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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

5
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

๑. การตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้อาศัยกฎหมาย ๓ ฉบับ ยกเว้นฉบับใด 

 ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๓๗ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

๒. ใครเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๑. นายกรัฐมนตรี 

 ๒. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

๓. ข้อใดคือชื่อเต็มของระเบียบ 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

41
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------- 

 
  

๑. การออกระเบียบฉบับนี้เพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่จุดใด 

 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. อ าเภอ 

 ๓. จังหวัด   ๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๒. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๓. อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอ านาจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อใดได้ 

 ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา  ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

 ข้อ ๒1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณอุดหนุน 
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 

 “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า 

 (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง/หนา้ ๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

118

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ _______________________________________________________



  
ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-------------------- 

 

๑. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
เพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
เรียกว่า 

 ๑. งบประมาณรายจ่าย  ๒. เงินอุดหนุน 

 ๓. เงินนอกงบประมาณ  ๔. หนี ้

 

๒. ข้อใดไม่ใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายนี้ 

 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๒. เทศบาล 

 ๓. องค์การบริหารส่วนต าบล  ๔. เมืองพัทยา 

 

๓. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน คือหน่วยงานตามข้อใด 

 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ๒. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

 ๓. องค์กรประชาชน ที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

 ๔. ถูกทุกข้อ 

 

๔. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หมายถึงหน่วยงานตามข้อใด 

 ๑. การรถไฟ   ๒. การเคหะแห่งชาติ 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
-------------------- 

 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท า
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน 
และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 ข้อ ๔  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติและยกเว้นการปฏิบัติตามความในประกาศนี้ 
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ข้อสอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
-------------------- 

 
  

๑. การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ได้อาศัยอ านาจตามกฎหมายใด 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

 ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ใด (วันเริ่มบังคับใช้) 

 ๑. ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒. ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๓. ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ๔. ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓. ใครเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ๔. ปลัดกระทรวงการคลัง 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๗๗แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1 

 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

 “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือ
จ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------- 
 

  

๑. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การด ารงชีพ สามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง 

 ๑. ให้เป็นสิ่งของ   ๒. จ่ายเป็นเงิน  

 ๓. การจัดบริการสาธารณะ ๔. ถูกทุกข้อ 

 

๒. ข้อใดหมายถึง "เกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มี
ชีวิตอย่างยากล าบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน" 

 ๑. การช่วยเหลือประชาชน ๒. เกษตรกร 

 ๒. เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ๔. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

๓. ข้อใดหมายถึง “เกษตรกร”  

 ๑. ผู้ประกอบอาชีพปลูกพืช    ๒. ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์  

 ๓. ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ าและท านาเกลือ  ๔. ถูกทุกข้อ 

 

๔. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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