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(ไดปรับปรุงตามใบแทรกครั้งที่ 1-3 แลว)

คูมือการเงิน การจัดซื้อจัดจาง
และ
การทําบัญชีคาใชจาย
1. เกณฑในการเบิกจายเงินของธนาคารใหกับองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. กรณีดําเนินการเพื่อปรับปรุง ซอมแซม บางสวนอยางงาย โดยไมจําเปนตองมี
รายละเอียดแบบรูปแบบรายการ ใหระบุรายการที่ปรับปรุง ซอมแซม พรอมประมาณการ
รายการที่จะดําเนินการ และผูรับผิดชอบไว โดยใหนําเสนอ นายกอบต./นายกเทศบาลตําบล
พิจารณาอนุมัติ และนําหลักฐานการเสนอราคาของผูเสนอขายหรือผูรับจาง ไปเบิกจายจากธนาคาร
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการดังกลาว
2. กรณีโครงการที่ดําเนินการมีความจําเปนตองมีการเจาะบอบาดาล เพื่อใชเปน
แหลงน้ําดิบของระบบประปาที่จะปรับปรุงหรือกอสราง ซึ่งตองดําเนินงานตามรายการ
ขอกําหนดธนาคารจะให อบต./เทศบาลตําบลเบิกจายเงินจากธนาคาร เพื่อเปนคาใชจาย
สําหรับการดําเนินการดังกลาว
3. กรณีดําเนินการเพื่อปรับปรุงบางสวน กอสรางเพื่อทดแทนของเดิม กอสรางใหม
โดยจําเปนตองมีรายละเอียดแบบรูปแบบรายการ ธนาคารจะใหองคการบริหารสวนตําบล/
เทศบาลตําบลเบิกจายเงินเปน 2 ระยะ คือ (1) สําหรับเปนคาใชจายในการปรับปรุงแบบแปลน
ใหเหมาะสมกับพื้นที่ เพือ่ ออกแบบวิธีการดําเนินการ (2) สําหรับเปนคาใชจายในการซอมแซม
และกอสราง ตามงวดงานในสัญญาหรือตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด
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2. ขั้นตอนขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
1. มีการประชุมสมาชิกผูใชน้ํา คัดเลือกคณะกรรมการประปาหมูบานเปนที่เรียบรอย
2. อบต./เทศบาลตําบล รวบรวมขอมูลจากการประชุมสมาชิกผูใชน้ํา และจัดทํารายงาน
ขอมูลโครงการสงใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. อบต./เทศบาลตําบล สงสําเนาขอมูลโครงการให อําเภอ/จังหวัด ทําหนังสือรับรอง
4. จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดโครงการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด พรอมจัดทําหนังสือรับรองความถูกตอง
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
โครงการที่ไดรับจาก อบต./เทศบาลตําบล และหนังสือรับรองจากจังหวัด
6. คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณใหกับ อบต./เทศบาลตําบล ที่ไดดําเนินการถูกตองตามที่กําหนด/
หลักเกณฑที่กําหนดไวผานธนาคารของรัฐ
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงผลการอนุมัติโครงการฯ ใหกับ
ธนาคาร จังหวัด อบต./เทศบาลตําบลทราบ

3. การเปดบัญชี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน ผูรับ ผิดชอบในการเปดบัญชี
โครงการตางๆ ภายใตชื่อ “โครงการน้ํากินน้ําใชทั่วไทยสําหรั บ อบต./เทศบาลตําบล
....................................หมูที่............โครงการที่............................” และทรงสิทธิ์ไวในฐานะ
เจาของบัญชีที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจเบิกจายเงินจากบัญชี รวมทัง้ โอนเงินกลับคืน
หรือปดบัญชีในกรณีที่ อบต./เทศบาลตําบล ไมดําเนินการหรือไมสามารถดําเนินการไดตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขประกอบการดําเนินงานหรือในกรณีที่จําเปน เชน การถูกรองเรียนวา
มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และพิสูจนไดวาเปนความจริง
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4. ขั้นตอนการโอนเงินเขาบัญชีและการลงนามเปนผูมีสิทธิ์ในการเบิกถอนเงิน
ตามบัญชี
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโอนเงินใหธนาคารตามผลการอนุมัติ
ของคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ภายใตชื่อบัญชีโครงการน้ํากินน้ําใชทั่วไทยสําหรับแต
ละ อบต./เทศบาลตําบล ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการตามขอตกลงของโครงการ
2. ใหผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินจากธนาคาร (ผูมีสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบัญชี)
อยางนอย 4 ตําแหนง โดยใหลงลายมือชื่อตามตําแหนงที่ปฏิบัติและที่ทําการแทน โดยให
ถือตําแหนงเปนสําคัญแทนคน และใหวงเล็บตําแหนงจริงไวดวย โดยแตละคนสามารถลงนาม
ไดไมเกิน 2 ตําแหนง ประกอบดวย
- นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีตําบล
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/ปลัดเทศบาลตําบล
- หัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล
- พนั ก งานท อ งถิ่ น ของ อบต./เทศบาลตํา บล นั้ น ๆ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีตําบล
ไปติดตอกับธนาคารเพื่อแจงชื่อผูมีสิทธิ์ในการเบิกถอนเงินตามบัญชีโดยเตรียมหลักฐานตางๆ
ดังนี้
- สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการและสําเนาทะเบียนบาน
- หนังสือแจงอนุมัติโครงการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินจากบัญชีโครงการฯ
3. ธนาคารสํานักงานสาขาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามขอ 2 และจัดทําสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารมอบใหผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงิน
4. ผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินของ อบต./เทศบาลตําบล ตรวจสอบความถูกตองของ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและยอดเงินที่ไดรับตามแตละประเภทโครงการ
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5. การจัดซื้อจัดจาง
ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (สําหรับ อบต.) หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม (สําหรับเทศบาลตําบล) และใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เมื่อระเบียบฯ ดังกลาวมีผลบังคับใช
และเมื่อดําเนินการจนไดผูรับจางและจัดทําสัญญาแลวใหสงสําเนาสัญญาใหธนาคารตอไป
สําหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
จะตองมีองคประกอบอยางนอยดังนี้
1. เจาหนาที่ของ อบต./เทศบาลตําบล
2. คณะกรรมการประปาหมูบาน
หรือในกรณีที่อบต./เทศบาลตําบล มีความประสงคจะใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ดําเนินการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหทาง อบต./เทศบาลตําบล จะตองทําหนังสือแจง
ความประสงคใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขาดําเนินการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําพรอมกําหนด
เงื่อนไขในการดําเนินการ เมื่อกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีหนังสือตอบรับการดําเนินการแลว
ใหสงสําเนาหนังสือใหธนาคารเพื่อประกอบการเบิกจายเงินใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ตอไป
สําหรับคณะกรรมการรับมอบ ตองมีองคประกอบอยางนอย ดังนี้
1. เจาหนาที่ของ อบต./เทศบาลตําบล
2. คณะกรรมการประปาหมูบาน
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6. การถอนเงินตามโครงการจากบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนการถอนเงินตามโครงการจากบัญชีธนาคาร
1. ผูรับผิดชอบโครงการลงนามในหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจายตามแผนงานโครงการ
หรืองวดงานตามสัญญา
2. การเบิกจายเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 โดยใหผูบริหารทองถิ่น
เปนผูอนุมัติ
3. ผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินจากบัญชี ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
การดําเนินโครงการและลงนามในใบถอนเงิน อยางนอย 3 คน พรอมทั้งแนบสําเนาหลักฐาน
การดําเนินโครงการยื่นตอธนาคารเพื่อประกอบการถอนเงิน โดยมีเอกสารประกอบการถอนเงิน
ดังนี้
3.1 ใบถอนเงินที่มีผูมีสิทธิในการเบิกถอนเงินจากบัญชีลงนามอยางนอย 3 คน
3.2 สํา เนาหนั ง สื อ อนุ มั ติ ใ ห เ บิ ก จ า ยเงิ น โดยผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป น ผู อ นุ มั ติ
(สําเนาบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล/
นายกเทศมนตรีตําบลลงนามอนุมัติ) และใหผูมีสิทธิเบิกจายเงินจากบัญชี
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง อยางนอย 3 คน โดยใหแนบสําเนาเอกสาร
ดังตอไปนี้
3.2.1 กรณี อบต./เทศบาลตําบล ดําเนินการเองหรือจางเอกชนตองมีเอกสาร ดังนี้
- ใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
- สําเนาสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
- ใบสงของ/ใบแจงหนี้
3.2.2 กรณี อบต./เทศบาลตําบล ใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ดําเนินการ
จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา ตองมีเอกสาร ดังนี้
- สําเนาใบแจงความประสงคใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการ
จัดหาและพัฒนาบอน้ําบาดาล ตามโครงการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
- สําเนาหนังสือตอบรับการดําเนินการจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
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3.2.3 กรณี อบต./เทศบาลตําบล ใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟา
สวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และ
การประปานครหลวง) ดําเนินการขยายเขตการบริการไฟฟา และ
น้ําประปา ตองมีเอกสารดังนี้
- สําเนาใบเรี ยกเก็ บเงินของรัฐวิสาหกิจ
4. ธนาคารตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานในการเบิกจายเงิน และ
หลักฐานการดําเนินโครงการกอนจายเงิน แลวรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ จัดสงให
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ที่เปนจังหวัดเดียวกับที่ธนาคารสาขาตั้งอยู
เพื่อรวบรวมสงใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป
5. ผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินจากธนาคาร เมื่อไดรับเงินจากธนาคารแลว การเบิกจายเงิน
และการสั่งจายเงินให อบต./เทศบาลตําบล ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
6. หัวหนาสวนการคลัง/เจาพนักงานการเงินและบัญชี ลงหลักฐานทําบัญชีปดประกาศ
ใหสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

7. การเบิกจายเงินและสั่งจายเงินที่รับมาจากบัญชีธนาคารเพื่อจายใหเจาหนี้
การเบิกจายเงินและการสั่งจายเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
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8. การลงบัญชี
บัญชีธนาคาร
ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี จะตองบันทึกทุกรายการลงในบัญชีธนาคารทุกครั้ง
เมื่อมีการรับ หรือเบิกจายเงินจากโครงการ รวมทั้งตองติดประกาศสาธารณะแจงใหทุกคนทราบ
ฐานะทางการเงินดวย เพื่อแสดงใหทุกคนไดทราบสถานะทางการเงินของหมูบาน/ชุมชน
1. เมื่อ อบต./เทศบาลตําบล ไดรับเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากตามโครงการน้ํากินน้ําใชทั่วไทย
สําหรับ อบต./เทศบาลตําบล...........................หมูท ี่..........โครงการที่…...แลวใหบันทึกบัญชี
ดังนี้
สมุดเงินสดรับ
เดบิท บัญชีเงินฝากธนาคาร
xxx
เครดิต บัญชีเงินรับฝาก – โครงการน้ํากินน้ําใชทั่วไทย
xxx
2. จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณคุมเปนรายโครงการ
3. เมื่อกอหนี้ผูกพันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ จนไดรับผูรับจาง
แลวใหบันทึกในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ
4. เมื่อมีการจายเงินใหผูรับจางใหบันทึกบัญชี โดย
สมุดเงินสดจาย
เดบิท บัญชีเงินรับฝาก – โครงการน้ํากินน้ําใชทั่วไทย
xxx
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
xxx
บัญชีเงินรับฝาก – ภาษี ณ ที่จาย
xxx
5. บันทึกลดยอดผูกพันและลงจายเงินแลวในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ

9. การรายงานผล
1. ใหธนาคารรายงานผลการเบิกจายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทราบทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามแบบฟอรมทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกําหนด
2. ให อบต./เทศบาลตําบลรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานแลว ภายใน 60 วัน
เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะไดติดตามและประเมินผลตอไป
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