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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
---------------- 

 
  โดยท่ีกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบ ในการควบคุมกํากับ 
ดูแล สงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย 
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค 
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
     ขอความท่ัวไป 
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้ใหเรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริม 
กิจการองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๐" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
  "เงินสะสม" หมายความวา เงินสะสมทุกประเภทขององคการบริหารสวนตําบล 
  "เงินทุน" หมายความวา เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
 
  ขอ ๔  ในกรณีใดที่ไมมีระเบียบ หรือวิธีการกําหนดไวในระเบียบนี้ใหปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการนั้นๆ 
 
  ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
ปญหากําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนหรือผอนผันการ 
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจการยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม 
ความในระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมการปกครองไดตามท่ีเห็นสมควร 
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     หมวด ๑ 
    คณะกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ ๖  ใหคณะกรรมการอํานวยการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวน 
ตําบลข้ึนคณะหน่ึงเรียกโดยยอ "ก.ส.อบต." ประกอบดวย 
  (๑)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปน  ประธานกรรมการ 
  (๒)  อธิบดีกรมการปกครอง   เปน  รองประธานกรรมการ 
  (๓)  อธิบดีกรมโยธาธิการ   เปน  กรรมการ 
  (๔)  รองอธิบดีกรมการปกครอง  เปน  กรรมการ 
  (๕)  ผูอํานวยการสํานักบริหาร  เปน  กรรมการ 
         ราชการสวนทองถิ่น 
  (๖)  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล เปน  กรรมการ 
         ทั่วราชอาณาจักร จํานวนหาคน 
  (๗)  ผูอํานวยการกองราชการ  เปน  กรรมการ 
         สวนตําบล    และเลขานุการ 
  (๘)  หัวหนาฝายงบประมาณและ  เปน  กรรมการ 
         การคลังกองราชการสวนตําบล            และผูชวยเลขานุการ 
  (๙)  หัวหนาฝายตรวจสอบระบบ  เปน  กรรมการ 
         บัญชีกองราชการสวนตําบล  และผูชวยเลขานุการ 
 
  การเลือกตั้งกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลทั่วราชอาณาจักรหาคน 
นั้นใหเปนไปตามวิธีการที่อธิบดีกรมการปกครองกําหนด 
 
  ขอ ๗   ก.ส.อบต. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการโดยทั่วไป จัดหาเงินทุน 
และพิจารณาอนุมัติเงินใหองคการบริหารสวนตําบลกูไปเพื่อใชจายในกิจการสาธารณูปโภค หรอื 
กิจการอยางอื่นขององคการบริหารสวนตําบล กับควบคุมการดําเนินการใดๆ ใหเปนไปตามวัตถ ุ
ประสงคแหงระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๘  ใหมีคณะอนุกรรมการดําเนินการเงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหาร 
สวนตําบลขึ้นคณะหนึ่ง โดยเรียกช่ือยอวา "อ.ส.อบต." ประกอบดวยอธิบดีกรมการปกครอง เปน 
ประธาน และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.ส.อบต. จะไดพิจารณาตั้งขึ้นอีกไมนอยกวาสองคน 
เปน 
อนุกรรมการ และใหคณะอนุกรรมการนี้มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  รับ - จาย และเก็บรักษาเงินทุน 
  เฉพาะการใชจายเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับเงินทุนให อ.ส. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อบต. มีอํานาจอนุมัติใหจายไดคราวละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท การจายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะตองไดรับคราวเห็นชอบจาก ก.ส.อบต. กอน 
  (๒)  กําหนดระเบียบตางๆ เพื่อใชปฏิบัติในการจัดการดําเนินการเงินทุน 
  (๓)  กําหนดแบบบัญชีเงินทุน และควบคุมบัญชีการเงินเงินทุน 
  (๔)  กําหนดสวนการบริหารและอัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
  (๕)  เก็บรักษาเอกสารตางๆ 
  (๖)  จัดใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงินเงินทุน และเสนอรายงานของผูสอบ 
บัญช ีพรอมงบดุล งบเงินรายได รายจาย และงบเงินรับจาย และรายงานกิจการประจําปเสนอให 
ประธาน ก.ส.อบต. ทราบ และจดัสงงบดุลแสดงฐานะการเงินของ ก.ส. อบต. แตละป ใหทุกองค 
การบริหารสวนตําบลทราบ 
  (๗)  รวบรวมรายงานตางๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.ส.อบต. 
 
  ขอ ๙  การประชุมของ ก.ส.อบต. ใหประธาน ก.ส.อบต. เปนผูเรียกประชุมเปน 
ครั้งคราวตามความจําเปน และตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุมการลงมติ
ใดๆ 
ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 
 
  ขอ ๑๐  สํานักงานกลางของ ก.ส.อบต. ตั้งอยูที่กองราชการสวนตําบล กรมการ 
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
     หมวด ๒ 
   เงินทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบล 
 
  ขอ ๑๑  เงินทุนใหรวบรวมจากเงิน ดังตอไปนี ้
  (๑)  เงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๒)  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนี้ 
  (๓)  เงินอื่นๆ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะจัดการเพ่ือส่ังใหสมทบ 
เงินทุนนี ้
 
  ขอ ๑๒  เมื่อสิ้นปงบประมาณใหทุกองคการบริหารสวนตําบล จัดสงเงินสะสม 
ในอัตรารอยละยี่สิบของเงินสะสมประจําปงบประมาณทุกป โดยใหจัดสงถึงประธาน อ.ส.อบต. ใน 
ระยะไมเกินสามเดือนแรกแหงปงบประมาณ และถอนคืนไมได เวนแตอธิบดีกรมการปกครองจะ
ได 
สั่งการเปนอยางอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาองคการบริหารสวนตําบลใด ประสงคจะฝากเงินสะสมขององคการบริหาร 
สวนตําบลกับ อ.ส.อบต. ในจํานวนมากกวาที่กําหนดหลักเกณฑไวในระเบียบนี้ใหทําความตกลง 
กับ อ.ส.อบต. เปนกรณีพิเศษเปนรายๆ ไป 
 
  ขอ ๑๓  เงินทุนตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ให อ.ส.อบต. สงฝากไว ณ ธนาคาร 
ออมสินหรือธนาคารอื่นซึ่งอธิบดีกรมการปกครองเห็นชอบ 
 
  ขอ ๑๔  การถอนเงินจากธนาคารทุกครั้ง ใหประธาน อ.ส.อบต. หรือผูที่ประธาน 
อ.ส.อบต. มอบหมาย กับอนุกรรมการอื่นอีกอยางนอยหนึ่งคนลงชื่อรวมกัน 
 
     หมวด ๓ 
       การใหกู การจายเงิน และการคิดดอกเบี้ย 
 
  ขอ ๑๕  ใหองคการบริหารสวนตําบลกูเงินไดเฉพาะเพื่อไปดําเนินกิจการ 
สาธารณูปโภค หรือกิจการอื่นขององคการบริหารสวนตําบลตามอํานาจหนาท่ีซึ่งกฎหมายระบ ุ
ไวและใหชําระคืนภายในระยะเวลาไมเกินสิบหาป 
 
  ขอ ๑๖  องคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสิทธิจะกูเงินทุนนี้ได ตองเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลซ่ึงไดสงเงินสะสมกับ อ.ส.อบต ตามขอ ๑๒ และจะกูไดไมเกินสิบเทาของจํานวน 
เงินท่ีสะสมไว เวนแต ก.ส.อบต ไดพิจารณากําหนดเปนอยางอื่น 
 
  ขอ ๑๗  เงินทุนซึ่งจายใหองคการบริหารสวนตําบลกูตามขอ ๑๖ ใหคิดดอกเบ้ีย 
ในอัตราไมเกินรอยละสิบตอป ยกเวนเงินทุนอันเปนเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
เอง 
 
  ขอ ๑๘  ใหจายดอกเบ้ียใหแกเงินทุนซ่ึงรวบรวมไดดังน้ี 
  (๑)  เงินสะสมซึ่งองคการบริหารสวนตําบลฝากไว ใหคิดดอกเบ้ียตามท่ี 
ก.ส.อบต กําหนดเปนปๆ ไป 
  (๒)  เงินตามขอ ๑๑ (๓) หรือเงินทุนตางๆ 
 
  ขอ ๑๙  เม่ือไดจายดอกเบ้ียให ตามขอ ๑๘ แลว การจาย คาตอบแทน 
เงินรางวัล คาจาง คาปวยการ หรือคาใชจายอยางอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของเงินทุนนี้ ใหจายไดไม 
เกินรอยละหาสิบของยอดเงินดอกผลท่ีเหลือในปน้ัน โดยให ก.ส.อบต พิจารณากําหนดเปนรายป
ไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
            เสนาะ  เทียนทอง 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๐/๖๙ง/๔๓/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐] 
 
       ฐาปน ี/ แกไข 
       ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       B+A(C)  
 
 
 
 


