ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งใส
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน
ของเทศบาลตาบลทุ่งใส
-----------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน , การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประเภทเงินอุดหนุนและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุนของเทศบาลตาบลทุ่งใสเป็ นไปด้วยด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและสอดคล้องตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่ อง การตั้ง งบประมาณรายจ่า ยและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิ นอุ ดหนุ นขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่ องการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิ นอุ ดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้อ 8 ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุ นทราบเป็ นเงื่อนไขว่า การใช้จ่ายเงินให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อหนังสื อสั่งการของหน่ วยงานที่ขอรับเงิ นอุดหนุ นนั้นถื อปฏิ บตั ิ
และต้องกาหนดด้วยว่าเมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนรายงานผลการดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับแต่โครงการเสร็ จ
เรี ย บร้ อย และหากมี เงิ นเหลื อจ่ ายซึ่ งเข้าลักษณะลาภมิ ควรได้ตามกฎหมาย ให้ส่ง คื นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น หากหน่ วยงานที่ ขอรั บเงิ นอุ ดหนุ นไม่รายงานผลการดาเนิ นการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะไม่
พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุ นในครั้งต่อไป ดังนั้น เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จึงขอกาหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตาบลทุ่งใส ไว้ดงั นี้
ก. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลทุ่งใสได้ ได้แก่ หน่วยงานในลักษณะดังนี้
- หน่วยงานของรัฐ
- รัฐวิสาหกิจ
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- มูลนิธิ
- สมาคม
- องค์กรประชาชน เช่ น กลุ่มหรื อชุ มชนที่มีการบริ หารภายในมีขอ้ ระเบียบข้อบังคับหรื อ
ข้อตกลงของกลุ่มหรื อชุ มชนและมีการดาเนิ นการจนเป็ นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่กลุ่มหรื อ
ชุ มชนตั้งอยู่หรื อเป็ นองค์กรที่จดั ตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กาหนดขึ้นโดยหน่ วยงานของรัฐ เช่ น อสม. กลุ่ม
เกษตร กลุ่มสตรี หรื อองค์กรการกุศลที่จดั ตั้งตามระเบียบกฎหมาย เช่น กิจการกาชาด สภาวัฒนธรรม เป็ นต้น

-2ข. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
1. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุ นต้องเป็ นกิจการที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่แต่เทศบาลตาบลทุ่งใส
ไม่สามารถดาเนินการเองได้
2. ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลทุ่งใสได้รับประโยชน์โดยตรงในกิจการที่ขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุน ซึ่ งหากไม่ดาเนินการในกิจการนั้นอาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชนได้
3. ให้เทศบาลตาบลทุ่งใสพิจารณาสถานะทางการคลังซึ่ งมีภาระด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ด้านการ
พัฒ นาท้ อ งถิ่ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมการรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยและศี ล ธรรมอัน ดี ข อง
ประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเป็ น
เบื้องต้น ก่อนที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็ นการอุดหนุน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่จะขอรับการอุดหนุนจัดทาโครงการพร้อ มรายละเอียดวัตถุประสงค์และค่าใช้จ่าย
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น เสนอองค์การบริ หารส่ วนตาบลเสื อหึ งพิจารณาดาเนิ นการเพื่อนาไปบรรจุ
แผนพัฒ นาสามปี ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แล้ว ให้ ผูบ้ ริ ห ารประกาศใช้ แ ผนพัฒ นาสามปี ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี แล้วจึงนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี ไปจัดทาร่ างงบประมาณประจาปี เสนอเป็ น
เทศบัญญัติให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 15 สิ งหาคม และเมื่อสภาเทศบาลตาบลทุ่งใสพิจารณา
เห็ น ช อ บ แล้ ว
ป ระ ธ า น ส ภา เ ท ศ บ าล ต า บ ล ทุ่ งใ ส เ ส น อใ ห้ น า ย อ าเ ภ อ เ ห็ นช อ บ ต่ อ ไ ป
สาหรับกิ จการที่ เทศบาลตาบลทุ่งใส จะต้องขอความร่ วมมื อให้หน่ วยงานอื่ นมาดาเนิ นการ
ให้ เช่ น การติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะหรื อขยายเขตไฟฟ้ าหรื อประปาในกรณี น้ ี ไม่ตอ้ งให้หน่วยงานนั้นจัดทา
โครงการ แต่ให้ข อรายละเอี ยดค่า ใช้จ่า ยและแผนการดาเนิ นงานเพื่อนาไปดาเนิ นการตามขั้นตอนการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินต่อไป
ค. วิธีการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตาบลทุ่งใส
1. ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุน แจ้งขอรับเงินอุดหนุนมายังเทศบาลตาบลทุ่งใสพร้อมเสนอ
โครงการและรายละเอียดดังต่อไปนี้มาพร้อมกับหนังสื อนาส่ ง
1.)หนังสื อสอบถามการขอรับเงินอุดหนุน จานวน 1 ฉบับ
2.)หนังสื อนาส่ ง จานวน 1 ชุด
3.)โครงการจานวน 1 ชุด
4.)สาเนารายงานการประชุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ชุด
5.)รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการหน่วยงาน / กลุ่ม / ชุมชน /ชมรม
จานวน 1 ชุด
6.)สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน(กรณี หน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่ กลุ่มและ
ชุมชน ) ให้รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
7.)รายชื่อคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน ( กรณี กลุ่ม , ชมรม หรื อชุมชน )จานวน 1 ชุด
8.)สาเนาสมุดธนาคารหน้าที่ปรากฏเลขที่บญั ชีชดั เจนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ชุด
9.)เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-32. เทศบาลตาบลทุ่ง ใสจะดาเนิ นการตรวจสอบงบประมาณก่ อนเพราะงบประมาณที่ ต้ งั ไว้ตามเทศ
บัญญัติบางรายการต้องรอการอุ ดหนุ นจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นหรื อคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งอาจจะล่าช้า แต่บางรายการตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินรายได้ก็
สามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนั ทีเมื่อเอกสารครบถ้วนและจะอนุมตั ิเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณที่
ได้ต้ งั ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณในปี งบประมาณนั้นๆเท่านั้น เว้นแต่ระเบียบ กฎหมายหรื อหนังสื อสั่งการจะ
ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
3. กรณี การอุ ดหนุ นงบประมาณให้ กลุ่ ม หรื อ ชุ มชน ก่ อนจะดาเนิ นการเบิ ก จ่ายเงิ นจะต้องจัดท า
บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลทุ่งใส กับผูแ้ ทนของกลุ่มหรื อชุมนชนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
เหตุผลในการจัดทาบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อจะได้ท ราบว่าจะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามโครงการที่ ข อรั บ เงิ นอุ ดหนุ นหรื อไม่ ( ตัวอย่างแบบ
บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลทุ่งใส)
4. ให้หน่ วยงานที่ รับเงิ นอุ ดหนุ นออกใบเสร็ จรับเงิ นให้แก่เทศบาลตาบลทุ่งใสไว้เป็ นหลักฐาน กรณี
กลุ่ม หรื อ ชุมชน ให้จดั ทาใบสาคัญรับเงินให้แก่เทศบาลตาบลทุ่งใสไว้เป็ นหลักฐาน
5. ให้หน่ วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุ นจากเทศบาลตาบลทุ่งใสใช้จ่ายเงิ นอุดหนุ นให้เป็ นไปตามระเบียบ
หรื อหนังสื อสั่งการ
6. เมื่อหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลทุ่งใส ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้ดาเนินการดังนี้
6.1 รายงานผลการดาเนินงานงานให้เทศบาลตาบลทุ่งใสทราบ ตามตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงาน
6.2 กรณี มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานตามโครงการให้คืนเงินเหลือจ่ายแก่เทศบาลตาบลทุ่งใส
6.3 ให้หน่ วยงานที่รับเงินอุดหนุ นจากเทศบาลตาบลทุ่งใส เก็บรักษาหลักฐานการดาเนิ นงาน
ตามโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบต่อไป
หากมีขอ้ สงสัยหรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ ณ สานักปลัดเทศบาลตาบล
ทุ่ ง ใส อาเภอสิ ช ล จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช ทางโทรศัพ ท์ 075 - 376110 ,376115 หรื อ ทางเว็บไซด์
www.Thungsai.go.th
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