
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งใส 
เร่ือง    ก าหนดหลกัเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอดุหนุน 

ของเทศบาลต าบลทุ่งใส 
------------------------------------------------------ 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน , การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประเภทเงินอุดหนุนและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  หมวด  เงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลทุ่งใสเป็นไปดว้ยดว้ยความเรียบร้อย  ถูกตอ้งเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดและสอดคลอ้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท 0808.2/ว 74  ลงวนัท่ี  8  
มกราคม  2553  เร่ือง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 74  ลงวนัท่ี  8  มกราคม  2553  เร่ืองการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้  8 ให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบเป็นเง่ือนไขวา่  การใชจ่้ายเงินให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือหนงัสือสั่งการของหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนนั้นถือปฏิบติั  
และตอ้งก าหนดดว้ยว่าเม่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนรายงานผลการด าเนินงานใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบภายใน  30  วนั  นบัแต่โครงการเสร็จ
เรียบร้อย  และหากมีเงินเหลือจ่ายซ่ึงเขา้ลักษณะลาภมิควรได้ตามกฎหมาย  ให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หากหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไม่
พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในคร้ังต่อไป ดงันั้น เทศบาลต าบลทุ่งใส  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช    
จึงขอก าหนดหลกัเกณฑก์ารตั้งงบประมาณและเง่ือนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลทุ่งใส   ไวด้งัน้ี 
 ก.  หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
 หน่วยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลทุ่งใสได ้ ไดแ้ก่  หน่วยงานในลกัษณะดงัน้ี   
  -  หน่วยงานของรัฐ    
  -  รัฐวสิาหกิจ    
  -  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  -  มูลนิธิ    
  -  สมาคม    
  -  องค์กรประชาชน เช่น  กลุ่มหรือชุมชนท่ีมีการบริหารภายในมีขอ้ระเบียบขอ้บงัคบัหรือ
ขอ้ตกลงของกลุ่มหรือชุมชนและมีการด าเนินการจนเป็นท่ียอมรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกลุ่มหรือ
ชุมชนตั้งอยู่หรือเป็นองค์กรท่ีจดัตั้งตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น อสม.   กลุ่ม
เกษตร  กลุ่มสตรีหรือองคก์รการกุศลท่ีจดัตั้งตามระเบียบกฎหมาย  เช่น กิจการกาชาด สภาวฒันธรรม  เป็นตน้ 
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 ข.  หลกัเกณฑก์ารตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 
 1. โครงการ/กิจกรรม  ท่ีขอรับเงินอุดหนุนตอ้งเป็นกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีแต่เทศบาลต าบลทุ่งใส
ไม่สามารถด าเนินการเองได ้
              2.  ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งใสไดรั้บประโยชน์โดยตรงในกิจการท่ีขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุน  ซ่ึงหากไม่ด าเนินการในกิจการนั้นอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนได ้
  3. ให้เทศบาลต าบลทุ่งใสพิจารณาสถานะทางการคลงัซ่ึงมีภาระดา้นการบริหารงานทัว่ไป   ดา้นการ
พัฒนาท้องถ่ิน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเป็น 
เบ้ืองตน้  ก่อนท่ีจะพิจารณาจดัสรรงบประมาณเป็นการอุดหนุน 
 ทั้งน้ี   ใหห้น่วยงานท่ีจะขอรับการอุดหนุนจดัท าโครงการพร้อมรายละเอียดวตัถุประสงคแ์ละค่าใชจ่้าย
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้  เสนอองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึงพิจารณาด าเนินการเพื่อน าไปบรรจุ
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วให้ผูบ้ริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีภายใน
วนัท่ี 30  มิถุนายนของทุกปี   แลว้จึงน าโครงการในแผนพฒันาสามปีไปจดัท าร่างงบประมาณประจ าปีเสนอเป็น
เทศบญัญติัให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณาเห็นชอบในวนัท่ี  15  สิงหาคม  และเม่ือสภาเทศบาลต าบลทุ่งใสพิจารณา
เ ห็นชอบแล้ว   ประธ านสภา เทศบ าลต า บล ทุ่ ง ใ ส เสนอให้น า ยอ า เ ภอ เ ห็นชอบ ต่อไป 
                     ส าหรับกิจการท่ีเทศบาลต าบลทุ่งใส  จะตอ้งขอความร่วมมือให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการ
ให้  เช่น   การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือขยายเขตไฟฟ้าหรือประปาในกรณีน้ีไม่ตอ้งให้หน่วยงานนั้นจดัท า
โครงการ  แต่ให้ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการด าเนินงานเพื่อน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินต่อไป 

         ค.  วธีิการเบิกจ่ายเงิน  ขั้นตอนและเง่ือนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลทุ่งใส 
 1. ใหห้น่วยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุน   แจง้ขอรับเงินอุดหนุนมายงัเทศบาลต าบลทุ่งใสพร้อมเสนอ
โครงการและรายละเอียดดงัต่อไปน้ีมาพร้อมกบัหนงัสือน าส่ง 
  1.)หนงัสือสอบถามการขอรับเงินอุดหนุน  จ านวน  1  ฉบบั 
  2.)หนงัสือน าส่ง  จ  านวน  1  ชุด 
  3.)โครงการจ านวน  1  ชุด 
  4.)ส าเนารายงานการประชุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งจ านวน  1  ชุด 
  5.)รายช่ือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  คณะกรรมการหน่วยงาน / กลุ่ม  / ชุมชน /ชมรม   
   จ านวน  1  ชุด 
  6.)ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน(กรณีหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ กลุ่มและ 
   ชุมชน ) ใหรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน  1  ชุด 
  7.)รายช่ือคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน ( กรณี กลุ่ม , ชมรม หรือชุมชน )จ านวน  1  ชุด 
  8.)ส าเนาสมุดธนาคารหนา้ท่ีปรากฏเลขท่ีบญัชีชดัเจนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งจ านวน  1  ชุด 
  9.)เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2.  เทศบาลต าบลทุ่งใสจะด าเนินการตรวจสอบงบประมาณก่อนเพราะงบประมาณท่ีตั้งไวต้ามเทศ
บญัญติับางรายการตอ้งรอการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงอาจจะล่าชา้  แต่บางรายการตั้งงบประมาณไวใ้นหมวดเงินรายไดก้็
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไดท้นัทีเม่ือเอกสารครบถว้นและจะอนุมติัเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณท่ี 
ไดต้ั้งไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆเท่านั้น  เวน้แต่ระเบียบ  กฎหมายหรือหนงัสือสั่งการจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 3. กรณีการอุดหนุนงบประมาณให้ กลุ่ม หรือ ชุมชน  ก่อนจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินจะตอ้งจดัท า  
บนัทึกขอ้ตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลทุ่งใส กบัผูแ้ทนของกลุ่มหรือชุมนชนไม่นอ้ยกวา่  3  คน  
เหตุผลในการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการขอรับเงินอุดหนุน 
  เพื่อจะได้ทราบว่าจะด าเนินการให้เป็นไปตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนหรือไม่( ตวัอย่างแบบ
บนัทึกขอ้ตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลทุ่งใส) 
 4. ให้หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนออกใบเสร็จรับเงินให้แก่เทศบาลต าบลทุ่งใสไวเ้ป็นหลกัฐาน กรณี 
กลุ่ม หรือ ชุมชน ใหจ้ดัท าใบส าคญัรับเงินใหแ้ก่เทศบาลต าบลทุ่งใสไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 5. ให้หน่วยงานท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลทุ่งใสใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือหนงัสือสั่งการ 
 6. เม่ือหน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลทุ่งใส  ไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแลว้ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  6.1  รายงานผลการด าเนินงานงานใหเ้ทศบาลต าบลทุ่งใสทราบ  ตามตวัอยา่งรายงานผลการด าเนินงาน   
  6.2  กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการใหคื้นเงินเหลือจ่ายแก่เทศบาลต าบลทุ่งใส 
  6.3  ให้หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลทุ่งใส เก็บรักษาหลกัฐานการด าเนินงาน
ตามโครงการ เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   เช่น  ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ตรวจสอบต่อไป 
  หากมีขอ้สงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได ้ ณ  ส านกัปลดัเทศบาลต าบล
ทุ่งใส   อ าเภอสิชล   จังหวดันครศรีธรรมราช  ทางโทรศพัท์   075 - 376110 ,376115 หรือ  ทางเว็บไซด ์  
www.Thungsai.go.th  

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี           เดือนมีนาคม      พ.ศ. 2558 

 

 

( นายพีระพล   นาคแกว้ ) 
นายกเทศบาลต าบลทุ่งใส 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้าย   
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งใส 

เรื่อง    ก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไข 
การขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลทุ่งใส 

ลงวันที่    มีนาคม  2558 



 
 


