชอบกำรปรับปรุงต ำแหน่ง

ชพ.

ชช.

1. ก.จังหวัด ส่งผลงำนให้ ก.กลำง

5 วันทำกำร

2. ก.กลำง ส่งผลงำนให้ค ณะกรรมกำรประเมิน
3. ก.กลำง แจ้งผลกำรประเมินให้ ก.จังหวัด

5 วันทำกำร
5 วันทำกำร

1. กรณีผ ่ำนกำรประเมิน อปท. ออกค ำสั่ง
แต่งตั้ง โดยควำมเห็นชอบของ ก.จังหวัด
2. กรณีไม่ผ ่ำนกำรประเมิน ให้เสนอผลงำนได้
อีก ครั้งหนึ่งภำยใน 1 ปี

1. ก.จังหวัด ส่งเรื่องขอปรับปรุงต ำแหน่งให้ ก.กลำง
1. ก.กลำง พิจำรณำกำรปรับปรุงต ำแหน่ง
2. กรณี ก.กลำง เห็นชอบ แจ้งให้ส่งผลงำน
1. ก.จังหวัด ส่งผลงำนให้ ก.กลำง

1. ก.กลำง ส่งผลงำนให้ค ณะกรรมกำรประเมิน
2. ก.กลำง แจ้งผลกำรประเมินให้ ก.จังหวัด

5 วันทำกำร
1 เดือน
5 วันทำกำร
5 วันทำกำร

5 วันทำกำร
5 วันทำกำร

1. กรณีผ ่ำนกำรประเมิน อปท. ออกค ำสั่งแต่งตั้ง โดยควำมเห็นชอบของ ก.จังหวัด
2. กรณีไม่ผ ่ำนกำรประเมิน ให้เสนอผลงำนได้อีก ครั้งหนึ่งภำยใน 1 ปี

ค่ำธรรมเนียม
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชานาญการพิเศษ 1,500 บาท/คน/ราย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานระดับเชี่ยวชาญ 3,000 บาท/คน/ราย

ช่องทำงกำรให้บริกำร
- กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เปิดให้บริการวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรสานักงาน : 0 2241 9000 ต่อ 4211 – 4218
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมะลิวัลย์ จิตร์อารุณ เบอร์โทร 08 9758 0525

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
- ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข
- การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานต้องเป็นผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ
ที่ขอประเมิน

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2557
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ นในสำยงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสำยงำนนิติกำร
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
1. ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานครบถ้วน ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และ
ผ่านการประเมินคุณลักษณะของบุคคล
2. การปรับปรุงตาแหน่งให้ดาเนินการประเมินปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงาน
ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมิ น เพื่ อ เข้ า สู่ ตาแหน่ ง
โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญมากถึงขนาด
ที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควร
ปรับปรุงตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นโดยมติเสียงข้างมาก ก็ให้ อปท. เสนอ ก.จังหวัด พิจารณาเห็นชอบ เว้นแต่การให้ความเห็นชอบในระดั บ
เชี่ยวชาญให้ ก.จังหวัด รายงานผลต่อ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. พิจารณาเห็นชอบก่อน
การปรับปรุงตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นจะต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งผู้อานวยการที่ผู้นั้นสังกัด เว้นแต่หากวิเคราะห์ ค่า งานแล้ ว สู ง กว่า
ระดับตาแหน่งผู้อานวยการที่ผู้นั้นสังกัดก็ให้ตรวจสอบการวิเคราะห์ค่างานอีกครั้งหนึ่งแล้วแสดงเหตุ ผ ลว่ า เหตุ ใ ดผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจึ งมี
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูงกว่าตาแหน่งผู้อานวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ชัดเจนด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.จั ง หวั ด และ
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
3. คณะกรรมการประเมินผลงานระดับชานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ จานวน ๓ คน แต่งตั้งจากบัญชีกรรมการประเมิ น ผลงานที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบั น การศึ ก ษา หรื อ ส่ ว นราชการในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี
เลขานุการ อ.ก.จ. อ.ก.ท. หรือ อ.ก.อบต. โครงสร้างและอัตรากาลัง เป็นเลขานุการ
4. ผลงานนั้นจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ซึ่ ง เป็ น สายงาน
เดียวกันกับตาแหน่งที่ขอแต่งตั้ง (ไม่นับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน) โดยต้องเป็นผลงานที่โดดเด่นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรื อ
ประชาชนหรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การผ่านผลงาน กาหนดไว้ดังนี้
(1) ผู้ผ่านการประเมินผลงานในระดับชานาญการพิเศษจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(2) ผู้ผ่านการประเมินผลงานในระดับเชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนจากกรรมการ 2 ใน 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
5. ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานให้เสนอผลงานได้อีกครั้งหนึ่งหากคาสั่งมอบหมายงานของเลขที่ตาแหน่งนัน้ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้
เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินให้ดาเนินการใหม่ทั้งการปรับปรุงตาแหน่งและการประเมินผลงาน
6. เมื่อคณะกรรมการได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินปริมาณงาน และการประเมินผลงานของผู้นั้นแล้ ว ให้ อปท . ประกาศ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังในเลขที่ตาแหน่งนั้นและออกคาสั่งแต่งตั้งผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของ ก .จั ง หวั ด
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานถูกต้องครบถ้วน

รำยละเอียดเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรขอหนังสือรับรอง ป.โท ฯ
สถจ.

ผู้กำกับดูแล

อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แจ้งจังหวัด
ขอเอกสำรเพิ่มเติม

1

กรณี ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

ก.จังหวัดส่ง
เรื่องกำรขอ
หนังสือรับรอง
ป.โท สำย
งำนผู้บริหำร

2

3

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
ของข้อมูล
เอกสำร

ทำหนังสือรับรอง
ป.โท เสนอผู้มี
อำนำจ ลงนำม

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

ส่งหนังสือ
รับรอง ป.โท
ไปยัง
ก.จังหวัด

4

5 วันทำกำร

กรณี ข้อมูล
ครบถ้วน

ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ : สถ.
เบอร์โทรสานักงาน : 02-2419000 ต่อ 2353
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ คังกัน 08-1174-3688

เปิดให้บริการวัน : จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข

- ไม่มี-

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว58 ลว. 11 ธค.58
2. ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์
การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรขอหนังสือรับรอง ป.โท ฯ
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดส่งเรื่องหารือการขอหนังสือรับรอง ป.โท สายงานผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
- บัญชีรายชื่อข้าราชการและพนั ก งานส่ ว นตาบลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบน าคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทมาเที ย บเป็ น
ประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งสายงานบริหาร
- สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
- สาเนาทะเบียนประวัติ
- สาเนารายงานการประชุมจาก ก.จังหวัด
ทั้งนี้ เอกสารสาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วยลายมือตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งหนังสือประทับตราแจ้งจังหวัดขอเอกสารเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ออกหนังสือรับรองเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม และทาหนังสือส่งหนังสือรับรอง ป.โท ฯ ให้
จังหวัดดาเนินการส่ง อปท. ต่อไป

รำยละเอียดเพิ่มเติม

126

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรหำรือเทียบระยะเวลำดำรงตำแหน่ง
สถจ.

ผู้กำกับดูแล

อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แจ้งจังหวัด
ขอเอกสำร
เพิ่มเติม

1

ก.จังหวัด
หำรือกำร
เทียบ
ระยะเวลำ
กำรด ำรง
ต ำแหน่ง

กรณี ข้อมูล
ไม่ค รบถ้วน

ตรวจสอบ
ควำมถูก
ต้องของ
ข้อมูล
เอกสำร

2

3

ท ำวำระ
เสนอ
คณะอนุ
เทียบ

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

4

น ำมติ
คณะอนุ
เทียบ
เสนอ
ก.กลำง

5 วันทำกำร

ส่งหนังสือ
แจ้งผล มติ
ก.กลำง
ไปยัง
ก.จังหวัด

5

5 วันทำกำร

กรณี ข้อมูล
ครบถ้วน

ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานทีใ่ ห้บริการ : สถ.
เบอร์โทรสานักงาน : 02-2419000 ต่อ 2353
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ คังกัน 08-1174-3688

เปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน

- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข
ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว25 ลว. 2 มี.ค.49
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 ลว. 25 ก.พ.48
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว61 ลว. 25 ธค.58
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว58 ลว. 11 ธ.ค.58
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรหำรือเทียบระยะเวลำดำรงตำแหน่ง
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดส่งเรื่องหารือเทียบระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
- สาเนาทะเบียนประวัติการรับราชการสังกัดเดิม ทุกหน้า
- สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล ทุกหน้า
- สาเนาใบรายงานผลการศึกษาและสาเนาใบปริญญาบัตร ทุกแห่ง
- สาเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล และคานาหน้านาม (ตรงกันกับใบปริญญาบัตร)
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานของต้นสังกัดเดิมที่มอบหมายให้ผู้ที่จะขอนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ในห้วงระยะเวลาที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งระบุเลขที่ตาแหน่งและลักษณะงานที่บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบ
เพื่อประกอบการพิจารณาลักษณะงาน ทุกแห่ง
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัดเดิม ทุก แห่ ง ประกอบแบบแสดงรายละเอี ย ดการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล ซึ่งระบุระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานใน
ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นจนสิ้นสุดให้ละเอียดและชัดเจน โดยหนังสือรับรองการปฏิ บั ติง านจะต้ อ งเป็ น หนั ง สื อ
ราชการที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ณ ต้นสังกัดเดิม ซึ่งเป็นผู้มีอานาจในการลงนามรับรอง (ฉบับจริง)
ขั้นตอนที่ 3 กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดทาหนังสือส่งจังหวัดขอเอกสารเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กรณีเอกสารครบถ้วน จัดทาระเบียบวาระเพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุเทียบระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ขั้นตอนที่ 5 นามติที่ประชุมคณะอนุเทียบระยะเวลาการดารงตาแหน่ง จัดทาเสนอเข้าระเบียบวาระ ก.กลาง
ขั้นตอนที่ 6 ทาหนังสือแจ้งผลส่งให้จังหวัด แจ้ง อปท.ต่อไป

รำยละเอียดเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรหำรือคุณวุฒิกำรศึกษำ
สถจ.

ผู้กำกับดูแล

อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แจ้งจังหวัด
ขอเอกสำร
เพิ่มเติม

1

ก.จังหวัด
หำรือ
คุณ วุฒ ิ
กำรศึก ษำ

กรณี ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบ
ควำมถูก
ต้องของ
ข้อมูล
เอกสำร

2

3

ตรวจสอบ
คุณวุฒิ
กำรศึก ษำ

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

กรณี ข้อมูล
ครบถ้วน

กรณี ก.พ.
รับ รองแล้ว

กรณี ก.พ.
ยังไม่มีกำร
รับ รอง
ส่งหำรือ
ก.พ./ก.ค.ศ.

ส่งหนังสือ
แจ้งผล
ไปยัง
ก.จังหวัด

5

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

ตรวจสอบกับ
มำตรฐำนตำแหน่ง

ค่ำธรรมเนียม

4

ทำหนังสือ
เสนอผู้มี
อำนำจลง
นำม

กรณี พิจำรณำ
รำยละเอียด
เนื้อหำวิชำ
ขอหนังสือรับ รอง
จำกสถำบัน ศึกษำ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ : สถ.
เบอร์โทรสานักงาน : 02-2419000 ต่อ 2353
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ คังกัน 08-1174-3688

เปิดให้บริการวัน : จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน

- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หำรือคุณวุฒิกำรศึกษำ

สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดส่งเรื่องหารือคุณวุฒิการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
- สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ทุกหน้า
- สาเนาใบรายงานผลการศึกษาและสาเนาใบปริญญาบัตร ทุกแห่ง
- สาเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล และคานาหน้านาม (ตรงกันกับใบปริญญาบัตร)
- หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ฉบับจริง)
ขั้นตอนที่ 3 กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดทาหนังสือส่งจังหวัดขอเอกสารเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กรณีเอกสารครบถ้วน ทาหนังสือเสนอผู้มีอานาจลงนาม
- กรณี ก.พ. รับรองแล้ว ตรวจสอบกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
- กรณี ก.พ. ยังไม่มีการรับรอง จัดทาหนังสือหารือไปยัง ก.พ./ ก.ค.ศ.
- กรณี พิจารณารายละเอียดเนื้อหาวิชา จัดทาหนังสือขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 ทาหนังสือแจ้งผลส่งให้จังหวัด แจ้ง อปท. ต่อไป

รำยละเอียดเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรหำรือเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
สถจ.

ผู้กำกับดูแล

อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แจ้งจังหวัด
ขอเอกสำร
เพิ่มเติม

1

ก.จังหวัด
หำรือ
เกี่ยวกับ
พนัก งำน
จ้ำง

กรณี ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบ
ควำมถูก
ต้องของ
ข้อมูล
เอกสำร

2

3

ตรวจสอบ

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

กรณี ข้อมูล
ครบถ้วน

5 วันทำกำร
กรณี เคยตอบ
ข้อห ำรือแล้ว

ต รวจสอบ ก ับมำตรฐำน
ต ำแห น ่งและระเบ ียบท ี่
เก ี่ยวข้อ ง

ค่ำธรรมเนียม

4

ทำหนังสือ
เสนอผู้มี
อำนำจ
ลงนำม

5

ส่งหนังสือ
แจ้งผล
ไปยัง
ก.จังหวัด

5 วันทำกำร

กรณี ยังไม่
เคยมีกำรตอบ
หำรือ
เสน อเข้ำท ี่ป ระชุม
ก .ก ลำง

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ : สถ.
เบอร์โทรสานักงาน : 02-2419000 ต่อ 2353
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ คังกัน 08-1174-3688

เปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน

- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทำงกำรแก้ ไข

- ไม่มี -

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศคณะกรรมการกลาง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
2. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรหำรือเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดส่งเรื่องหารือเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดทาหนังสือส่งจังหวัดขอเอกสารเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 กรณีเอกสารครบถ้วน ทาหนังสือเสนอผู้มีอานาจลงนาม
- กรณี เคยมีการตอบหารือแล้ว ตรวจสอบกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กรณี ยังไม่เคยมีการตอบหารือ จัดทาเสนอเข้าระเบียบวาระ ก.กลาง
ขั้นตอนที่ 5 ทาหนังสือแจ้งผลส่งให้จังหวัด แจ้ง อปท. ต่อไป

รำยละเอียดเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรหำรือกำรรับโอนข้ำรำชกำรทหำร
สถจ.

ผู้กำกับดูแล

อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แจ้งจังหวัด
ขอเอกสำร
เพิ่มเติม

1

ก.จังหวัด
หำรือกำร
รับโอน
ข้ำรำชกำร
ทหำร

กรณี ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบ
ควำมถูก
ต้องของ
ข้อมูล
เอกสำร

2

3

ตรวจสอบ
คุณวุฒิ
กำรศึก ษำ
ว่ำตรงตำม
มำตรฐำน
ตำแหน่งที่
รับ โอน
หรือ ไม่

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

กรณี ข้อมูล
ครบถ้วน

กรณี ก.พ.
รับ รองแล้ว

กรณี ก.พ.
ยังไม่มีกำร
รับ รอง
ส่ง ห ำรือ
ก.พ.

ส่งหนังสือ
แจ้งผล
ไปยัง
ก.จังหวัด

5

5 วันทำกำร

5 วันทำกำร

ตรวจสอบกับ
มำตรฐำนต ำแหนง่

ค่ำธรรมเนียม

4

ทำหนังสือ
เสนอผู้มี
อำนำจลง
นำม

กรณี พิจำรณำ
รำยละเอียด
เนื้อหำวิชำ
ขอห น ังสือรับรอง
จำกสถำบันศึกษำ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ : สถ.
เบอร์โทรสานักงาน : 02-2419000 ต่อ 2353
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ คังกัน 08-1174-3688

เปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน

- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 17 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553
3. หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรหำรือกำรรับโอนข้ำรำชกำรทหำร
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ขั้นตอนที่ 1 รับหนังสือหารือเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการทหารจาก ก.จังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนข้าราชการ
ทหาร เช่น คุณวุฒิการศึกษา สาเนาประวัติการรับราชการทหาร โดยตรวจสอบชื่อ ชื่อสกุล ของผู้หารือว่าใช่บุคคลคนเดียวกันหรือไม่ กรณี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน จะดาเนินการจัดทาหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อเพื่อแจ้งจังหวัดดาเนินการประสานขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้หารือ โดยให้จังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของผู้หารือแล้วดาเนินการส่งข้อหารือมายัง ก.กลาง เพื่อพิจารณา
อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตรวจสอบว่าคุณวุฒิที่ผู้ขอโอนจะใช้บรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ.รับรองหรือไม่ โดยตรวจสอบจากคู่มือปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ ก.พ.รับรอง และ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. มีมติรับรอง กรณีที่ยังไม่แน่ชัดว่าคุณวุฒิผู้หารือ ก.พ.จะ
รับรองเป็นคุณวุฒิทางใด จะต้องจัดทาเป็นหนังสือหารือสานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ทาหนังสือเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 5 ส่งหนังสือแจ้งผลหารือการรับโอนข้าราชการทหารไปยัง ก.จังหวัด
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กำรขอรับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
อัน มีลักษณะเป็น เงินรำงวัลประจำปี (โบนัส)

ผู้กำกับดูแล

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
คุณ สมบัต ิของ อปท. ที่มีสิทธิ
1. มีวงเงินคงเหลือ
2. ผ่าน LPA ของปีง บประมาณที่ผ ่านมา
ทุกด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. ในข้อบัญญัติมีง บพัฒนาไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
4. กรณีจะจ่าย ต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
ปิดบัญชีรายรับ - รายจ่าย

พร้อมเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อ ง
กับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ข องจัง หวัด
+ โครงการ/กิจกรรมดีเด่น หรือมี
ความส าคัญ อย่างละ 1 โครงการ/กิจกรรม
ก.จัง หวัด ให้ความเห็นชอบการประเมิน
-ตั้ง แต่ 75 แต่ไม่เกิน 85 คะแนน ไม่เกิน 0.5 เท่า
-ตั้ง แต่ 85 แต่ไม่เกิน 95 คะแนน ไม่เกิน 1.0 เท่า
-ตั้ง แต่ 95 คะแนนขึ้นไป ไม่เกิน 1.5 เท่า
อปท. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการพิจารณา
จ่ายเงิน ประกอบด้วย
1. นายก อปท.
2. ปลัด อปท.
3. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

ค่ำธรรมเนียม

อปท.

สถจ.

ภายในกันยายนของทุกปี

เริ่ม 1 ตุล าคม ของปีที่ข อรับการประเมิน

ให้ อปท. ทุก แห่ง ยื่นเสนอ
ก.จัง หวัด

อปท. ดาเนินการตามมติ
และตัวชี้วัดเป็นเวลา 12 เดือน
นับตั้ง แต่วันที่ 1 ต.ค. ของปี
ที่ข อรับการประเมิน

กรณี อปท. ใดไม่ขอรับการประเมิน
หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้แจ้งเหตุผลให้ ก.จังหวัด ทราบด้วย

อนุกรรมการตรวจประเมิน
และรายงานผลการประเมิน
ต่อ ก.จังหวัด เพื่อให้ความ
เห็น ชอบ

คุณ สมบัต ิของผูม้ ีสิทธิ
1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ได้รับเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้าง
ทั้ง ปี 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 1.0 ขั้น
2. พนักงานจ้าง ได้รับคะแนนประเมินทั้ง ปี เฉลี่ยอยู่ในระดับดีข ึ้นไป
3. ปฏิบัติง านที่ อปท. ที่ข อรับการประเมินไม่น้อยกว่า 8 เดือน

อปท.จ้างสถาบันระดับ
อุดมศึกษาตามบัญชี
รายชื่อที่ ก.จัง หวัด
กาหนด ทาการส ารวจ
ความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการตามมิติที่ 2

อปท. จัดทาแบบแสดงค่าใช้จ่ายด้าน
เงินเดือน ค่าจ้างฯ เสนอ ก.จัง หวัด
เพื่อแต่ง ตั้ง อนุกรรมการฯ ไปทาการประเมิน
1. ข้าราชการ/ลูก จ้างประจา
(1.1) 2 ขั้น (1.2) 1.5 ขั้น (1.3) 1 ขั้น
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ/ผู้เชี่ยวชาญ
(2.1) เลื่อนค่าตอบแทนดีเด่น (2.2) เลื่อน
ค่าตอบแทนดีมาก (2.3)เลื่อนค่าตอบแทนดี
3.พนักงานจ้างทั่วไป
(3.1) ดีเด่น (3.2) ดีมาก (3.3) ดี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร

- กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่ น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ทุกจังหวัด
- ส่วนส่งเสริมการบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่ น
เปิดให้บริการวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรสานักงาน : 0 241 9000 ต่อ 3331
ผู้รับผิดชอบ : นายปิยะ คังกัน 081 - 1743688

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน

- ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี สาหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิ เศษอั นมีลัก ษณะเป็นเงินรำงวัลประจำปี (โบนัส)
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
1. คุณสมบัติองค์กร
- มีเงินเหลือจากวงเงิน 40 % ของงบประมาณรายจ่ายปีที่ขอประเมิน
- มีผลคะแนน LPA ในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี มีงบเพื่อการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 10 % ของปีที่ขอประเมิน
-กรณีจะจ่าย ต้องแสดงงบการเงิน ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
- ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้รับเงินเดือนจากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน หรืองบอุดหนุน
- มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอประเมินไม่น้อยกว่า 8 เดือน
มีคะแนนประเมินทั้งปี 2 ครั้ง และได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ากว่า 1 ขั้น พนักงานจ้างต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ากว่าระดับดี
3. ขั้นตอน
(1) ยื่นเสนอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขอประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ ก.จังหวัด ภายในเดือนกันยายน ทุกปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ กิจกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 1 โครงการ และโครงการดีเด่น 1 โครงการ ต่อ ก.จังหวัด
(2) ให้ ก.จังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงาน ก.จังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 90 คะแนนเต็ม
ส่วนที่ 2 คะแนนประเมิน LPA 10 คะแนนเต็ม
(4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา 12 เดือน
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง
- ให้อนุกรรมการประเมินออกตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณสมบัติครบถ้วน มีผลประเมินตั้งแต่ ระดับ 75 คะแนนขึ้นไป จึงมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
2. เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
3. ให้ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินนาวงเงินที่ได้ มาพิจารณาจัดสรรให้ แก่ พนักงานส่วนท้ องถิ่ น
6. อัตราการจ่าย
ตั้งแต่ 75 แต่ไม่เกิน 85 คะแนน ไม่เกิน 0.5 เท่า
ตั้งแต่ 85 แต่ไม่เกิน 95 คะแนน ไม่เกิน 1.0 เท่า
ตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป ไม่เกิน 1.5 เท่า
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ผู้กากับดูแล

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้นาผลการประเมินการปฏิบัติง าน
มาเป็นหลัก ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยพิจำรณำ ประกอบกับข้อมูล การลา พฤติกรรมการ
มาทางาน การรัก ษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการ และข้อพิจารณาอืน่ ๆ
ครั้ง ที่ 1 เดือน เมษายน
ครั้ง ที่ 2 เดือน ตุล าคม
ให้น ายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิน เดือนให้เกิดมาตรฐานและความเป็น ธรรมในการใช้
ดุลยพิน ิจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ก่อนที่จะเสนอ
ผลการประเมิน ต่อผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อนขั้น เงิน เดือน

สถจ.

อปท.

กำรเลื่อนขั้น เงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
- ครั้ง ที่ 1 : ครึ่ง ปีแ รก ให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
- ครั้ง ที่ 2 : ครึ่ง ปีหลัง ให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุล าคมของปีถ ัดไป
โควตำและวงเงินกำรเลื่อนขัน้ เงินเดือน

แบ่ง กลุ่มพนัก งานเพื่อ จัดสรรโควตาการเลื่อ นขัน้ เงินเดือ น ได้แ ก่
1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2. ข้าราชการครู 3. ลูกจ้างประจา
- การเลื่อ นขั้นเงินเดือ นครั้ง ที่ 1 (1 เมษายน) ให้มโี ควตาพิเศษ ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จานวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม หากมีเศษถึง ครึ่ง ให้ปัดเป็นจานวนเต็มถ้าไม่ถ ึงครึ่งให้ปัดทิง้
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง ที่ 2 (1 ตุล าคม) ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ของอัตรา
เงินเดือนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน
โดยให้นาวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ในครั้งที่ 1 (1 เมษายน) มาหักออกก่อน

ผลการพิจารณาและออกคาสั่งโดยนายกฯ อปท.

กรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือ น 0.5 ขั้น

การได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนกี่ขนั้ ให้เป็นไปตาม
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์
กำรเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงำน ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2558

กรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น
กรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น

กรณีได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น

ค่าธรรมเนียม

**ดาเนินการให้แ ล้วเสร็จใน 15 วันทาการ ตามหลักเกณฑ์ LPA

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ : ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สานักพัฒ นาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาคาร 3 ชั้น 2
เบอร์โทรสานักงาน : 02 – 2419000 ต่อ 3331 เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 081 - 1743688

เปิดให้บริการวัน : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลั กเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษสาหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับรอง นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ สังกัด สานักบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
สำระสำคัญพิ่มเติมของกระบวนงำน
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการ/พนักงานได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนความดี ความชอบที่ ผู้ นั้ น
ได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมาให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีละสองครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก เกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง ของอันดับหรือระดับเงินเดือนสาหรับประเภทตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนัน้
ข้ำรำชกำรจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรก 1 ขั้น แต่ไม่อาจเลื่อนขั้นได้ เพราะมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงิน ที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 1 ขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับวงเงิน นายก อปท. อาจมี คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ขั้นได้
กำรกำหนดโควตำและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบ่งกลุ่มพนักงานเพื่อจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
1. ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน และ ระดับอาวุโส) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น
และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะ และมีวิทย
ฐานะรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
(2) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5
2. ข้าราชการครู แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
(2) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5
3. ลูกจ้างประจาทุกตาแหน่งให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รำยละเอียดเพิ่มเติม

138

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ผู้กำกับดูแล

กระบวนกำร/ขั้นตอน และระยะเวลำ
แจ้งจังหวัด

แจ้ง อปท.
จัดทำรำยชื่อ
เดือน ตุลาคม

ตรวจสอบเอกสำร

ส่งกระทรวงมหำดไทย
เดือน มีนาคม

เสนอกรรมกำรจังหวัด

ค่ำธรรมเนียม

ส่งสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบคุณสมบัติ
และจัดทำเอกสำร

ส่ง สถ.
เดือน มกราคม

อปท.

สถจ.

เดือน กุมภาพันธ์

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสานักงาน : 0-2241-9000 ต่อ 3122
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 08-9969-2530

เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิ ดชูยิ่งช้างเผือก
และมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

ผู้รับรอง นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ สังกัด สานักบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนกำร
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสารวจรายชื่อและจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เดือนตุลาคม)
2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เดือนตุลาคม)
3.สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสารแล้วเสนอกรรมการจังหวัดเพื่อนาส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(เดือนมกราคม)
4. เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะทาการตรวจสอบคุณสมบัติและ
จัดทาเอกสารเพื่อนาส่งกระทรวงมหาดไทย (เดือนกุมภาพันธ์)
5. กระทรวงมหาดไทยทาการตรวจสอบเอกสารเพื่อนาส่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา

รำยละเอียดเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรประเมินวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
ผู้กำกับดูแล

สถจ.

อปท.

ครู อปท.

กระบวนกำร/ขั้นตอน (ตำมหลักเกณฑ์เดิม)
ตรวจสอบคุณสมบัต ิของพนักงำนครู
ในสังกัด และแจ้งรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิยื่นค ำขอ
แจ้งรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ฯ

ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์

รับค ำขอปีละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1– 30 เมษำยน ของทุกปี
รอบที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1- 31 ตุลำคม ของทุกปี
ตรวจสอบคุณสมบัต ิแ ละเสนอผู้บังคับบัญชำรับรอง
คุณสมบัต ิผู้ยื่นค ำขอรับกำรประเมิน

1 – 15 พ.ค. และ 1 – 15 พ.ย.

รอบ 1 ภายใน พ.ค.
รอบ 2 ภายใน พ.ย.

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด พิจำรณำ
ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
ตำม มติ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด

รอบ 1 ภายใน ก.ค.
รอบ 2 ภายใน ม.ค. ของปีถัดไป

- ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
หรือผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล
- ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำของ
ผู้ยื่นค ำขอรับกำรประเมิน
- พนักงำนครูเทศบำล ต ำแหน่ง
ครูที่มีวิทยฐำนะ ไม่ต ่ำกว่ำ
ชำนำญกำร
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ฯ
กำหนดให้ค ณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรประเมินให้เสร็จสิ้น
ภำยใน 90 วัน

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบมติ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
- กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรสานักงาน : 0 241 9000 ต่อ 4226 – 4229
ผู้รับผิดชอบ : นายธิติวัฒน์ สังข์ทอง เบอร์โทร 08 5966 9555 นายเทพสุริยา สอาด 08 3888 2828

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน
- ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303
หรือ
ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

ระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 มกราคม 2550

ผู้รับรอง นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ สังกัด สานักบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรประเมินวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
สำระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานครูในสังกัดและแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2. แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ให้พนักงานครูทราบว่าผู้ที่ยื่นคาขอรับการประเมินต้องผ่าน
การประเมิน 3 ด้าน คือ
1) ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการมีวินัย การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
2) ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเองและการทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
3) ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอนโดยพิจารณาจาก การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการและผลที่
เกิดกับผู้เรียน
3. รับคาขอปีละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1– 30 เมษายน ของทุกปี
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม ของทุกปี
4. ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอผู้บังคับบัญชารับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคาขอรับการประเมิน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการสานักการศึกษาหรือผู้อานวยการกองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาของเทศบาล
- ผู้อานวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นคาขอรับการประเมิน
- พนักงานครูเทศบาล ตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน
6. ติดตามผลการประเมิน เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้นาผลการประเมินตามแบบรายงานสรุปผลการประเมิน
เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดพิจารณา
7. การออกคาสั่งแต่งตั้ง หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดแล้ว การออกคาสั่งแต่งตั้งพนักงานครูผู้ผ่าน
การประเมินให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชานาญการ ให้กาหนดวันที่มีผลดังนี้
- ผู้ที่ยื่นคาขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมของปีที่ยื่นขอ
- ผู้ที่ยื่นคาขอรับการประเมินระหว่างวันที่ 1– 31 ตุลาคม ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนของปีที่ยื่นขอ
- กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตัดสิน อาจยื่นคาขอรับการประเมินใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไปทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคาขอรับการประเมินใน
เดือนเมษายน จะยื่นคาขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายนของปีต่อไปและผู้ที่ยื่นคาขอรับการประเมินในเดือนตุลาคม จะยื่นคา
ขอรับการประเมินใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป

รำยละเอียดเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับบริการ สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลของ อปท.
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

สปสช.

ผู้มีสิทธิ

อปท.

สถ.

(ระบบประมวลผลขึ้นสิทธิทุกวันที่ 4 และ 18 ของเดือน )

(15 วัน )

(ภำยใน 1 วัน )

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการให้บริการ
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรสานักงาน: 02-241-9000 ต่อ 3134,3332
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 09-7146-5399

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
-

ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร 08 9562 1303

รำยละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ ไข
ข้อสังเกต : เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร อปท. ไม่รู้บทบาทและหน้าที่ที่ถูกต้อง
แนวทำงแก้ไข : ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร อปท. ทาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
หรือมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร อปท. อย่างแท้จริง

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. พ.ร.ฏ. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
3. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

143

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อปท.

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
สามารถดาเนินการได้ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

1 ช่องทางเอกสาร/ไปรษณีย์
ดาวน์ โ ห ลดใบ สมั ค ร
การฝึกอบรมหลักสู ต ร
ต่าง ๆ ได้ ท ี่ เ ว็ บ ไซต์
www.lpdi.go.th

2 ช่องทางออนไลน์

30 วัน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตาม
รายละเอียดและระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตร

ตรวจสอบข้อมูล
และคลิกเมนูสมัคร
ฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรที่ ต้ อ งการ
สมัครได้ท ี่เมนูสมัค รอบ รม
เว็บ ไซต์ www.lpdi.go.th

จัดส่งใบสมัคร FAX
หรือทางไปรษณีย์

กรอกเลขประจาตัว
13 หลัก และข้อมูล
ส่วนบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิเข้า
รับ การอบรมศึกษาผ่าน
เว็บ ไซต์www.lpdi.go.th
ก่อนการอบรม 30 วัน

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

เลือกหลักสูตรที่ต้องการจะ
เข้ารับ การฝึกอบรม และรอ
การยืนยันการสมัคร

สั่งพิมพ์เอกสาร
ใบสมัคร
ใบโอนเงิน

โอนเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย

โอนเงินค่าลงทะเบียน
ผ่านธนาคารกรุงไทย

นาห ลั ก ฐาน
การโอนเ งิ น
มาแสดงวั น
รายงานตัว

ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมตามแต่ละหลักสูตรที่กาหนด
Tel/Fax
0 2516 2106
0 2516 4232
0 2191 4804

ช่องทางการให้บริการ
เว็บไซต์
www.lpdi.go.th

ช่องทำงกำรติดต่อ/ร้องเรียน

ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
081-859-7785

02 516 4080 ต่อ 152 161 171

สถาบันพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถาบันพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น
ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน
อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ ไข
•
•

การสมัครเข้ารับการอบรมจะสมบูรณ เมื่อทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดรับใบสมัครมีขอมูลครบถวนถูกตอง
และรับเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวเทานั้น
นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้โอนเงินแล้วจะต้องสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาแสดงวันรายงานตัว

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น www.lpdi.go.th หมวด “สมัครเข้าอบรม” เมนู “ขั้นตอนการสมัคร” และ เมนู “สมัครอบรม”
หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผู้รับรอง ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

สถจ.

ประชาชน

อปท.

ช่องทำง

1

ผู้ร้อง ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

2

ผู้กากับดูแล หน่วยงานภายใน สถ./

1. ด้วยตนเอง 2. เว็บไซต์ สถ. (http://www.dla.go.th) 3. ไปรษณีย์ (จากผู้ร้องเรียน/หน่วยงานอื่น)
4. ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 5. สานักนายกรัฐมนตรี 6. โทรศัพท์ 02 241 9014 7. โทรสาร 02 241 9019

ทั้งกรณีที่เกี่ยวกับ
สถ. และ อปท.

ศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น
ตรวจสอบเอกสำร
และส่งให้หน่วยงำน
ผู้รับผิด ชอบด ำเนินกำร

2 วันทำกำร

หน่วยงำนผู้รับผิด ชอบ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แจ้งผู้ร้องทรำบเบื้องต้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่
กรณี สถ.
- เรื่องระบบงาน แจ้งสานัก/กองที่เกี่ยวข้อง
- เรื่องข้าราชการ สถ. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่
กรณี อปท.
- เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน แจ้งสานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
- เกี่ยวข้องหน่วยงานเดียว แจ้งสานัก/กองที่เกี่ยวข้อง

5

4

3

สรุปผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
/ผลกำรด ำเนินกำร

3 วันทำกำร

แจ้งผู้ร้องทรำบ

15 วันทำกำร

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรสานักงาน : 0 2241 9014 , 0 2241 9000 ต่อ 1264
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 08 1918 4852

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
เลขานุการกรม
เบอร์โทร : 08 1734 7949

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 4189 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง แนวทางในการพิจารณาดาเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.2/ว 290 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ สถ.

รำยละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th เมนู “ศูนย์ดารงธรรมท้องถิ่น”

หรือทาง QR CODE

ผู้จัดทา นางธิติกาญจน์ ธนศรีสุนีย์ ผู้รับรอง นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม เลขานุการกรม สังกัด สานักงานเลขานุการกรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

145

การบริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

กรอกเอกสาร
แบบ ศบข.สถ. 01

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร

เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อมอบหมายสานัก/
กองที่เกี่ยวข้อง และแจ้งกลับผู้ขอข้อมูล

ไม่เกิน 15 นำที

ไม่เกิน 15 นำที

ภำยใน 15 วันทำกำร

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ :
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนน
นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
เบอร์โทรสานักงาน : 0-2241-9000 ต่อ 5102

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0-2241-9006
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ ไข
- ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ห้ามมิให้เปิดเผย ตามมาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระราชบัญญัติกาหนดว่าจะเปิดเผยมิได้ โดยไม่มีข้อยกเว้นให้ไปพิจารณาในดุลพินิจชั่งน้าหนักทั้งสิ้น
- ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผย ตามมาตรา 15 (1) ถึง (7)
- ข้อมูลที่เป็นความลับตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ผู้จัดทา นายพลสินธ์ โนนสูง ผู้รับรองนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม เลขานุการกรม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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