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คํานํา

ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีก ารประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ
คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบ ริก ารสาธารณะ ทําให ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่น เรื่อ ง
หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีอันพับไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ซึ่งไดถูกยกเลิกไปแลวโดยระเบียบกระทรงมหาดไทยฉบับนี้
เพื่อใหผูปฏิบัติง านของเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไดเกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกลาว จึงไดดําเนินการเรียบเรียง และสรุปสาระสําคัญ ที่ตองถือปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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เลาสูกันฟง
แนวความคิดในการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติง านในเรื่อ งตาง ๆ เกิดขึ้นจากการที่ร ะเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผ ลบังคับใชในการตั้ง
งบประมาณ มีความเกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในองคกรและนอกองคกร อาทิเชน ภายนอกองคกรไดแก
หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือหนวยงานที่ใหความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติกรณีที่อุดหนุน
งบประมาณเกินอัตราที่กําหนด ภายในองคกรไดแก หนวยงานที่ตั้งขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เจาหนาที่
งบประมาณ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย และ ผูบริหารทองถิ่น ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ดังกลาวใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดตีความระเบียบดังกลาวที่ละขอดวยภาษาที่เขาใจงาย เชื่อมโยงเขาดวยกัน
พรอ มทั้ง ออกแบบเครื่อ งมื อ ง าย ๆ ที่ชวยในการตรวจสอบเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาตัดสินของหนวยงานที่ตั้ง
งบประมาณ เจาหนาที่งบประมาณ และ ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงแบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติตาม
รบ.อุดหนุนฯ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูที่เกี่ยวของ และ สรางความโปรงใส ตรวจสอบไดในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณ การตัดสินใจตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ผูจัดทําคูมือการปฏิบัติมิไดจบการศึกษานิติศาสตรหรือรัฐศาสตรแตอยางใด การตีความระเบียบหรือ
การออกแบบฟอรม ตาง ๆ อาศั ยประสบการณในการทํางานที่เ กี่ยวขอ งกับ ทองถิ่นเพียงระยะเวลาสั้น อาจจะมี
ขอผิดพลาดบาง ขอใหผูที่ศึกษาคูมือฯ ใชคูมือฉบับนี้เปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเทานั้น การตัดสินใจควรใช
ระเบียบ ขอกฎหมาย ในการพิจารณา
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เงินอุดหนุนในอดีต

กอนที่จะทําความเขาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ขอยอนรอยอดีตของเงินอุดหนุนตั้งแตป ๒๕๕๒ ใหทราบเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกอน
ขออนุญาตเลาความหลังเพียงเงินอุดหนุนในป ๒๕๕๒ กอนหนานั้น ผูเรียบเรียงยังไมไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับทองถิ่น เลย
ไมไดศึกษา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนถิ่นไดมีประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคก ารบริห ารสวนตําบลในการใหบริก ารสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่ง วาง
หลักเกณฑในการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให องคกรปกครองสวนทองถิ่น. ถือปฏิบัติ โดยมีหลักคือ องคกร
ปกครองสวนทอ งถิ่ น.สามารถตั้ง งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น. ดวยกัน สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยอุดหนุนไดภายใตภารกิจดานการศึกษาและสาธารณสุข ภายใตอัตราที่คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเทานั้น หากจะอุดหนุนในภารกิจอื่นหรือเกินอัตราที่กําหนด
ตอคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองขออนุมัติกอนตั้งงบประมาณ ปญหา
ตาง ๆ เลยเกิดกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจาก องคกรภาคประชน องคกรการกุศล และองคกรที่ตั้งตาม
กฎหมาย ไมส ามารถขอรั บ สนั บ สนุ นงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได ทําใหก ารปฏิบัติง านของทอ งถิ่นลําบาก
เนื่องจาก กลุมดังกลาวมีบทบาทในการบริหารงานของผูบริหาร และเปนกลุมพลังมวลชนในพื้นที่ มีอํานาจหนาที่จะ
สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดตามที่กฎหมายกําหนดและสอดคลองกับภารกิจ บทบาทของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น. เอง กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒ ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ วาง
หลักเกณฑให องคกรปกครองสวนทองถิ่น. ถือปฏิบัติสองสวน คือ กรณีอุดหนุนงบประมาณให องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น. สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ แตหากเปน
หนวยงานประเภท องคกรภาคประชาชน องคกรการกุศล และ องคกรที่ตั้งตามกฎหมาย ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกลาว
ตอมาไดมีหนวยงานบางหนวยไดมีความเห็นวา การที่กระทรวงมหาดไทยวางแนวปฏิบัติดังกลาว ซึ่ง
แยงกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ มีผลตามกฎหมายหรือไมประกอบกับการอุดหนุนงบประมาณ
ใหกับวัด หนวยตรวจสอบมีความเห็นวาวัดยังไมระเบียบเกี่ยวกับการรับจายเงินที่เพียงพอ อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกเงินแผนดินที่สนับสนุนงบประมาณใหกับวัด กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือแจงระงับการเบิกจายเงิน
อุดหนุนใหแกวัดจนกวาจะมีรบ.อุดหนุนฯ ออกมาชัดเจน
กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลทําใหหลักเกณฑตามหนังสือ ว.๗๔ มีอันพับไปแตกระทรวงมหาดไทยไมสามารถยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ได คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ จึงไดมีประกาศฯ เพื่อยกเลิก
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑดังกลาว ดังนั้นในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนตนไป การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
จะใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ป ๒๕๕๙ เปนกฎหมายหลัก แตคงมีหนังสือซักซอมหรือหนังสือกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามมาอีก เปนระลอก ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่คนทอ งถิ่นอยางเราเคยชิน ฉะนั้นตอ ไปนี้จะไมมีคําวา “
ภารกิจเกี่ยวกับศึกษาหรือสาธารณะสุข” หรือ “คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด” แตอยากให
ตระหนักวา ระเบียบนี้ไมมีชองวางใหเราทําขอตกลงกอนปฏิบัติหรือยกเวนรบ.อุดหนุนฯ ดังนั้นทุกอยางตองเปนไป
ตามระเบียบไมมีชองวางใหเราเดิน เหตุผลดังกลาว ทําใหผูเรียบเรียงตองรีบจัดทําคูมือขึ้นมา
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แนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ จะแบงขั้นตอนออกเปน 4 ขั้นตอนคือ
A ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
B ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
C ขั้นตอนการเบิกจาย
D ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ผังงานกระบวนการตั้งงบประมาณและเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (Flowchart Diagram)
หนวยงานผูใหเงินอุดหนุน
พิจารณาโครงการ

หนวยงานผูขอรับเงินอุดหนุน
เสนอโครงการ

บรรจุในแผนพัฒนา

จัดทํางบประมาณ

แจงผลการพิจารณา/เบิกจาย

แตงตั้งคณะทํางาน

ติดตามประเมินผล

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ

รายงานผล/คืนเงิน

รายงานผูบริหาร
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A ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
กระบวนการพิจาณาตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะถูกตองหรือไม
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนทีม่ ีความสําคัญมากทีส่ ุด โดยกระบวนการจะเริม่ ตั้งแต
1.พิจารณารูปแบบของโครงการ หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนสงโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดรูปแบบไว
พรอมแบบประมาณการคาใชจาย หากหนวยงานใดขอรับเงินอุดหนุนโดยไมใชรปู แบบที่กําหนด ควรแนะนําใชแบบที่
กําหนด ยกเวน รัฐวิสาหกิจ ที่ใชแบบประมาณคาใชจายแทน
2. พิจารณาหนวยงาน หนวยงานผูที่ขอรับเงินอุดหนุน เปนหนวยงาน 5 ประเภททีส่ ามารถขอรับเงิน
อุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบฯ ขอ 3 ซึ่งไดแก
2.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มกี ฎหมายจัดตั้ง
๒.2 สวนราชการ ไดแก สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2.๓ รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา และการประปา
2.๔ องคกรประชาชน ไดแก องคกรซึง่ เปนการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหนึง่ ป (เชนกลุม อาชีพ ตรวจสอบวามีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุม ถูกตอง หรือไม กลุม ชุมชน
จะตองมีการจัดตั้งถูกตองตามหนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย เปนตน
2.๕ องคกรการกุศล ไดแก องคกรทางศาสนา หรือองคกรซึง่ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อดําเนินงานการ
กุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน มิใชการมุงแสวงหากําไร ที่จัดตั้งโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
ขอบังคับของ หนวยงานของรัฐ
หากทานสามารถวิเคราะหไดวาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากทานเปนหนวยงานประเภทใด
ทานสามารถศึกษากระบวนงาน Flowchart Diagram ของกระบวนการพิจารณาตั้งงบประมาณและเบิกจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยแบงตามหนวยงานไดดังนี้
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนาที่ 9
2 สวนราชการ หนาที่ 10
3 รัฐวิสาหกิจ หนาที่ 11
4 องคกรภาคประชาชนหนาที่ 12
5 องคกรการกุศล หนาที่ 13
3.พิจารณารายละเอียดโครงการ ตามตัวอยางหนาที่ 14
3.๑ โครงการทีจ่ ะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจทีอ่ ยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และตองไมมีลกั ษณะเปนเงินทุน
หมุนเวียน และไมนําเงินอุดหนุนไปใหหนวยงานอื่นดําเนินการตอ
3.๒ ประชาชนในเขตพื้นที่ตองไดรับประโยชนจากโครงการโดยพิจารณาวาในโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนไดระบุหรือไมวาประชาชนของผูใหเงินอุดหนุนไดประโยชนอยางไร
3.3 รายละเอียดประมาณการคาใชจาย เพื่อพิจารณาวารายจายที่ขอรับเงินอุดหนุนอยูในอํานาจ
หนาที่หรือไม ภายใตแนวคิด รายจายใดที่ อปท เบิกจายได ยอมใหการอุดหนุนได รายจายใดที่ อปท ไมสามารถ
เบิกจายได ก็ไมสามารถอุดหนุนงบประมาณไดเชนกัน (ผูร ับยอมไมมสี ิทธิดีกวาผูให
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3.4 งบประมาณของหนวยงานผูขอรับเงินอุดหนุน หนวยงานผูขอรับเงินอุดหนุนตองมีเงิน
งบประมาณของตนเองสมทบ โดยใชจายจากแหลงเงินงบประมาณใดก็ไดและไมกําหนดจํานวนเงินสมทบ ยกเวน
หนวยงานดังตอไปนี้ไมตองมีเงินสมทบ
(1 รัฐวิสาหกิจ
(2 องคกรประชาชน
(3 องคกรการกุศล
(4 สวนราชการที่ไดรับเงินอุดหนุนตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ/
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน
4. ผูอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ผูที่อนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุนคือหัวหนาหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลวเห็นวาเปนไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ก็นําโครงการไป
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ในแบบ ผ.02

B ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
1 เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ หนวยงานผูใหเงินอุดหนุนตองใหความสําคัญกับโครงการ
อันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นทีจ่ ะตองดําเนินการเองและสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงิน
อุดหนุน
2.คํานวณอัตราสวนการใหเงินอุดหนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให
หนวยงานอื่นไดไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา โดยไมรวมเงินอุดหนุนทีร่ ัฐจัดสรรให ดังนี้
(๑ องคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินรอยละสิบ
(๒ เทศบาลนคร ไมเกินรอยละสอง
(๓ เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลไมเกินรอยละสาม
(๔ องคการบริหารสวนตําบล ไมเกินรอยละหา
กรณีจะตัง้ เกินอัตราทีก่ ําหนด ใหขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนการตั้งงบประมาณ โดยสวนที่
เกินจะตองไมเกินหนึง่ เทาของอัตราสวน
กรณีที่ไมตองนํามาคํานวณรวมอัตราสวน
(1 การอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
(2 การอุดหนุนโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรือ
ตามกฎหมายวาด วยการกําหนดแผนฯ
ตามตัวอยางหนาที่ 17 - 18
ตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนหามจายจาก เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู
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C ขั้นตอนการเบิกจาย
1 แจงผลการอนุมัติงบประมาณ เมื่องบประมาณรายจายฯ มีผลบังคับใชใหแจงหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนทราบโดยแจงมิใหดําเนินการหรือกอหนีผ้ ูกพันกอนไดรับเงินอุดหนุน ตามตัวอยางหนาที่ 21
2 พิจารณาสถานะการเงินการคลัง อปท.ตองพิจารณาสถานะการเงินการคลัง หากมีรายไดเพียงพอ จึงจะ
เบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยตองเบิกจายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
3 ตรวจสอบหลักเกณฑการใชจา ยเงิน อปท ตองตรวจสอบวาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือไม หากไมมีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถพิจารณาไมเบิกจายเงินอุดหนุนใหหนวยงานดังกลาวได หากมีเพียงพอแลวและใกลถึงกําหนดวัน
ดําเนินการใหแจงใหหนวยงานติดตอขอรับเงิน ตามตัวอยางหนาที่ 22
4 จัดทําบันทึกขอตกลง กอนเบิกจายให อปท จัดทําบันทึกขอตกลงตามแบบทีป่ ลัดกระทรวงมหาดไทย
กําหนดกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกุศลใหจัดทําเปนบันทึก
ขอตกลงกับผูแทนของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมนอยกวา 3 คน ตามตัวอยางหนาที่ 23 – 24
เมื่อหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดรบั เงินจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวใหออกใบเสร็จรับเงินเพือ่ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บไวเปนหลักฐาน เวนแตหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมมีใบเสร็จรับเงินใชในลักษณะ
งานปกติใหออกใบสําคัญรับเงินแทน
5 แจงหลักเกณฑการใชจา ยเงิน/การรายงานผล ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนรายงานผลทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ หากมีเงินเหลือใหสงคืนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในคราวเดียวกัน ตามตัวอยางหนาที่ 25
D ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจาย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุน
แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ
หากไมดําเนินการตามโครงการใหเรียกเงินคืนทั้งหมด ตามตัวอยางหนาที่ 27 - 28
2.หนวยงาน/องคกรรายงานผลการดําเนินการโครงการ และคืนเงินทีเ่ หลือจาย ภายใน ๓๐ วัน นับแต
โครงการแลวเสร็จ ตามตัวอยางหนา 29
3.คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน รายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับการรายงาน
ผล ตามตัวอยางหนาที่ 30 - 31
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ขั้นตอนการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการอุดหนุน
อปท สงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด
NO

อํานาจหนาที่
YES

YES

ทุนหมุนเวียน
NO

NO

ประชาชนในทองที่ไดประโยชน
YES
NO

มีเงินสมทบ
YES

แผนพัฒนาทองถิ่น

คํานวณอัตรา

ไมเกินอัตรา

เกินอัตรา
แจงหนวยงานผูขอ

ไมอนุมัติ

ผวจ.พิจารณา
อนุมัติ

จัดทําขอบัญญัติ
แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน

จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ
แตงตัง้ คณะกรรมการติดตามผล
รายงาน/ติดตาม/ประเมินผล

10 :
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ขั้นตอนการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณีสวนราชการขอรับการอุดหนุน
สวนราชการสงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด
NO

อํานาจหนาที่
YES

YES

ทุนหมุนเวียน
NO

NO

ประชาชนในทองที่ไดประโยชน
YES

มีเงินสมทบยกเวนภารกิจถายโอน

NO

YES

แผนพัฒนาทองถิ่น

คํานวณอัตรา ไมเกินอัตรา
เกินอัตรา
แจงหนวยงานผูขอ

ไมอนุมัติ

ผวจ.พิจารณา
อนุมัติ

จัดทําขอบัญญัติ
แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน

จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ
แตงตัง้ คณะกรรมการติดตามผล
รายงาน/ติดตาม/ประเมินผล

เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ขั้นตอนการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณี รองขอใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการแทน
รัฐวิสาหกิจสงรายละเอียดประมาณราคา

แผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทําขอบัญญัติ

แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน

จัดทําขอตกลง

เบิกตามระเบียบเบิกจาย

แตงตัง้ คณะกรรมการติดตามผล

หนวยงานรายการผล

คณะกรรมการรายงานผล
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ขั้นตอนการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณี องคกรภาคประชาชน ขอรับการอุดหนุน
สงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด
NO

อํานาจหนาที่
YES

YES

ตั้งตามกฎหมาย/มีระเบียบขอบังคับ
NO

NO

ประชาชนในทองที่ไดประโยชน
YES

ดําเนินงานตอเนื่อง ๑ ป/มิใชทุนหมุนเวียน

NO

YES

แผนพัฒนาทองถิ่น

คํานวณอัตรา ไมเกินอัตรา
เกินอัตรา
แจงหนวยงานผูขอ

ไมอนุมัติ

ผวจ.พิจารณา
อนุมัติ

จัดทําขอบัญญัติ
แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน

จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ
เบิกตามระเบียบเบิกจาย
แตงตัง้ คณะกรรมการติดตามผล

เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ

รายงานผล
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ขั้นตอนการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณี องคกรการกุศล ขอรับการอุดหนุน
สงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด
NO

อํานาจหนาที่
YES

YES

ตั้งตามกฎหมาย/มีระเบียบขอบังคับ
NO

NO

ประชาชนในทองที่ไดประโยชน
YES

ดําเนินงานตอเนื่อง ๑ ป/มิใชทุนหมุนเวียน

NO

YES

แผนพัฒนาทองถิ่น

คํานวณอัตรา ไมเกินอัตรา
เกินอัตรา
แจงหนวยงานผูขอ

ไมอนุมัติ

ผวจ.พิจารณา
อนุมัติ

จัดทําขอบัญญัติ
แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน

จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ
แตงตัง้ คณะกรรมการติดตาม
ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล

14 :
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

โครงการ

(แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน

(แบบตัวอยางโครงการขอรับเงินอุดหนุน

1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจําเปนตองมีโครงการ

2. วัตถุประสงคของโครงการ (แสดงความตองการใหเกิดอะไรเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน
1
2
3
4
3. เปาหมายของโครงการ (เปนการคาดหวังลวงหนาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่ประชาชนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนไดรับ
1
2
3
4
4. วิธีการดําเนินการ (การใหรายละเอียดในการดําเนินการ ทําอยางไรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายเงิน

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ควรมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการ

6. สถานที่ดําเนินการ (ควรระบุสถานที่ใหชัดเจน

7.ผูรับผิดชอบโครงการ (ผูใดหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
8. งบประมาณ
8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก (องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล จํานวนเงิน
บาท (
รายละเอียดประมาณคาใชจายปรากฏตามเอกสารแนบทาย
เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

8.2 งบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ (เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการ ยกเวน
เงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรบั ไวเปนการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งตองตั้งงบประมาณอุดหนุนให
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 ขอ 7
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้(กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ขอรับเงินอุดหนุนอยางไร
1
2
3
4
ลงชื่อ

(
ตําแหนง
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
ลงชื่อ
(
ตําแหนง

ผูเสนอโครงการ
(ผูขอรับเงินอุดหนุน
ผูเสนอโครงการ
(ผูขอรับเงินอุดหนุน
ผูเสนอโครงการ

(ผูขอรับเงินอุดหนุน
หมายเหตุ ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองเขียนโครงการใหละเอียดเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาวาเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 หรือไม

16 :
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

โครงการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(แบบประมาณการคาใชจา ย
รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย
รายการคาใชจาย

(แบบตัวอยางประมาณการคาใชจาย

จํานวนเงิน(บาท

รวม

(ตัวหนังสือ(

หมายเหตุ ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจาณาวาอยูในอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือไม

เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางตารางสรุปการตั้งงบประมาณ

ตัวอยางตารางสรุปการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ชื่อโครงการ
จํานวนเงิน
รวมคํานวณ ไมรวมคํานวณ

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รวมเปนเงิน(4
คิดเปนรอยละ(๔ x๑๐๐
(3)

รายไดรับจริงในปทผี่ าน(ปที่ปดบัญชีแลว (๑
หัก เงินอุดหนุน (๒)
รายไดที่นํามาคํานวณเปนฐาน (๑)-(๒)=(๓)

18 :
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บาท

อํานวยการฝกอบรมโดย 9NPU9

การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางตารางการคํานวณ

ตัวอยางตารางการคํานวณอัตราสวนรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาไมรวมเงินอุดหนุน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อโครงการ

จํานวนเงิน
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

คิดเปนรอยละ
๐.๕
๑.๐
๑.๘
๒.๘
๔.๓
๕.๓
๕.๘
๖.๘

หมายเหตุ
๑ ใหเรียงลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อพิจารณาอัตราสวน
๒ กรณีที่อุดหนุนเกินรอยละ ๓ ใหสงโครงการทีอ่ ุดหนุนเกินอัตรารอยละ ๓ ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
กอนตั้งงบประมาณ ( ในกรณีนี้สง โครงการที่ ๕ – ๗ ใหผูวาพิจารณา พรอมระบุเหตุผลและความจําเปน
๓ กรณีที่อุดหนุนเกิน ๑ เทาของอัตราทีก่ ําหนด (รอยละ ไมสามารถอุดหนุนได ( จากตัวอยางคือโครงการที่
๘

เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(ตัวอยางหนังสืออนุมัติตั้งงบประมาณเกินอัตราสวน

ที่ .....................

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา
ถนน
อําเภอ
จังหวัด
.......(วัน เดือน ป.................

เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนเกินอัตราสวนที่กําหนด
เรียน นายอําเภอ
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
สิ่งทีส่ งมาดวย รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุน จํานวน ๑ ชุด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๕ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณใหอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมเกินรอยละ ๓
ของอัตราสวนรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให กรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตั้งงบประมาณเกินอัตราทีก่ ําหนดใหขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนรายกรณีกอนตั้งงบประมาณ โดย
สวนเกินตองไมเกินหนึ่งเทาของอัตราสวนที่กําหนด และใหเหตุผล ความจําเปนและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเพื่อ
ประกอบการพิจารณา นั้น
ในปง บประมาณ ๒๕๖2 เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเ กาไดตั้ง งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเกิน
อัตราสวนที่กําหนดไว จํานวน
โครงการ โดยมีเหตุผล ความจําเปนและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาโปรดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป
ขอแสดงความนับถือ

สํานัก/กอง..................
โทร............................
โทรสาร........................

20 :
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รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติตงั้ งบประมาณใหเงินอุดหนุนเกินอัตราสวนแนบทายหนังสือที่ /
ลําดับที่
โครงการ
เหตุผล/ความจําเปน/ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางหนังสือแจงผลการขอรับเงินอุดหนุน

ที่

/

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียเู กา
ถนน
อําเภอ
จังหวัด
(วัน เดือน ป

เรื่อง

แจงผลการอนุมัตงิ บประมาณ

เรียน (หัวหนาสวนราชการ/นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หัวหนาองคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน
อางถึง หนังสือ (หนวยงาน/องคกร
ที่
ลงวันที่
ตามหนังสือทีอ่ างถึง
(หนวยงาน/องคกร
ไดเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา เปนเงิน
บาท (
เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงค ความละเอียดตามหนังสือที่อางถึง นั้น
บัดนี้ เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไดตรวจสอบความถูกตองของโครงการพรอมทั้งบรรจุไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอแจงผลการพิจารณาใหการสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนโครงการดังกลาวมาใหทานไดรับทราบพรอมทั้งแจงเงื่อนไขของการเบิกจายเงินอุดหนุน ดังนี้
1. หามมิใหหนวยงานของทานดําเนินการหรือกอหนีผ้ ูกพันกอนที่จะไดรบั เงินอุดหนุนจากเทศบาล
2. เทศบาล จะเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวใหทานเมือถึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินหรือตามที่
ทานแจงขอรับการอุดหนุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามสถานะการเงินการคลังของเทศบาล หากปรากฏวามีรายไดเพียงพอ
จึงจะพิจารณาใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานของทานตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(
นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา

สํานัก/กอง
โทร.
โทรสาร

22 :
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางหนังสือแจงหนวยงานใหรับเงิน

ที่

/

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียเู กา
ถนน
อําเภอ
จังหวัด
(วัน เดือน ป

เรื่อง

การขอรับเงินอุดหนุน

เรียน (หัวหนาสวนราชการ/นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หัวหนาองคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน
อางถึง หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ที่
/
ลงวันที่
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา แจงอนุมัติการขอรับเงินอุดหนุน
กรณีที่ถึง
(หนวยงาน/องคก ร
ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล เพื่อดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
พรอมทั้งแจงเงื่อนไขของการเบิกจายเงินอุดหนุน ใหทานทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียด
ตามหนังสือที่อางถึง นั้น
บัดนี้ใกลถึงกําหนดเวลาที่จะดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกลาวแลว เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา จึง
ขอใหทานและผูที่เกี่ยวของ รวม 3 คน มาจัดทําขอตกลงในการรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ใน
วันที่
ณ กอง
สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลเก า เอ็ น พี ยู เ ก า
ทั้งนี้ใหทานนําเอกสารหลักฐานไปประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
1 สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับเงิน
2 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของหมูบาน
3 ใบเสร็จรับเงิน (ถามี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

สํานัก/กอง..................
โทร............................
โทรสาร........................

(..................................
นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน

เลขที่

/

บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

บันทึกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนขอ ตกลงในการดําเนินงานโครงการที่ไดรับ เงินอุดหนุนจาก (ชื่อ องคการ
บริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
ระหวาง
(ชื่ อ หน ว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น
อุดหนุน
โดย
๑.นาย/นาง/นางสาว
บานเลขที่
หมูที่ ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
๒.นาย/นาง/นางสาว
บานเลขที่
หมูที่ ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
๓.นาย/นาง/นางสาว
บานเลขที่
หมูที่ ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
ในฐานะ (ตําแหนงผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งตอไปในบันทึกนี้เรียกวา“ผูไดรับเงินอุดหนุน” ฝาย
หนึ่งกับ (ชื่อองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล โดยนาย/นาง/นางสาว
ในฐานะ นายกองคก ารบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล/องคก ารบริหารสวนตําบล
ซึ่งตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูใหเงินอุดหนุน” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายไดตกลงทําบันทึกขอตกลงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑.ผูไดรับเงินอุดหนุน ตกลงจะดําเนินการโครงการ
ซึ่ ง ต อ ไป ใน บั น ทึ ก นี้
เรียกวา “โครงการ” ตามที่
(
ชื่อองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
ผูใหเงินอุดหนุน ไดใหเงินอุดหนุน จํานวน
บาท (
แ ล ะ ผู
ไดรับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จํานวน
บาท (
ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการดําเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้ ตลอดจน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๒.หากผูไดรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการตามโครงการหรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนด ผูไดรับเงินอุดหนุนยอนยอมคืนเงินอุดหนุนที่ไดรับหรือเบิกจายไปแลว
หรือ คาใชจายอื่ นใด อันเกิ ดจากการดํ าเนิ นการไมเปนไปตามวัตถุป ระสงคของโครงการหรือไมดําเนินการตาม
โครงการใหแกผูใหเงินอุดหนุน โดยผูใหเงินอุดหนุนมิตองบอกกลาวหรือทวงถามเปนหนังสือแตอยางใดและผูใหเงิน
อุด หนุ นไม ตอ งรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยใด ๆ ที่ เ กิด ขึ้น เวน แต การไมดํ าเนิน การหรื อ ดํา เนิ นการไมเ ป นไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พนวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําของผู
ไดรับเงินอุดหนุน
24 :
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ในกรณี ที่ ผู ได รั บ เงิ นอุ ดหนุนไมคืนเงิน อุดหนุนที่ไ ดรับ หรือ เบิก จายไปแลว รวมทั้ง คาใชจา ย
อื่นใด ใหแกผูใหเงินอุดหนุน ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกําหนดนับแตวันที่ไดรับ
เงินจากผูใหเงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมใหผูเงินอุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย
๓.ผูไดรับเงินอุดหนุนจะตองจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติในการจะนําเงิน
อุดหนุนที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชจายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔.ผูไดรับเงินอุดหนุนที่มีเงินรวมสมทบ เมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลวในการดําเนินโครงการจะตองใช
จายเงินงบประมาณของตนเองกอนเปนลําดับแรก
๕.ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานที่ผูใหเงินอุดหนุนแตงตั้ง
เขารวมติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน
๖.เมื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ผูไดรับเงินอุดหนุนตองรายงาน
ผลการดําเนินการพรอมรายงานการใชจายเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นใหผูใหเงินอุดหนุน
ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือจายใหสงคืน(ชื่อองคการบริหารสวน
จังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล พรอมการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว
หากผูไดรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดําเนินการ ผูใหเงินอุดหนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณใหในโอกาสตอไป และหากผูไดรับเงินอุดหนุนไมคืนเงินเหลือจาย ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอม
ใหผูใหเงินอุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย พรอมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนด
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน โดยมอบใหผูไดรับเงินอุดหนุนหนึ่ง
ฉบับ และผูใหเงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝายไดอานและมีความเขาใจขอความตามบันทึกขอตกลงนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ

ผูใหเงินอุดหนุน

(
ตําแหนง
(ลงชื่อ

ผูไดรับเงินอุดหนุน

(
ตําแหนง
พยานผูใหเงินอุดหนุน

(
ตําแหนง
(ลงชื่อ

(ลงชื่อ

(ลงชื่อ

ผูไดรับเงินอุดหนุน

(
ตําแหนง
พยานผูใหเงินอุดหนุน

(
ตําแหนง
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางหนังสือแจงหลักเกณฑการใชจายเงิน

ที่

/

สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียเู กา
ถนน
อําเภอ
จังหวัด
(วัน เดือน ป

เรื่อง

แจงหลักเกณฑการใชจายเงินอุดหนุน

เรียน

(หัวหนาสวนราชการ/นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หัวหนาองคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน

อางถึง บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ...........................................
สิ่งทีส่ งมาดวย แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบั เงินอุดหนุน จํานวน ๑ ชุด
ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลเกา
ตามที่ (ชื่อหนวยงาน/องคการ
เอ็นพียูเกา
เพื่อดําเนินการโครงการ.............................................เปนเงิน...........................บาท
(............................................... ความละเอียดตามบันทึกขอตกลง ทีอ่ างถึง นั้น
เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกาขอแจงหลักเกณฑการดําเนินการ ดังนี้
1. หนวยงานที่รับเงินอุดหนุน จะตองนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการ
เทานั้น ไมสามารถนําไปใชเพื่อการอื่นได หากพบวาการดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุนจะตองคืนเงินที่รับไปเต็มจํานวนโดยเร็ว
2. หน วยงานที่ รั บเงินอุดหนุน จะตองรายงานผลการดําเนินการ ตามแบบที่สงมาดวยพรอ มนี้
พรอมจัดสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ (พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุก
ฉบับ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือใหสงคืนในคราวเดียวกัน
3. เทศบาลไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ทานไดรับเงินอุดหนุน
จึงขอใหทานไดโปรดใหขอมูล และอํานวยความสะดวกในการประสานงานแกคณะกรรมการดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(..................................
นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา
สํานัก/กอง..................
โทร............................
โทรสาร........................
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางรายงานผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน
(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
รายงาน ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
๑.หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
๒.งบประมาณ
๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน
๒.๒ งบประมาณที่ไดใชไปในการดําเนินงานโครงการ
๒.๓ งบประมาณคงเหลือ

บาท
บาท
บาท (ถามี

๓. ผลการดําเนินการ
๓.๑ ผูไดรับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนเลขที่
/
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ได เ ริ่ ม ดํ าเนิ น การ
ตามวัตถุประสงคของโครงการเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
และเสร็ จ สิ้ น เรี ย บร อ ยแล ว
วันที่
เดือน
พ.ศ.
๓.๒ ผูไดรับรับเงินอุดหนุนขอสงสําเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นจํานวน
ฉบับ จํานวนเงิน
บาท (
ของการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับเงิน
อุดหนุนมาพรอมหนังสือนี้เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบตอไป
๓.๓ ผูไดรับเงินอุดหนุนขอสงเงินงบประมาณคงเหลือ (ถามี จํานวน
บาท คืนมาพรอมหนังสือนี้
๓.๔ ประโยชนที่ประชาชนไดรับ (เขียนใหเห็นวาเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอยางไร

๔. ผูไดรับเงินอุดหนุนไมสามารถดําเนินการตามโครงการได เนื่องจาก
จึงขอสงเงินคืน จํานวน
บาท (
ม าพรอมหนังสือนี้
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
หมายเหตุ

ผูรายงาน (ผูไดรับเงินอุดหนุน

กรณีองคกรประชาชนและองคกรการกุศลลงนามไมนอยกวาสามคน
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางบันทึกขอความแตงตั่งคณะทํางาน

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ลงนามในคําสั่งแตงตัง้ คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนโครงการ
เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

งาน
โครงการ

เรื่องเดิม
1.เทศบัญญัติประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
2. บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่

/

ขอเท็จจริง
(หนวยงาน/องคกร)

ไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไปดําเนินโครงการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคแลวเมื่อวันที่
ทั้งนี้เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไดแจงหลักเกณฑการใชจายเงิน การรายงานใหหนวยงานดังกลาวทราบแลว
กฎหมาย/ระเบียบ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 12
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการของหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในระเบียบนี้
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3161 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 2.6 ใหองคก ร
ปกครองสวนท องถิ่นแต งตั้ งคณะทํางานติ ดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานที่ขอรับ เงิน
อุดหนุน โดยมีองคประกอบและจํานวนตามที่เห็นสมควร เพื่อทําหนาที่ติดตามแผลการดําเนินการจนแลวเสร็จ แลว
รายงานใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเงินเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ/หนังสือสัง่ การ เห็นควรแตงตัง้ คณะทํางานติตดามและประเมินผลการใช
จายเงินอุดหนุน โครงการ
ดังนี้
1
ตําแหนง
ประธานคณะทํางาน
2
ตําแหนง
คณะทํางาน
3
ตําแหนง
คณะทํางาน/เลขานุการ
(
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล

คําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา
ที่............./
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน
----------------------ตามที่เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไดอุดหนุนงบประมาณใหแก (ชื่อหนวยงาน
เพื่ อ ดํ า เนิ น การโครงการ..................................................................... เป น เงิ น
.............................................................บาท (....................................................................... นั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเ กา จึงอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 12 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3161 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ขอ 2.6
จึงแตงตั้งคณะกรรการติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน โครงการ........................................................
ดังนี้
1. ..................................................... ตําแหนง............................. ประธานคณะกรรมการ
2. ..................................................... ตําแหนง............................. กรรมการ
3. ..................................................... ตําแหนง............................. กรรมการ/เลขานุการ
ใหผูท่ไี ดการแตงตั้ง ดําเนินการติดตามผลการการดําเนินการโครงการ.................................... ของ..
(หนวยงาน/องคกร..... จนแลวเสร็จ แลวใหรายงานผูบ ริหารทราบ หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ใหเรียกเงินคืนเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทัง้ หมดคืนโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ
สั่ง ณ วันที่..................................................................
(..........................................
นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางหนังสือแจงผลการดําเนินการ

(ตัวอยางหนังสือแจงผลการดําเนินการและหลักฐานการใชจายเงินของหนวยงานที่รบั เงินอุดหนุน
ที่ .....................

หนวยงาน/องคกร.....................
.............................................
.......(วัน เดือน ป.................

เรื่อง

ขอสงรายงานและหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุนพรอมรายงานการดําเนินการ

เรียน

นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียเู กา

อางถึง บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน ลงวันที่..........................
สิ่งทีส่ งมาดวย ๑. แบบรายงานผล
๒. หลักฐานการใชจายเงิน
๒. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

ตามที่
(ชื่อหนวยงาน
ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลเกา
เอ็นพียูเ กา
เพื่อ ดําเนินการโครงการ.................................................................................. เปนเงิ น
...........................................บาท (...................................................................... ตามบันทึกขอตกลงการรับ เงินอุดหนุน
ที่อางถึง นั้น
บัดนี้ การดําเนินการโครงการดังกลาว ไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงขอจัดสงแบบรายงานผล หลักฐานการ
ใชจาย และเอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการ เรียนมาพรอมนี้ ทั้งนี้ ในการใชจายเงินดังกลาว ปรากฏวาไมมี
เงินคงแตอยางใด / มีเงินคงเหลือ จํานวน.................บาท (....................................... ซึ่งไดนําสงคืนพรอมในค ราว
เดียวกันนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(..................................
หัวหนาหนวยงาน/องคกร
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การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(แบบตัวอยางบันทึกขอความรายงานผล

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง การติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนโครงการ

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี
เรื่องเดิม
1.เทศบัญญัติประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน
งาน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
โครงการ
2 คําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ที่
/
ลงวันที่
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน
ขอเท็จจริง
1 ชื่อองคกร ไดสงรายงานและหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุนพรอมรายงานการดําเนินการ โ ค ร ง ก า ร
งบประมาณ
บาท ซึ่ง ไดดําเนินการเสร็จ
สิ้นตามวัตถุประสงคแลว
2 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน คําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา
ที่
/
ลงวันที่
ไดติดตามและประเมินผลการใช
จายเงินอุดหนุนโครงการดังกลาว เมื่อวันที่
กฎหมาย/ระเบียบ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 12
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการของหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในระเบียบนี้
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3161 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 2.6 ใหองคก ร
ปกครองสวนท องถิ่นแต งตั้ งคณะทํางานติ ดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานที่ขอรับ เงิน
อุดหนุน โดยมีองคประกอบและจํานวนตามที่เห็นสมควร เพื่อทําหนาที่ติดตามแผลการดําเนินการจนแลวเสร็จ แลว
รายงานใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเงินเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ/หนังสือสัง่ การ คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน
ไดติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลปรากฏตามเอกที่แนบมาพรอมนี้
(
ประธานคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน
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(แบบติดตามและประเมินผล

แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับจากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อโครงการ …...............................................................…………………….
ชื่อหนวยงาน / กลุม ……………...............….........................………….
วงเงินอุดหนุน …………………………. บาท (.................................................................................
---------------------------ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียเู กาที่......./๒๕๖1 ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล
การใชจายเงินอุดหนุน โครงการ....................................................... ซึ่งไดอุดหนุนใหแก......................................
บัดนี้ โครงการดังกลาวใหดําเนินการเสร็จสิ้นแลว คณะทํางานฯ จึงไดดําเนินการประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการติดตามและประเมินผล
1. รายการคาใชจายทีม่ ีใชจายเงิน ดังนี้
ที่

รายการ

จํานวน
(หนวย

เปนเงิน
(บาท

รวมเปนเงิน
(บาท

ถูกตอง

ไมถูกตอง

หมายเหตุ

รวมเปนเงิน
ที่
๑
๒
๓

2. การตรวจสอบการใชจา ยเงินและการดําเนินกิจกรรม
รายการ
รายการคาใชจายทุกรายการถูกตองตามที่ไดรบั อนุมัติ
มีหลักฐานการเบิกจายถูกตอง ครบถวนทุกรายการ
มีการดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรมและบรรลุตาม
วัตถุประสงคแลว
3. การตรวจสอบเงินเหลือจาย
( มีเงินเหลือจาย......................บาท
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( ไมมีเงินเหลือจาย
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4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...............................
คณะทํางานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน เมื่อวันที่..........................................
(ลงชื่อ........................................ตําแหนง........................................ ประธานคณะกรรมการ
(......................................
(ลงชื่อ........................................ตําแหนง........................................ คณะทํางาน
(......................................
(ลงชื่อ........................................ตําแหนง.................. ...................... คณะทํางาน/เลขานุการ
(......................................
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ประเด็นคําถามในการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
แนวทางการพิจารณา
ขอกฎหมาย

1. เงินอุดหนุนคือ

เงิ น อุ ด หนุ น คื อ เงิ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตั้ ง รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3
งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อดําเนินการตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามกฎหมาย
(ต องไม ใชการขอรับ เงินอุดหนุนจากองคก รปกครองสวน
ท อ งถิ่ นแล วไปมอบใหห นวยงานอื่นที่ไมใชห นวยงานผูขอรับ เงิ น
อุดหนุ นไปดําเนิ นการ เชน สมาคมกีฬาจังหวัดขอรับไปใหชมรม
ฟุตบอล

2. หนวยงานที่มี สิ ทธิขอรั บ
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน มี 5 หนวยงาน ไดแก 2 . ๑ รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3
เงินอุดหนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
๒.2 สวนราชการ ไดแก สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน
2.๓ รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา และการประปา
2.๔ องคก รประชาชน ไดแก องคก รซึ่ง เปนการรวมของ
ประชาชนที่จัดตั้งโดยถูก ตองตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ บังคับ
ของหนวยงานของรัฐ หรือ หนัง สือ สั่งการของกระทรวงมหาดไทย
และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป (เชนกลุม
อาชีพ ตรวจสอบวามีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุมถูกตอง หรือไม กลุม ชุมชน
จะตองมีการจัดตั้งถูกตองตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
เปนตน
2.๕ องคกรการกุศล ไดแก องคกรทางศาสนา หรือองคกร
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ดํ า เนิ น งานการกุ ศ ลหรื อ บํ า เพ็ ญ
สาธารณประโยชน มิใชการมุงแสวงหากําไร ที่จัดตั้งโดยถูกตองตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ หรือขอบังคับของ หนวยงานของรัฐ
3 . ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณใหเงินอุดหนุน
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หลักเกณฑการตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุน
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 4
3.๑ โครงการที่จ ะใหเ งินอุดหนุนตอ งเปนภารกิจ ที่อ ยูใน
อํา นาจหนา ที่ ข องหนว ยงานที่ ขอรั บ เงิ น อุด หนุน และหน าที่ ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใ หเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และตองไม
มีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน

อํานวยการฝกอบรมโดย 9NPU9

การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่

ประเด็น

4. อั ต ราส ว นการให เ งิ น
อุดหนุน

5 . ก า ร ใ ห เ งิ น อุ ด ห นุ น
รัฐวิสาหกิจ

แนวทางการพิจารณา

3.๒ ประชาชนในเขตพื้นที่ตองไดรับประโยชนจากโครงการ
(พิจารณาวาในโครงการขอรับเงินอุดหนุนไดระบุหรือไมวาประชาชน
ของผูใหเงินอุดหนุนไดประโยชนอยางไร
3.3 ตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นที่จะตองดําเนินการเองและสถานะทางการคลัง
ก อ น ที่ จ ะ พิ จ า ร ณ า ใ ห เ งิ น อุ ด ห นุ น
3.๔ โครงการขอรับ เงิ น อุด หนุ น บรรจุ ไว ใ นแผนพั ฒ นา
ทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนหามจายจาก เงิน
สะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู
4. อัตราสวนการใหเงินอุดหนุน
4.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
ใ ห ห น ว ย ง า น อื่ น ไ ด ไ ม เ กิ น อั ต ร า ส ว น
ข อ ง ร า ย ไ ด จ ริ ง ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ผ า น ม า โ ด ย ไ ม ร ว ม
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให ดังนี้
(๑ องคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินรอยละสิบ
(๒ เทศบาลนคร ไมเกินรอยละสอง
(๓ เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลไมเกินรอยละสาม
(๔ องคการบริหารสวนตําบล ไมเกินรอยละหา
4. 2 ก รณี จ ะตั้ ง เกิ น อั ต ร าที่ กํ าห น ด ใ ห ข อ อนุ มั ติ
จากผู วา ราชการจัง หวัด กอ นการตั้ง งบประมาณ โดยส วนที่เ กิ น
จะตองไมเกินหนึ่งเทาของอัตราสวน
4.3 กรณีที่ไมตองนํามาคํานวณรวมอัตราสวน
(1 การอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
(2 การอุดหนุนโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรือตามกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนฯ
รัฐวิสาหกิจที่อุดหนุนไดมีดังนี้
- ไดเฉพาะไฟฟา ประปา
- ไมตองทําโครงการใชประมาณการคาใชจาย
- ไมตองมีงบประมาณสมทบ
- ไมตองนํามารวมในสัดสวนรอยละ
- หั ว ห น า ส ว น ร า ช ก า ร ต อ ง ทํ า บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุน
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ขอกฎหมาย

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 6
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 7

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 6
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 6
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9
มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59 ขอ.4
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ประเด็น

๖ . เ งิ น อุ ด ห นุ น ต า ม
กฎหมายกํา หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแ กอ งคก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น เช น ค า อาหา ร
ก ล า ง วั น เ งิ น อุ ด ห นุ น
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน
๗. หลักเกณฑการขอรับเงิน
อุดหนุน
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แนวทางการพิจารณา

ขอกฎหมาย

- เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
- ไมตองมีงบประมาณสมทบ
- ไมตองนํามารวมในสัดสวน

ว 3161 ขอ 2.1
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2

หลักเกณฑการขอรับเงินอุดหนุน
7.1 หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนโดยใหพิจารณา ดังนี้
( 1 โ ค ร ง ก า ร จ ะ ต อ ง อ ยู ใ น อํ า น า จ ห น า ที่
ของผูขอรับเงินอุดหนุน
(2 โครงการจะต องมี การแสดงรายการประมาณการ
คาใชจาย
(3 ผูขอรับ เงินอุด หนุนจะตอ งมีร ะเบีย บ ขอ บัง คั บ
หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติ ในการนําเงินอุดหนุนไปใชจาย
(4 โครงการของผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงให
เห็นวาประชาชนในพื้นที่ของผูใหเงินอุดหนุนไดประโยชนอยางไร
(5 หามดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพันกอนที่จะไดรับ
เงินอุดหนุน
(6 เมื่อหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดรับเงินจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวใหออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเก็บไวเปนหลักฐาน เวนแตหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไมมีใบเสร็จรับเงินใชในลักษณะงานปกติใหออกใบสําคัญ
รับเงินแทน
(7 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจง หนวยงานที่
ขอรั บ เงิน อุ ด หนุน รายงานผลทราบภายใน 30 วั น นับ แต วั น ที่
โครงการแล วเสร็จ หากมีเ งินเหลือ ใหสง คืนองคก รปกครองสวน
ทองถิ่นในคราวเดียวกัน
7.๒ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการ ตอง
มีงบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ โดยใชจายจากแหลงเงิน
งบประมาณใดก็ไดและไมกําหนดจํานวนเงินสมทบ

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 4
มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.1
มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.4
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 4(2
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9
มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.5

มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.7
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2
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7.3 หนวยงานดังตอไปนี้ไมตองมีเงินสมทบ
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2
(1 รัฐวิสาหกิจ
(2 องคกรประชาชน
(3 องคกรการกุศล
(4 สวนราชการที่ไดรับเงินอุดหนุนตามกฎหมายวา
ดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่น เชน เงิ น คาอาหารกลางวั นโรงเรี ยนสั ง กั ด รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2
กระทรวงศึกษาธิการ/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

8. การเบิกจายเงินอุดหนุน
หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุน
ให อ งค ก รปกครองส ว น
8.1 ต อ งเบิ ก จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให ห น ว ยงานที่ ข อรั บ
ทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้
เงินอุดหนุนใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
8. 2 ตร วจ สอ บว าห น ว ย งา นที่ ขอ รั บ เงิ นอุ ดห นุ น
มีระเบียบ ขอบัง คับ หลักเกณฑ หรือ วิธีป ฏิบัติในการใชจายอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือไม หากไมมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถพิจารณาไมเบิกจายเงินอุดหนุนใหหนวยงานดังกลาว
ได
8.3 ก อ นเบิ ก จ า ยให จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงตามแบบ
ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกุศลใหจัดทําเปน
บันทึกขอตกลงกับผูแทนของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมนอ ย
กวา 3 คน
8.4 เมื่อไดรับเงินแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียก
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินจากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
8.5 แจ ง หน ว ยงานที่ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน ๓๐
วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ

มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.1
มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.3

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9

มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.5
มท 0808.2/ว3616
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.7

9 . ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู ใ ห เ งิ น อุ ด หนุ น แต ง ตั้ ง รบ.อุดหนุนฯ ขอ 12
ประเมินผล
ค ณ ะ ทํ า ง า น ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช จ า ย ต า ม มท 0808.2/ว3616
ที่เห็นสมควร เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ หากไม ลว 24 มิ.ย. 59
ดําเนินการตามโครงการใหเรียกเงินคืนทั้งหมด
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10. ผู อ นุ มั ติ โ ครงการที่
ผูที่อนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุนคือหัวหนาหนวยงานที่ มท 0808.2/ว3616
ขอรับเงินอุดหนุน
ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งไปเปนตาม รูปแบบโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.1
ตามหนั ง สื อ กระทวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/มท
0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 59ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามขอ 9 และขอ 14
ของรบ.อุดหนุนฯ กําหนดหลักเกณฑดังกลาว
11. เงินอุดหนุนสามารถไม
การบริห ารงบประมาณขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น มท 0808.2/ว3616
สามารถกันเงินหรือ ตั้ งเป น เ ป น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ย ใ ต ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.2
รายจายคางจายได
โดยเริ่ ม ตั้ งแต วันที่ 1 ตุล าคม – กันยายน ของปถัดไป ดัง นั้นเมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแลวมีรายไดเพียงพอ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้น
12 ก รณี ที่ หน วย งา น ที่
ข อ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือ
ดําเนินกิจกรรมไปกอนที่จะ
ไดรับเงิน จะทําอยางไร

หลั ก การอุ ด หนุ น งบประมาณคื อ หน ว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9
อุ ด หนุ น มี ง บประมาณไม เ พี ย งพอที่ จ ะดํ า เนิ น การ ดั ง นั้ น หาก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการไปกอนที่จะไดรับเงิน ยอม
แสดงให เ ห็ นว าหนวยงานดัง กลาวมีง บประมาณของตนเองเพียง
พอที่ จ ะดํ าเนิ นการ ระเบีย บจึง ห ามมิ ให ห นว ยงานที่ข อรับ เงิ น
อุดหนุนกอหนี้กอนไดรับเงิน

เมื่องบประมาณประกาศใชใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9
1 3 ต น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
สถานศึก ษาสังกัด สพฐ จะ แจงใหหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบโดยแจงมิใหกอหนี้ผูกพัน
เปดทําการเรียนแตเ ปนตน กอนไดรับเงินไปพรอมกัน ดังนั้น สถานศึกษาสังกัด สพฐ จะกอหนี้
ปงบประมาณ จะทําอยางไร โครงการอาหารกลางวันกอนไดรับเงินเด็ดขาด หากกอหนี้กอน อปท
.จะไมสามารถอุดหนุนงบประมาณได
ในกรณีที่ตนปง บประมาณรายไดขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่นมีเพียงไมพอ แตตนกลางเดือนตุลาคม จะมีเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จัดสรรเขามางวดแรก ให อปท.นําเงินดังกลาวไปอุดหนุน
ใหกับหนวยงาน สพฐ กอน
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กรณีที่งบประมาณรายจายประจําปไมสามารถประกาศใช
14 งบประมาณรายจ า ย
ประจําปประกาศใชไมทันใน ทันภายในกําหนดเวลา ให อปท ใชงบประมาณรายจายประจําป
วั น ที่ 1 ตุ ล า คม จ ะ ทํ า งบประมาณที่ ลว งแล ว ไปพลางกอ น แต กรณีเ งิ นอุ ด หนุ น จะไม
สามารถเบิกจายได เนื่องจากระเบียบจะรองรับเฉพาะรายจายใน
อยางไร
หมวดเงิ นเดื อ นและคา จา งประจํา หมวดค าจ างชั่ว คราว หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค เทานั้น
แนวทางการแก ไข ให อปท. ทํา หนัง สือ ขอยกเวน การ
ปฏิบัติตามรบ.อุดหนุนฯ ขอ 7 ตอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง มี
อํานาจยกเวนตามรบ.อุดหนุนฯ ขอ 4 กอนปฏิบัติ
แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนหรือแบบประมาณการ
15.หนว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น
อุ ด ห นุ น ส ง แ บ บ เ ส น อ คาใชจายของรัฐวิสาหกิจ จะตองสงถึง อปท กอนจัดทําแผนพัฒนา
โครงการขอรับเงินอุดหนุน ทองถิ่น/กอนตั้งงบประมาณ เนื่องจาก อปท.ตองพิจาณาหลักเกณฑ
หรื อแ บ บป ร ะม า ณก า ร ในการตั้งงบประมาณจากแบบดังกลาวโดยพิจารณาถึง
1 หนวยงานผูขอ
ค า ใช จ า ยของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ถึ ง องค ก รปกครองส ว น
2 ภารกิจอํานาจหนาที่/ตองไมเปนทุนหมุนเวียน
ทอ งถิ่นพรอ มกับขอรับ เงิน
ถูกตองหรือไม
3 ประชาชนในเขตพื้นที่ตองไดรับประโยชน

ขอกฎหมาย

รบ.งบประมาณ ขอ 7

รบ.งบประมาณ ขอ 4

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3(1
– (5
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(1
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(2

4 ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ภารกิ จ หลั ก ของ อปท ใน รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(3
แผนพัฒนาของตนเองกอน
5 หากสมควรตั้งงบประมาณ ใหนําโครงการไปบรรจุใน รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(4
แผนพัฒนาทองถิ่น
6 จัดทํางบประมาณรายจายโดยตั้งไวในหมวดเงินอุดหนนุ รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(5
มิใหจายจากเงินสะสม ทุนสํารองสะสม เงินกู
ดั ง นั้ น แบบเสนอโครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ แบบ ระเบียบแผนฯ ขอ
ประมาณการค าใช จายของรัฐวิส าหกิ จ ตอ งส ง ถึง อปท กอ นวั น 16 และขอ 22
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ประชุมเพื่อยก
รางแผนพัฒนาทองถิ่น
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1 6 . แ บ บ ป ร ะ ม า ณก า ร
คาใชจายของไฟฟา ประปา
จะยื น ยั น ราคาเพี ย ง 6
เดือน แตแผนพัฒนาทองถิ่น
จ ะ ทํ า ล ว ง ห น า ดั ง นั้ น
คาใชจายที่ไดรับจะแจงก็จะ
หมดอายุ
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แบบประมาณการคาใชจายของไฟฟา ประปา จะยืนยัน ระเบียบแผนฯ ขอ 21
ราคาเพียง 6 เดือน เมื่อ อปท. นําเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น แตได มท 0810.3/ว 6247
จัดทํางบประมาณหลังจากราคาที่ไดรับแจงหมดอายุ อปท สามารถ ลว 3 พ.ย.60
แจงให หนวยงานดังกลาว แจงยืนยันราคาใหกับ อปท อีกครั้ง หาก
ราคามีการเปลี่ยนแปลง อปท.สามารถแกไขราคากลางในแผนพัฒนา
ได โดยอํานาจผูบริหารทองถิ่น

เมื่ อ ดํ าเนิน การตามวัต ถุป ระสงคข องโครงการแลวมีเ งิ น -แบบบันทึกขอตกลง
17 เมื่ อ ดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคแลวมีเงินเหลือ เหลือจาย หนวยงานผูขอรับเงินอุดหนนุตองคืนใหแต อปท.ภายใน -กค 0406.3/ว 59 ลว
จ า ย หน ว ยงานที่ รั บ เงิ น 30 วัน ซึ่ งไปตามขอ ตกลงการรับ เงินอุดหนุนซึ่ง ปลัดกระทรวง 22 ก.ค. 52 ขอ 11
มหาดไทยใช อํานาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาด วยเงิ น
อุดหนุนตองคืนหรือไม
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17 ศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
ศูนย ยุติธรรมชุมชน เปนเพียงเครื่องขายที่จัดตั้ง โดยภาค มท 0808.2/ว 683
อ ป ท ส า ม า ร ถ ตั้ ง ประชาชนที่เขารวมอบรมกับสํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย ลว 14 ม.ค. 59
งบ ป ระ ม า ณอุ ด หนุ น ได สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมิไดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย และ
หรือไม
ภารกิจการดําเนินงานของเครือขายดังกลาวเปนเพียงแนวรวมของ
กระทรวงยุติธรรมในชุมชน เพื่อเสริมสรางความยุติธรรมและสงบ
สุข ในชุม ชน เมื่ อ ศู น ยยุ ติ ธ รรมในชุม ชนมิ ได จั ด ตั้ง ตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จึงไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค. เปนองคกรที่จัดตั้ง มท 0808.2/ว2864
18 ศู นย พัฒ นาครอบครั ว
ใ น ชุ ม ช น ส า ร ถ ตั้ ง ตามกฎหมายภายใตร ะเบียบสํานัก งานกิจ การสตรีและสถานบัน ลว 21 ก.ย. 53
งบ ป ระ ม า ณอุ ด หนุ น ได ครอบครัว วาดวยการจายเงินอุดหนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน พ.ศ. 2548 หากดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของ
หรือไม
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตั้ ง
งบประมาณอุดหนุนได
19 การตั้ ง งบประมาณ
วัดเปนเปนหนึ่งใน 5 หนวยงานที่สามารถขอรับเงินอุดหนุน
อุดหนุนใหกับวัด
จาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นได หากนําไปจัดบริการสาธารณะที่
เปนอํานาจหนาที่ทั้งของ อปท และ วัด ปจจุบันวัดมีหลักเกณฑการ
ใชจายอุดหนุนที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประกาศ
มหาเถระสมาคมแลว
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คณะกรรมการหมูบาน เปนหนึ่ง ในหาประเภทที่ส ามารถ
20.การตั้ ง งบประมาณ
อุ ด ห นุ น ใ ห กั บ ขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินกิจการ
สาธารณะที่เปนอํานาจหนาที่ทั้งของ อปท และ ของคณะกรรมกร
คณะกรรมการหมูบาน
หมูบานได
คณะกรรมการหมูบาน เปนองคกรภาคประชาชนที่จัดตั้ง
ตาม มาตรา 28 ตรี แห ง พ.ร.บ.ลั ก ษณะปกครองทอ งที่ พ.ศ.
2457 และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปน
กรรมการหมู บ า น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละการประชุ ม ของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรมการหมูบาน จะมี
คณะทํางานดานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงและสอดคลองกับ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เช น การศาสนาและวั ฒ นธรรม
การศึกษา สิ่งแวดลอม เปนตน
หากหมูบานมีระเบียบหลักเกณฑการใชจายเงิน ซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 กําหนดวา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการหมูบานโดย
ความเห็นชอบของนายอําเภออาจมีมติใหจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนา
หมูบานขึ้น เพื่อเปนกองทุนในการบริหารจัดการและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนกิจการอันเปนประโยชน
สาธารณะของหมูบานก็ได ขอ 37 ของระเบียบกําหนดวา กองทุน
กลางพั ฒ นาหมู บา น อาจมีร ายไดดั ง ต อ ไปนี้( ๒ เงินที่ ได รับ การ
อุดหนุนจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น และข อ ๓๘ กํ า หนดว า ให ค ณะกรรมการโดยความ
เห็ นชอบของนายอํา เภอกํา หนดหลัก เกณฑ การใชจ ายเงิ นของ
กองทุ น กลางพั ฒ นาหมู บ า นไว ดั ง ต อ ไปนี้ ( ๔ การจั ด กิ จ กรรม
สาธารณประโยชนของหมูบาน
ดั ง นั้ น หากคณะกรรมการหมู บ า นมี ร ะเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
หลั กเกณฑ วิธีก ารปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ประสิทธิภาพก็
สามารถเบิกจายได

เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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กระทรวงมหาดไทยว า
ดวยหลักเกณฑการเปน
กรรมการหมู บ าน การ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละการ
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คณะกรรมการหมูบ า น
พ.ศ. 2551 ขอ 36
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21.การตั้ ง งบประมาณ
ชุมชนเปนหนึ่งในหาประเภทที่สามารถขอรับเงินอุดหนุน
หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ให กั บ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินกิจ การสาธารณะที่เ ปน
คณะกรรมการชุมชน
อํานาจหนาที่ทั้งของ อปท และ ของชุมชนได
ชุ ม ชนเป น องค ก รภาคประชาชนที่ จั ด ตั้ ง ตามระเบี ย บ
เทศบาล
วาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
พ.ศ. 2561 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ เทศบาลตองมี
ระเบียบดังกลาว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส
แหง พระราชบั ญ ญั ติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก ไขเพิ่ม เติ ม
มาตรา ๕๐(๙ ประกอบมาตรา ๕๓(๑ มาตรา ๕๖(๑ แห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบ
มาตรา ๑๖ (๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หนังสือกรมการปกครองที่เกี่ยวของดังนี้
1 หนัง สือ ที่ มท 0413/ว1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2530
2 หนั ง สื อ ที่ มท 0413/ว 398 ลงวั นที่ 18 มี นาคม
2531 เรื่องการจัดตั้งชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล
3 หนั ง สื อ ที่ มท ๐๔๑๓/ว๙๔๒ ลงวั นที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๓๑ เรื่ อ ง การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการชุ ม ชน โดยให
เทศบาลดําเนินการจัดตั้ง ชุมชนให เ ต็ม เขตเทศบาลและแตง ตั้ง ให
พนักงานเทศบาลเปนที่ปรึกษาชุม ชน เปนฐานอํานาจในการออก
ระเบียบจัดตั้งชุมชน
ดัง นั้ นหากชุม ชนมีร ะเบียบ ขอบัง คับ หลัก เกณฑ วิธีก าร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ประสิทธิภาพก็สามารถเบิกจายได
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พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม ม 48 เตรส , ม
40(9 , ม 53(1
,ม56(1
พระราชบัญ ญัติกําหนด
แผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํ า นาจให แ ก
องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ,
16 (16)
มท 0413/ว1553
ลว 29 ธ.ค. 30
มท 0413/ว 398 ลว
18 มี.ค. 31
มท ๐๔๑๓/ว๙๔๒ ลว
๗ ก.ค. ๓๑
มท 0810.5/ว9803
ลว 11 ก.ค. 61
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ขอกฎหมาย

22.โรงเรียนมัธยมเปนสวน
สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามความ มท 0808.2/ว 2653
ราชการหรือไม
ในขอ 3 (2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ ลว 16 ก.พ. 60
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 มีความความหมายวาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของคือ
มาตรา 4 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดย
แบงเปน (1 ระเบี ยบบริหารราชการสวนกลาง (2 ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (3 ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
มาตรา 7 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
(1 สํานักนายกรัฐมนตรี (2กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานเทียบเทา
กระทรวง(3)ทบวง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง (4
กรมหรือสวนราชการที่มีชื่อเรียกอยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สังกัด
หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
มาตรา 51 กําหนดใหจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคดังนี้
(1 จังหวัด (2 อําเภอ
มาตรา 60 กํ า หนดให แ บ ง ส ว นราชการของจั ง หวั ด
(1สํานักงานจังหวัด มีหนาที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผน
พั ฒ นาจั ง หวั ด ของจั ง หวั ด นั้ น มี หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับ ผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานจังหวัด (2 สวนราชการตาง ๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรม
ไดตั้งขึ้นมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น โดยมี
หั วหน าส ว นราชการประจํา จัง หวัดนั้ น ๆ เปนผู ป กครองบัญ ชา
รับผิดชอบ
กรณีโรงเรียน เปนสวนราชการหรือไม พิจารณาตามมาตรา
39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการจัดระเบียบราชการ
ในกระทรวงที่เกี่ ยวของกับ การทหารและการศึก ษาใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น ซึ่งการจัดระเบียบในกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีพ ระราชบัญญัติร ะเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร
พ.ศ.2546 กํ าหนดเปน การเฉพาะแลว โดยที่ม าตรา 6 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 กําหนดให จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการเปน
สวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล โดยการจัดระเบียบราชการใน
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กระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการ จึงตองเปนไปตามที่
กํ า ห น ด ไ ว ใ น ก ฎ ห ม า ย ว า ด วย ร ะ เ บี ย บ บ ริ ก า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นกรณีโรงเรียนจึงเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน คือ
โรงเรียนเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อ
ประโยชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยูในสวน
ภูมิภาค เพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาใหแกประชาชน โรงเรียนจึงเปน
การจัดระเบียบบริหารราชการในพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนสวนราชการ
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
มาตรา 6 (2 ประกอบมาตรา 34(2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ขอกฎหมาย

23.บันทึก ขอ ตกลงในการ
กอนที่อ งคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเบิกจายเงินอุดหนุน รบ.อุดหนุน ขอ 9
รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ต อ งทํ า ทุ ก ใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มท 0808.2/ว 3616
หนวยงานหรือไม
จัด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงกั บ หั ว หน า หน ว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น 24 มิ.ย. 59 ขอ 2.4
สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกุศลใหทําบันทึกขอตกลงกับ
ผูแทนของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกลาวไมนอยกวา 3 คน
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด

24. การไฟฟาสวนภูมิภาค
กอนที่อ งคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเบิกจายเงินอุดหนุน
และการประปาสวนภูมิภาค ใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได รั บ การยกเว น ไม ต อ ง จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
จัดทําบันทึกขอตกลงหรือไม
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดขอความรวมมือใหผูวา
ราชการจัง หวัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับไฟฟา ประปา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําบันทึกตกลงทุกครั้งทีร่ ับเงิน
อุดหนุน
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สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามความ มท 0808.2/ว 2653
25.ศูนยศึกษาพิเศษประจํา
จั ง หวั ด เป น ส ว นราชการ ในขอ 3 (2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ ลว 16 ก.พ. 60
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 มีความความหมายวาตาม
หรือไม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของคือ
มาตรา 4 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดย
แบงเปน (1 ระเบี ยบบริหารราชการสวนกลาง (2 ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (3 ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
มาตรา 7 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
(1 สํานักนายกรัฐมนตรี (2กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานเทียบเทา
กระทรวง(3)ทบวง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง (4
กรมหรือสวนราชการที่มีชื่อเรียกอยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สังกัด
หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
มาตรา 51 กําหนดใหจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคดังนี้
(1 จังหวัด (2 อําเภอ
มาตรา 60 กํ า หนดให แ บ ง ส ว นราชการของจั ง หวั ด
(1สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผน
พั ฒ นาจั ง หวั ด ของจั ง หวั ด นั้ น มี หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับ ผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานจังหวัด (2 สวนราชการตาง ๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรม
ไดตั้งขึ้นมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น โดยมี
หั วหน าส ว นราชการประจํา จัง หวัดนั้ น ๆ เปนผู ป กครองบัญ ชา
รับผิดชอบ
กรณีศูนยการศึกษาพิเศษเปนสวนราชการหรือไม พิจารณา
ตามมาตรา 39 วรรคสอง แห ง พระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบบริห าร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการจัด
ระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวของกับการทหารและการศึกษา
ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการนั้ น ซึ่ ง การจั ด ระเบี ย บใน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดเปนการเฉพาะแลว โดยที่
มา ตร า 6 แ ห งพ ร ะร าชบั ญญั ติ ระ เบี ย บบ ริ หา รร า ชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดให จัดระเบียบราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ส ว นกลาง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล
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26.หากหนวยงานที่ ขอรั บ
เงินอุดหนุนมีเ งินเหลือ จาย
แตไมสง คืนภายใน 30 วั น
อปท.จะดํ า เนิ น คดี ร ตาม
กฏหมายไดหรือไม
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แนวทางการพิจารณา

โดยการจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และการแบง
สว นราชการ จึ ง ตอ งเป นไปตามที่ กํ าหนดไวใ นกฎหมายว า ด ว ย
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นกรณีโรงเรียนจึง
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
คือ
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเปนสถานศึกษาที่จัดตั้ง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยไมไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แตเปนสถานศึกษามี่สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน สํ า นั ก บริห ารการศึก ษาพิเ ศษ ซึ่ ง เปน สถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการบริหารราชการ
ที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค เพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาใหแกประชาชน
ศูนยก ารศึกษาพิเศษประจําจัง หวัด จึงเปนการจัดระเบียบบริหาร
ราชการส ว นกลาง ซึ่ ง เป น ส ว นราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตาม
มาตรา 6(1 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ขอกฎหมาย

แบบบันทึกขอตกลงการขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งปลัดกระทรวง แบบบันทึกขอตกลงการ
มหาดไทย อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน รับเงินอุดหนุน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 9 และ ขอ 14 กําหนด
รูปแบบและใหหัวหนาหนวยงานหรือตัวแทนจํานวน 3 คน จัดทํา
บันทึกขอตกลงกอนรับเงิน ซึ่ง ขอ 6 วรรคสอง ระบุวา หากผูไดรับ
เงินอุดหนุนไมคืนเงินเหลือจาย ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมใหผูใหเงิน
อุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย และยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่
กฎหมายกําหนด
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27.วิทยาลัยการอาชีพเปน
สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามความ มท 0808.2/ว 2653
สวนราชการหรือไม
ในขอ 3 (2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ ลว 16 ก.พ. 60
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 มีความความหมายวาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของคือ
มาตรา 4 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดย
แบงเปน (1 ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง (2 ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (3 ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
มาตรา 7 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
(1 สํานักน ายกรัฐมนตรี (2กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานเทียบเทา
กระทรวง(3)ทบวง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง (4
กรมหรือสวนราชการที่มีชื่อเรียกอยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สังกัด
หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
มาตรา 51 กําหนดใหจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคดังนี้
(1 จังหวัด (2 อําเภอ
มาตรา 60 กํ า หนดให แ บ ง ส ว นราชการของจั ง หวั ด
(1สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผน
พั ฒ นาจั ง หวั ด ของจั ง หวั ด นั้ น มี หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับ ผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานจังหวัด (2 สวนราชการตาง ๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรม
ไดตั้งขึ้นมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น โดยมี
หั วหน าส ว นราชการประจํา จัง หวัดนั้ น ๆ เปนผู ป กครองบัญ ชา
รับผิดชอบ
กรณีวิทยาลัยการอาชีพเปนสวนราชการหรือไม พิจารณา
ตามมาตรา 39 วรรคสอง แห ง พระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบบริห าร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการจัด
ระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวของกับการทหารและการศึกษา
ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการนั้ น ซึ่ ง การจั ด ระเบี ย บใน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดเปนการเฉพาะแลว โดยที่
มา ตร า 6 แ ห งพ ร ะร าชบั ญญั ติ ระ เบี ย บบ ริ หา รร า ชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดให จัดระเบียบราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น ส ว นกลาง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล
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28. การตั้ ง งบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนใหกับศูนย
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ว ม ใ น ก า ร
ช ว ยเหลื อ ประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ขอกฎหมาย

โดยการจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และการแบง
สว นราชการ จึ ง ตอ งเป นไปตามที่ กํ าหนดไวใ นกฎหมายว า ด ว ย
ระเบียบบริก ารราชการกระทรวงศึกษาธิก าร ดังนั้นกรณีวิท ยาลัย
การอาชีพจึงเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน คือ วิทยาลัยการอาชีพ เปนสถานศึกษาที่จัดตั้งตาม
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร โดยไมสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา แตเปนสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อประโยชนในการบริหารราชการที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค เพื่อ
ทําหนาที่ในการจัดการศึก ษาใหแกป ระชาชน ดัง นี้ วิท ยาลัยการ
อาชีพ จึงเปนการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ซึ่งเปนสวน
ราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตาม มาตรา 6(1 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ประกาศหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยบริการรวมฯ ขอ มท 0808.2/12489
4 กํา หนดใหท อ งถิ่น จั ง หวัด ดํา เนิ นการให อปท.รว มกั นจั ดให มี ลว 4 ก.ย.61
สถานที่กลางอยางนอยอําเภอละ 1 แหง โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนขอ 5 สถานที่กลางอาจตั้งอยูในสํานักงานของ อปท.
แหง ใดแหง หนึ่งหรือ ที่วาการอําเภอ ก็ไดเ พื่อ ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานระหวางทองถิ่นและใหบริการประชาชน
ทองถิ่นที่อยูในเขตพื้นที่บริการของสถานที่กลางอาจพิจาณา
สนับ สนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานสถานที่
กลางใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งที่อยูในพื้นที่
ใหบริการเปนผูด ําเนินการจัดการแทนหรืออาจสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกสวนราชการที่เปนที่ตั้งของสถานที่กลาง
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แนวทางการพิจารณา

ขอกฎหมาย

1.พรบ.วาดวยสภากาชาดไทย พ.ศ. 2461 และที่แกไข มท 0808.2/ว5426
29.การตั้ ง งบประมาณ
หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ให กั บ เพิ่มเติม ม.3 กําหนดใหสภานายกหรือสภานายิกา เมื่อไดรับอนุมัติ ลว 24 ก.ย. 61
และความยินยอมแหงสภาแลวมีอํานาจวางขอ บังคับ ประกอบกับ
เหลากาชาดจังหวัด
ขอ บั งคั บ สภากาชาดไทย แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 81 พ.ศ. 2560
หมวดที่ 8 ว าด วยเหลากาชาดจัง หวัด ขอ 45 กําหนดวา เพื่อ ให
บรรดาสมาชิก สภากาชาดไทยตามจัง หวัดในภูมิภาค ไดมีสวนดําริ
และดําเนินกิจการสภากาชาดไดตรงความตองการ ใหจัดกาชาดใน
จังหวัดขึ้นเปนองคการเรียกวา เหลากาชาดจังหวัด นําหนานามของ
จังหวัดนั้น ขอ 46 เหลากาชาดจังหวัดมีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
ทําการเบาเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย ใหการสังคมสงเคราะหแก
ราษฏรที่ป ระสพความทุกขยาก เดือ ดรอน และผูดอ ยโอกาสโดย
เฉพาะถิ่นธุระกันดาร ตลอดทั้งทองที่ทั่วไปและในชุมชนตามความ
จําเปน สงเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น
เหลากาชาดจังหวัดซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวย
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2461 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบ
ข อ บั ง คั บ สภากาชาดไทย แกไขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 81 พ.ศ.2560
หมวดที่ 8 วาดวยเหลากาชาดจัง หวัด จึง เปนองคก ารกุศลซึ่ง
สามารถขอรับ เงินอุดหนุนจากองคก รปกครองสวนทอ งถิ่นไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ขอ 3
2.กลุมเปาหมายที่เหลากาชาดจะชวยเหลือตองมีกิจกรรมที่
ชัดเจน ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท
3 โครงการที่ดําเนินการตองเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
อปท และเหล า กาชาดจั ง หวั ด ไม มี ลั ก ษณะเป น เงิ น หมุ น เวี ย น
ประชาชนในพื้นที่ตองไดรับประโยชน และใหความสําคัญกับภารกิจ
หลักแลว โดยเสนอโครงการตามรูปแบบที่กําหนดคือ
-แสดงถึงอํานาจหนาที่
-แสดงรายการคาใชจาย
-แสดงใหเห็นวาประชาชนไดรับประโยชนอยางไร
-ต อ งมิ ใช คาใชจา ยในการดําเนินกิ จ กรรมตามปกติ เช น
จัดหารางวัลออกรานกาชาด คาใชจายในการเผยแพรกิจกรรม
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวของกับเงินอุดหนุน

ระเบียบ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนกฎหมายหลักในการตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององคปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีระเบียบจํานวน 14 ขอ เอกลักษณของระเบียบฉบับนี้คือ ไมมีขอใดใหอํานาจปลัดกระทรวงมหาดไทยในการ
ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ แสดงวาระเบียบนี้ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมมีขอยกเวนการปฏิบัติหรือผอน
ผันแตอยางใด
หนังสือสั่งการตาง ๆ
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน
ที่สวนราชการไดรับเงินอุดหนุนจาก อปท
กระทรวงการคลังวางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติกรณีสวนราชการไดรับเงินอุดหนุนจากองคปกครองสวน
ทองถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท ยกเลิก ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3616
3.หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง
สอบถามการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเลิก
4.หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2445 ลงวั นที่ 17 สิง หาคม 2553 เรื่อ ง การจัด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทยแจงผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอซึ่งเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิ
ใหกําหนดวงเงินรอยละของเงินรายไดในการตั้งงบประมาณสนับสนุนใหกับจังหวัดหรืออําเภอและหามมิใหจังหวัดหรือ
อําเภอมีผลประโยชนทับซอนหรือประโยชนขัดกันในงบประมาณหรือการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2864 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง การเบิกจายเงิน
อุดหนุนใหกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.
กระทรวงมหาดไทยแจงวา ศูนยพัฒ นาครอบครัวในชุมชน (ศพค. เปนองคกรที่จัดตั้งตามกฎหมายหาก
ดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งงบประมาณอุดหนุน
ได
6.หนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง แนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ยกเลิก ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3616
7.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2469 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือ
แนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด ยกเลิก
50 :
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8.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเบิกจายเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา
การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตองอยูในอํานาจหนาที่ ประชาชนในเขตพื้นที่ไดรับประโยชน กิจกรรม
ตองเขาลักษณะเปนการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นของตนเองเปนสวนรวม มิใช
การดําเนินการทางธุรกิจ
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง แนว
ทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมูบานละ 15,000 บาท
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซักซอมแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข
10.หนังสือกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 683 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง ขอ
หารือการสนับสนุนงบประมาณศูนยยุติธรรมชุมชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตอบขอหารือจังหวัดเชียงรายกรณีสนับสนุนงบประมาณใหกับศูนยยุติธรรม
ชุมชน วา ศูนยยุติธรรมชุมชน เปนเพียงเครื่องขายที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนที่เขารวมอบรมกับสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมิไดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย และภารกิจการดําเนินงานของ
เครือขายดังกลาวเปนเพียงแนวรวมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชน เพื่อเสริมสรางความยุติธรรมและสงบสุขในชุมชน
เมื่อศูนยยุติธรรมในชุมชนมิไดจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จึงไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได
11.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2087 ลงวันที่ 12 เมษายน. 2559 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
กระทรวงมหาดไทยแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระงับการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่จาย
ใหวัดจนวาจะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
12.หนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6602 ลงวั นที่ 25 เมษายน 2559 เรื่ อง การตั้ ง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
กระทรวงมหาดไทยชี้แจงขอเท็จจริงกรณีแจง ระงับการจายเงินอุดหนุนและแจง ความคืบหนาในการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
กระทรวงมหาดไทยแจงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการตั้งงบประมาณและเบิกจายงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุน โดยมีรูปแบบโครงการ การติดตามและประเมินผล ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของระเบียบดวย
14.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4461 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการขอรับ
เงินอุดหนุนของจังหวัดและอําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กระทรวงมหาดไทยแจงผูวาราชการจังหวัดกําชับใหสวนราชการในจังหวัดและอําเภอ ที่มีความประสงคจะ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกระทําไดเฉพาะเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเทานั้น
15. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2653 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หารือการ
สนับสนุนงบประมาณใหสวนราชการ
กระทรวงมหาดไทยตอบขอหารือจังหวัดสุโขทัย กรณีหารือการสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียน ศูนย
ศึกษาพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการวา เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบการ
บริหารราชการแผนดิน
16.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1614 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง หารือ
การจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทยตอบขอหารือกรณีจายเงินอุดหนุนใหกับศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณี จัดตั้งที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม วาอยูในอํานาจหนาที่
17.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน . 2560 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
กระทรวงมหาดไทยแจงวาสมาเถรสมาคมไดมีประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินอุดหนุนที่วัดไดรับจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหวัดถือปฏิบัติ
18.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5364 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง การ
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไมจันทน
กระทรวงมหาดไทยแจงหลักเกณฑการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับพิธีการถวายดอกไมจันทน กรณีจังหวัด
มอบภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
19.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ สิงหาคม 2560 ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดา นสาธารณสุข ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมสงเสริการปกครองทองถิ่น แจงซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อ
สนับ สนุนงบประมาณให กั บ หมู บ าน/ชุ ม ชน ๆ ละ 20,000 ในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานนวน 3 โครงการ
20.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กรมสง เสริมการปกครองทอ งถิ่น แจง หลักเกณฑหลัก เกณฑวิธีก ารปฏิบัติง านศูนยปฏิบัติก ารรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
21. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1455 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรือง
หารือการทําบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟาและประปา
กรมส งเสริม การปกครองท องถิ่นแจง ใหผูวาราชการจังหวัดประชุม ทําความเขาใจกับ ประปา ไฟฟาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามรบ.อุดหนุนฯ กอนเบิกจายเงิน
22. หนังสือกรมส งเสริ ม การปกครองท องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข เพื่อตั้งงบประมาณอุดหนุนใหกับหมูบาน/ชุมชน เพื่อดําเนินการโครงการตาม
พระราชดําริ
จํานวนหมูบาน/ชุมชนละ 20,000 บาท
23. หนังสือกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว9803 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
2561 เรื่อง การขอหารือในการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขใหกับคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตอบขอหารือจังหวัดสมุทรปราการ กรณีการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป ดานสาธารณสุขใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หากหนวยงานดังกลาวมีการจัดตั้งตามกฎหมาย มีระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ประสิทธิภาพก็สามารถเบิกจายได
24.หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทยแจงซักซอมซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
25. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/12489 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขอ
หารือแนวทางปฏิบัติศูนยปฏิบัติการชวยเหลือในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตอบขอหารือจังหวัดเพชรบุรี กรณี ขอหารือแนวทางปฏิบัติศูนยปฏิบัติการ
ชวยเหลือในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะสนับสนุน
งบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนการที่เปนที่ตั้งชองศูนยปฏิบัติการชวยเหลือในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ได
26.หนังสือกระทรวงหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยซั ก ซ อมแนวทางปฏิบัติก ารตั้ง งบประมาณและการเบิก จายเงินอุดหนุนขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
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ตัวอย่างระเบี ยบเทศบาลว่าด้วยการจัดตัง้ ชุมชนและ

ระเบียบเทศบาล
วาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
ไดมีสวนรวมในการบริหารงานพัฒนาชุมชนของตนเอง
และมี บ ทบาทในการพั ฒ นาป อ งกั น แก ไ ขป ญ หาทางโครงสร า งพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ สั ง คม และ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ต ล อ ด ถึ ง ส อ ด คล อ ง กั บ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับเทศบาล
ในการ
จัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่และสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยเปนการสมควรในการปรับปรุงแกไข
ระเบียบเทศบาล
วาดวยการดําเนินงานของชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕๐(๙ ประกอบมาตรา ๕๓(๑ มาตรา ๕๖(๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๖ (๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๔๑๓/ว๙๔๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑
นายกเทศมนตรี
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาล
ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนและ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
พ.ศ. ๒๕61”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบเทศบาล
วาดวยการดําเนินงานของชุมชน พ.ศ.
และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เทศบาล” หมายความวา เทศบาล
“ผูบริหารเทศบาล” หมายความวา นายกเทศมนตรี
“ชุมชน” หมายความวา ชุมชนที่เทศบาลจัดตั้งขึ้น หรือประชาชนรองขอใหมีการจัดตัง้ ขึ้น
โดยนายกเทศมนตรี
เปนผูประกาศใหจัดตั้งชุมชน
“ประชากร” หมายความวา บุคคลผูทมี่ ีชื่ออยูในทะเบียนบานในชุมชนนั้น
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรบั การเลือกตั้งจากประชากร ผูมี
สิทธิเลือกตัง้ หรือคณะบุคคลที่ไดรบั การแตงตั้งใหดารงตําแหนงโดยนายกเทศมนตรี
“อนุกรรมการชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ชุมชนฝายต่ํางๆใหมีหนาทีเ่ ปนผูชวยคณะกรรมการชุมชนประจําฝาย
“คณะทํางาน” หมายความวา คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการชุมชนทีป่ ฏิบัติงาน ใน
หนาที่ประจําฝายตาง ๆ
“เจาหนาที”่ หมายความวา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม หรือพนักงานเทศบาลผูซงึ่ ไดรบั การแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้
“ผูมสี ิทธิเลือกตัง้ ” หมายความวา ประชากรผูมสี ิทธิเลือกตัง้ ประธานชุมชนคณะกรรมการ
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ชุมชนตามบัญชีรายชื่อผูม ีสทิ ธิเลือกตั้งที่เทศบาล
ประกาศ
“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน
“วันลงคะแนน” หมายความวา วันที่กําหนดใหผมู ีสทิ ธิเลือกตั้งใชสิทธิเลือกตั้งดวย การ
ลงคะแนน เลือกผูสมัครประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน
“ผูอํานวยการเลือกตั้ง” หมายความวา เจาหนาที่ผซู ึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรี
ใหเปนผูอํานวยการเลือกตั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน” หมายความวา พนักงานเทศบาลทีผ่ ูบริหารเทศบาลมี
คําสั่งแตงตั้ง เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา ขอแนะนําการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
“ที่ปรึกษาผูท รงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูทปี่ ระธานกรรมการชุมชนประกาศแตงตั้งเพื่อทํา
หนาที่ใหคําปรึกษา ขอแนะนําการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
“ทรัพยสินชุมชน” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ เอกสารหลักฐานต่ํางๆที่ชุมชนจัดหา
จัดทํา จัดซื้อ หรือมีผบู ริจาคใหกบั ชุมชน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑต่ํางๆทีเ่ ทศบาลจัดหา จัดทํา จัดซื้อใหชุมชน และรวมถึง
เงินและทรัพยสินต่ํางๆ ที่ชุมชนไดมาหรือมีผูบริจาคใหชุมชนทุกกรณี
“ผูออกบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชน” หมายถึง นายกเทศมนตรี
หรือผูท ี่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตรี
รัก ษาการตามระเบี ย บ และมี อํา นาจตี ความ วิ นิจ ฉั ยป ญ หา
กําหนดหลั ก เกณฑ ข อ บั ง คั บ ข อ กํ าหนดและวิธีป ฏิบัติ เ พื่อ ดําเนินการให เ ปน ไปตามระเบีย บนี้ คําวิ นิจ ฉั ยของ
นายกเทศมนตรี
ถือเปนที่สุด
นายกเทศมนตรี
อาจมอบอํานาจเรื่อ งหนึ่งเรื่อ งใดใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
หรือรองปลัดเทศบาล เปนผูปฏิบัติราชการแทนได
หมวด ๑
การจัดตั้งชุมชน
ขอ ๖ เทศบาลอาจพิ จ ารณาดําเนิน การจัด ตั้ง ชุม ชนตามความประสงคข องประชาชน โดยให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยื่นคํารองขอไมนอยกวา ๒๐๐ คน
ขอ ๗ จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลที่พึงจะมี ใหพิจารณาตามขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ
ภูมิสังคม จํานวนประชากร และความเหมาะสม โดยเทศบาลจะกําหนดขอบเขต แนวถนน ตรอก ซอย แมน้ํา คู คลอง
พื้นที่ของทางราชการ เปนแนวเขต หรือมีลักษณะของพื้นที่บานจัดสรร หรือพื้นที่ๆประชาชนมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน
ขอ ๘ การจัดตั้ง ขยายเขต แบง เขต เปลี่ยนแปลงแนวเขต หรือการยุบ ชุม ชนใหดําเนินการโดย
ประกาศของเทศบาล ตามที่เทศบาลกําหนด
หมวด ๒
การบริหารชุมชน
ขอ ๙ ในชุมชนหนึ่งใหมีคณะกรรมการชุมชนคณะหนึ่งจํานวนหาถึงเกาคน คณะกรรมการชุมชน
หนึ่ง คน อาจทําหนาที่ห ลายฝ ายได ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ห รือวิถีชีวิตชุมชน ใหมีวาระในการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป นับตั้งแตวันที่เทศบาลประกาศผลการรับเลือกตั้งและใหคณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนง
ตามขอ ๑๕
ขอ ๑๐ คณะกรรมการชุมชน ประกอบดวยตําแหนง ฝาย ต่ํางๆ ดังนี้
(๑ ประธานชุมชน
(๒ รองประธานชุมชน
(๓ กรรมการฝายเลขานุการ
เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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(๔ กรรมการฝายปกครอง
(๕ กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
(๖ กรรมการฝายแผนพัฒนา
(๗ กรรมการฝายสังคมสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข
(๘ กรรมการฝายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ
ขอ ๑๑ ให คณะกรรมการชุ ม ชนมีที่ป รึก ษาคณะกรรมการชุ ม ชน ที่ป รึก ษาผูท รงคุ ณวุฒิ และ
อนุกรรมการชุมชนไดดังนี้
(๑ มีที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนได ตามความเหมาะสมใหเปนอํานาจของผูบริหารเทศบาล
แตงตั้ง
(๒ มี ที่ป รึ ก ษาผู ท รงคุ ณวุ ฒิ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึก ษาขอ แนะนําเกี่ยวกับ การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนและใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการชุมชนประกาศแตงตัง้
(๓ มีอนุกรรมการชุมชนเพื่อชวยเหลือคณะกรรมการชุมชนตาม ขอ (๓ (๔ (๕ (๖ (๗ (๘ (๙
ปฏิบัติงานประจําฝายจํานวนตามความเหมาะสม โดยใหกรรมการชุมชน ผูเปนหัวหนาคณะทํางานในฝายฯ เปนผู
คัดเลือก และใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการชุมชนประกาศแตงตั้ง
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการชุมชน มาจากการเลือกตั้งของประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๑๓ คุณสมบัติคณะกรรมการชุมชน มีดังนี้
(๑ มีสัญชาติไทย
(๒ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยบริสุทธิ์ใจ
(๓ มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ ในวันเลือกตั้ง
(๔ มีภูมิลําเนา และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตชุมชนนั้น เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป นับ
ถึงวันเลือกตัง้
(๕ เปนบุคคลทีป่ ระกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
(๖ ไมเปนผูมพี ฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น
เพราะเหตุมีสวนไดเสียในสัญญาไมวาทางตรงหรือทางออมกับเทศบาล ยังไมถึง ๕ ป นับถึงวันเลือกตั้ง
(๗ ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึง่ พนจากตําแหนงเพราะเหตุทจุ ริตตอตําแหนงหนาที่ยัง
ไมถึง ๕ ป นับถึงวันเลือกตั้ง
(๘ ไมเปนผูมพี ฤติกรรมหรือประวัตเิ กี่ยวของกับยาเสพติด
ขอ ๑๔ บุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหเปนคณะกรรมการชุมชน
(๑ ติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรคในระยะอันตราย
(๒ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๓ หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(๔ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕ ต องคํ าพิพากษา หรือ คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและถูกคุม ขังอยูโดยหมายศาล หรือ
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๑๕ คณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑ ถึงคราวออกตามวาระ
(๒ ตาย
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(๓ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี
(๔ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๔
(๕ ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดอาญา ยกเวนการกระทําความผิดลหุโทษ หรือการกระทํา
ความผิดโดยประมาท
ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนง ตามขอ ๑๕ (๑ (๒ (๓ (๔ (๕ เทศบาลจะ
ประกาศใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นใหม
ขอ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการชุมชนที่พนจากตําแหนงตามขอ ๑๕(๑ ใหคณะกรรมการชุมชนปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวา เทศบาลจะประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนใหมเรียบรอยแลว
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการชุมชนที่พนจากตําแหนงสงมอบงานและทรัพยสินที่อยูภายใต การดูแล ให
คณะกรรมการชุมชนใหมภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่เทศบาลประกาศแตงตั้ง
ขอ ๑๙ คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระอาจไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมชนใหมได เวนแตที่
พนจากตําแหนงตามขอ ๑๕ (๓ ยังไมถึง ๑ ป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
หมวด ๓
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๒๐ ใหเทศบาลประกาศกําหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน เพื่อใหประชากร ในชุมชนทราบ
ลวงหนากอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๗ วัน
การประกาศกําหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามวรรคแรก เทศบาลจะประกาศกําหนดวัน
เวลา สถานที่ คุ ณสมบั ติผู มี สิ ท ธิ ได รั บ เลื อ กตั้ง เปนคณะกรรมการชุม ชน และวิธีก ารเลือ กตั้ง ตามระเบียบนี้ใ ห
ประชาชนทราบ
ขอ ๒๑ วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในวันเลือกตั้งใหเปดการลงคะแนนตั้งแต เวลา ๐๘.๐๐
น. และปดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน หลังจากนั้นใหดําเนินการนับคะแนนโดยไมชักชา
หลังจากการนับคะแนนสิ้นสุดลง กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดในครั้งนั้นถือวากลุมนั้นไดรับเลือกตั้งใหเปน
คณะกรรมการชุมชนนับแตวันที่เทศบาลประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง
ในกรณีที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันใหกลุมที่ไดรับคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลาก
ขอ ๒๒ กอนถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลจะดําเนินการดังนี้
(๑ ประชาสัมพันธชี้แจงวิ ธีก ารเลือกตั้งเพื่อ แจงวัตถุประสงคของการเลือ กตั้ง คุณสมบัติผูมีสิท ธิ
เลือกตั้ง ใหประชาชนผูที่มีสิทธิเลือกตั้งทราบกอนวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
(๒ ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งใหประชาชนผูที่มีสิทธิตั้งเลือก
ทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๕ วัน
(๓ ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
(๔ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหทําเปนบัญชีรายชื่อจํานวนสามชุด
ชุดที่หนึ่งปดประกาศไวที่เทศบาล ชุดที่สองปดไวที่สถานที่เลือกตั้ง และชุดที่สามเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
เลือกตั้ง เพื่อนาไปใชในวันเลือกตั้ง การปดประกาศดังกลาวใหปดกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา สามวัน
ขอ ๒๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมชน ไดแก
(๑ มีสัญชาติไทย
(๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
(๓ เปนประชากรที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในชุมชนติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันเลือกตั้ง
ขอ ๒๔ การเพิ่ ม ชื่ อ ผูมี สิ ท ธิเ ลือกตั้ง ในบัญชีร ายชื่อ ผูมีสิท ธิเ ลือกตั้ง และการถอนชื่อ ผูไมมีสิท ธิ
เลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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(๑ กรณีที่มีการประกาศใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และผูอํานวยการเลือกตั้งพบวา การ
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาด ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิเลือกตั้งใหตรวจสอบขอเท็จจริง หากเห็นวาบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยใด มีความผิดพลาดหรือมีชื่อ
ตกหลนจริง ใหดําเนินการแกไขหรือเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตกหลนในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยวิธีการ
พิมพชื่อและรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้น พรอมบันทึกสาเหตุ
ของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุ และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กากับไวและใหแจง รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น ไป
ยังเจาบานหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับทราบ
(๒ กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมีรายชื่ออยูในทะเบียนบานของตนไมมีชื่อ
อยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ตนหรือผูนั้นสมควรมีชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น
ใหนาสาเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให มายื่นคํารองขอ
เพิ่มชื่อตอผูอํานวยการเลือกตั้ง ณ ที่สานักงานเทศบาล
กอนวันลงคะแนนเลือกตั้ง ๑ วัน ใหประธาน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและพิจารณา หากเห็นวา ผูยื่นคํารองหรือผูมีรายชื่อในทะเบียน
บานเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหเพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยวิธีพิมพ และรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทาย
ของบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้น พรอมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุ และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป กากับไวในกรณีที่ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว เห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีรายชื่ออยูใน
ทะเบียนบานที่ขอเพิ่มชื่อเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งใหยกคํารอง
(๓ กรณีผูอํานวยการเลือกตั้งพบวา การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือ กตั้งมีความผิดพลาดหรือ
ปรากฏชื่อบุคคลไมมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใด ใหดําเนินการแกไขหรือถอนชื่อผู
นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยดําเนินการขีดฆาชื่อออก พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อใหเจาบาน
ไดรับทราบ
(๔ กรณีเจาบานหรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง เห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใดมี
ชื่อ ผูไมมีสิท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ปรากฏอยู ให แจ ง เจ าบานหรือ ผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ยื่นคํารอ งตอ ผูอํานวยการเลือ กตั้ง กอ นวัน
ลงคะแนน ๑ วัน เพื่อใหถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาว ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อไดพิจารณาคํา
รองแลววามีหลักฐานพอเชื่อไดวาผูมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปน ผูไมมีสิทธิเลือกตั้งใหถอน
ชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้น โดยใหดําเนินการขีดฆาชื่อออก พรอมบันทึกสาเหตุ
ของการถอนชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว
ขอ ๒๕ บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ไดแก
(๑ บุคคลตองหามตามขอ ๑๔ (๑ (๒ (๓ และ(๔
(๒ ผูถูกคุมขังอยูโดยหมายศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๒๖ วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในบัตรตามที่เทศบาล
กําหนด โดยใหไ ปลงคะแนนในคูห า ที่ กําหนดตามแนวทางที่ เ จา หนา ที่ได ทําการชี้ แจง หีบ บัตรและคูห าใหใ ช
เชนเดียวกับการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ในการลงคะแนนเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศเทศบาลและผูมีสิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนใหแสดงบัตรอยางใดอยางหนึ่งเพือ่ ใชประกอบการ ใชสิทธิเลือกตั้งดังตอไปนี้
(๑ บัตรประจําตัวประชาชน
(๒ บัตรประจําตัวราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ บัตรอื่นใดที่มีเลขประจําตัว สิบสามหลัก ที่
ราชการออกให
ขอ ๒๗ การตรวจนับ คะแนน ใหเจาหนาที่ขานคะแนนโดยการเปดเผยหลัง จากการสิ้นสุดการ
ลงคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
ขอ ๒๘ บัตรเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชุนตอไปนี้ถือวาเปนบัตรเสีย
(๑ บัตรปลอม
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(๒ บัตรที่กาเครื่องหมายเกินกวาที่กําหนด
(๓ บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายหรือทําเครื่องหมายไมเปนไปตามขอ ๒๖
(๔ บัตรที่ไมอาจทราบวาลงคะแนนใหกับผูใด
(๕ บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกเขตทีก่ ําหนด
ใหเจาหนาที่ขานคะแนนวาบัตรเสียและใหแยกเก็บไวตางหาก
ขอ ๒๙ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงใหเจาหนาที่ผดู ําเนินการเก็บบัตรนับคะแนนแลว พรอมดวยการ
บันทึกการนับคะแนนตามแบบทีก่ ําหนด บรรจุลงในซองเก็บแยกไวตางหาก สวนบัตรเสียใหบรรจุลงในซองเก็บแยกไว
ตางหากมิใหปะปนกับบัตรอื่นใหเจาหนาที่ผูควบคุมหนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนไมนอ ยกวาสามคนลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานที่หนาซองบัตรที่นับแลว พรอมทั้งซองบัตรเสีย
ในกรณีที่คะแนนกลุมผูสมัครรับเลือกตั้งเทากันใหจับสลาก กอนจะใหจับสลาก เจาหนาที่ผูควบคุม
การเลือกตั้งตองจัดใหกลุม ที่คะแนนเทากันตกลงกันกอนวา กลุมใดจะเปนผูจับสลากกอนหรือหลัง แลวใหจัดทําสลาก
ขนาดเทากัน สีเดียวกัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมชน” ซึ่งกลุมใดจับสลากไดบัตร
ดังกลาวถือวาไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๓๐ เมื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเสร็จสิ้นแลว และปรากฏวากลุมใดไดรับเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการชุมชน เทศบาลจะประกาศผลการเลือกตั้งตามแบบที่กําหนด และนาไป ปดประกาศไว ณ สถานที่ที่
เลือกตั้งประกาศ ใหทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๓๑ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเรียบรอยแลวใหเทศบาลดําเนินการดังนี้
(๑ แจงใหกลุมไดรับเลือกตั้งรายงานตัวพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของ
(๒ ประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการชุมชนทราบ
(๓ ออกใบสําคัญแสดงถึงตําแหนง
ในกรณีที่มีก ารรอ งคัดคานการเลือ กตั้งคณะกรรมการชุมชน ใหดําเนินการ รอ งคัดคานเปนลาย
ลักษณอักษรตอนายกเทศมนตรีไดภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม คําวินิจฉัย
ของนายกเทศมนตรีใหถือเปนที่สุด
หมวด ๔
หนาที่ของคณะกรรมการชุมชนและหนาที่ประจําฝาย
ขอ ๓๒ ใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาที่รวมทั้งการชวยเหลือเทศบาล แล ะ ห น วย ง า น ร า ชก า ร
เกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะในเขตชุมชน ดังนี้
(๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน รวมกันแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนใหมีความ
เจริญกาวหนา
(๒ สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทาแผนชุมชนและการวางแผน
พัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม โดยการจัดทําฐานขอมูลชุมชน กําหนดแนวทาง และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่ยึด
หลักการพึง่ พาตนเองดวย การคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(๓ สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนใหมีความสานึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนรวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืน
(๔ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน พระประมุข สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนในชุมชน
(๕ สงเสริม พัฒนาบูรณะรักษาศิลปะ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทองถิ่น โดยเชื่อมโยงกับสถาบันทางศาสนา และสถาบันศึกษา เพื่อสืบสาน อนุรกั ษหรือ
เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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(๖ สงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนดวยการบูรณาการ กระบวน การผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน เสริมสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสราง
อาชีพและรายไดทมี่ ีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนาไปสูการแกไขปญหา
ความยากจน
(๗ สงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพย และกองทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน รวมทัง้ การสงเสริมกลุม ที่
มีการรวมตัวกันอยูแลวใหเขมแข็ง เนนศักยภาพความพรอมในการทามาหาเลี้ยงชีพตั้งแตระดับบุคคล ระดับครอบครัว
ถึงระดับชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
(๘ สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพทางการทองเที่ยว
(๙ สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และสา
ธารณภัยของชุมชนทองถิ่น โดยจัดใหมมี าตรการทางสังคมในชุมชนเพื่อตรวจสอบ สรางธรรมาภิบาลในชุมชน และมี
มาตรการสงเสริมสนับสนุน และคุม ครองผูทที่ ําประโยชนเพือ่ สังคม
(๑๐ สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแกประชาชนในชุมชน โดยใหความสําคัญแกเด็ก คนชรา ผู
ยากไร ผูดอยโอกาส ผูพกิ าร หรือทุพลภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได
(๑๑ สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานสาธารณสุข
(๑๒ เสริมสรางโอกาสและสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
ทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชน ปราชญชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
(๑๓ หนาที่อื่นๆ ตามที่เทศบาลกําหนด
ขอ ๓๓ ประธานชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑ เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือองคกรชุมชนและประชาชนในชุมชน
(๒ เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ประชุมสมาชิกชุมชน
(๓ ประสานงาน การดํ าเนินงานของชุม ชน รวมกับ เทศบาล หนวยงานราชการ องคก รภาค
ประชาชน ภาคพัฒนาเอกชน และสมาชิกชุมชน
(๔ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน ประสานและมอบหมายการปฏิบัติงานใหแกกรรมการ
ชุมชนฝายตาง ๆ
(๕ เปนผูออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดกรณีการลงมติในการประชุมตาม(๒ มีคะแนนเสียงเทากัน
(๖ เปนหัวหนาคณะทํางานฝายเลขานุการ
(๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่เทศบาลกําหนด
ขอ ๓๔ รองประธานชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบกําหนดดังนี้
(๑ ทําหนาที่แทนประธานชุมชนในกรณีที่ประธานไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(๒ ชวยเหลือประธานชุมชนดําเนินงานในกิจการทั่วไปตามที่ประธานมอบหมาย
(๓ เปนคณะทํางานฝายอํานวยการ(รับมอบหมายหนาที่ตามมติของคณะทํางานในฝาย
(๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
ขอ ๓๕ กรรมการฝายเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบกําหนดดังนี้
(๑ เปนเหรัญญิกของชุมชน การเก็บรักษาเงินและสมุดบัญชีธนาคารของชุมชน จัดทําบัญชีรายรับ
บัญชีรายจาย เงิน หรือ ทรัพยสินของชุมชน รายงานฐานะการเงินตอ ที่ป ระชุม จัดเก็บ เอกสาร หลัก ฐานใบเสร็จ
ใบสําคัญ และเอกสารดานการเงิน
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ รับมอบหนาที่ตามมติของคณะทํางานในฝายเลขานุการ
(๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
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ในฝายเลขานุการ ใหมีคณะทํางานรวมปฏิบัติงาน ประกอบดวย ประธานชุมชน รองประธานชุมชน
กรรมการชุมชนฝายเลขานุการ และอาจมอบหนาที่ใหกรรมการชุมชนตามขอ ๑๐ (๔ (๕ (๖ (๗ (๘ (๙
เปน
คณะทํางานเพิ่มได ๑ คน มีหนาที่ความรับผิดชอบตามมติของคณะทํางานแบงเปน งานธุรการ งานเลขานุการ งาน
ปฏิคม รายละเอียดดังนี้
(๑ การจัดการประชุมคณะกรรมการ และประชุมประชาคมสมาชิกชุมชน
(๒ เสนอแผนงาน โครงการที่เกี่ยวของในหนาทีค่ วามรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ จัดทําระเบียบการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
(๔ จัดทําระเบียบขอบังคับของชุมชนเขาที่ประชุมประชาคมพิจารณา
(๕ งานจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน หนังสือติดตอกับหนวยงานราชการ องคกรภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน สมาคมชุมชน
(๖ สงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพย หรือกองทุนพัฒนาชุมชน
(๗ อํานวยความสะดวกในดานอื่นๆที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๓๖ กรรมการฝายปกครอง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ บําบัดทุกข บํารุงสุข สมาชิกในชุมชน
(๔ ดูแลชุมชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และนโยบายสวนรวมของชาติ
(๕ สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนสนใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๖ สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีความสนใจมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น
(๗ สงเสริมความสามัคคีของสมาชิก ในชุมชน ขจัดความขัดแยง สรางความสมานฉันทในชุมชน
ประนีประนอมขอพิพาท
(๘ ตรวจตราดูแล และรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนที่สมาชิกในชุมชนใชประโยชนรวมกัน เชน
ไฟฟาสาธารณะ ทรัพยสินของชุมชน
(๙ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
ขอ ๓๗ กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
(๔ ดูแลชวยเหลือและระมัดระวังในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
(๕ สงเสริม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในชุมชน
(๖ รณรงคลดอบายมุข อาชญากรรม ตอตานการเลนการพนันทุกประเภท
(๗ รณรงคปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
(๘ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
ขอ ๓๘ กรรมการฝายแผนพัฒนา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ จัดทําแผนพัฒนาชุมชน ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔ ประสานการจั ดทํ า โครงการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนกั บ คณะกรรมการฝ ายต า งๆ เพื่ อ
ดําเนินการหรือเสนองบประมาณจากภายนอก
เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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(๕ การรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลของชุมชนติดตามผลงานตามแผนพัฒนาชุมชน
(๖ สงเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมรายไดใหแกสมาชิกชุมชน ประสานงานกับกลุมอาชีพในชุมชนเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ
(๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
ขอ ๓๙ กรรมการฝายสังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๔ การสงเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน และการสงเคราะหผูยากจน ผูดอยโอกาส ที่ไมสามารถ
ชวยตนเองได สํารวจใหการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติ ตามความจําเปน
(๕ ประสานงานกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุม ชน เพื่อ ปอ งกันโรค การสง เสริมสุขภาพ
อนามัย การวางแผนครอบครัว การสุขาภิบาลภายในครัวเรือนและสาธารณะ
(๖ ดูแลสวัสดิการของสมาชิกในชุมชน
(๗ การสุขาภิบาลในครัวเรือนและสาธารณะ
(๘ การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน และการปองกันอันตราย
อันเกิดจากสภาวะแวดลอมในชุมชน
(๙ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
ขอ ๔๐ กรรมการฝายการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ ส ง เสริ ม การศึก ษา ศาสนา การบํา รุง รัก ษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมชุมชน
(๔ ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน การลูกเสือ
(๕ การกีฬา การพักผอนหยอนใจ
(๖ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
ขอ ๔๑ กรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย
(๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
(๓ การหาขอมูล การรวบรวม ขอมูลการจัดพิมพเอกสาร การเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสาร
อันเปนประโยชนแกชุมชนและประชาชนในชุมชน
(๔ ประสานงานที่ มีความเกี่ยวขอ งกับภาพพจนผลงานของชุมชน และหนวยงานราชการใหแก
ประชาชน เพื่อการเผยแพรขาว อาทิ เอกสารแผนพับ จดหมายขาว
(๕ การสรางความประทับใจนาเชื่อถือศรัทธาใหเกิดกับประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป ซึ่ง
จะนาไปสูภาพพจนที่ดีของชุมชนและเทศบาล
(๖ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย
หมวด ๕
การประชุมของคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๔๒ คณะกรรมการชุมชนจัดใหมีการประชุมตามแนวทางที่เทศบาลกําหนด และเปดโอกาสให
สมาชิกชุมชนเขารวมฟงการประชุมดวย
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ขอ ๔๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนไดตามความเหมาะสมหรือจําเปน ทั้งนี้ใหจัดประชุม
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
กรณีที่กรรมการชุมชนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการชุมชน หรือนายกเทศมนตรีเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการชุมชนขอใหเปดประชุมเปนกรณีพิเศษก็ใหเปดประชุมได
ขอ ๔๔ การประชุมของฝายต่ํางๆ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยใหแตละ
ฝายเปนผูพิจารณาเห็นสมควร หรือในกรณีที่กรรมการฝาย หรือเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของขอใหประชุมเปน
กรณีพิเศษ ก็ใหเปดประชุมได
ขอ ๔๕ การนัดประชุม ตองแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม เวนแตเมื่อไดนัดที่ประชุมแลวใหทาหนังสือแจงเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุม หากกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ประธานชุมชนอาจเรียกประชุมไดทันที
ขอ ๔๖ การจัดระเบียบวาระการประชุม ควรจัดระเบียบดังนี้
(๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
(๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
(๔ เรื่องที่เสนอใหม
(๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี
กรณีที่ ประธานฯ เห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน จะจัดไวลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได
ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือการประชุมของแตละฝายตองมีกรรมการ มาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองคประชุม
ขอ ๔๘ เมื่อพนกําหนดเวลาการประชุมไปแลวไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง กรรมการยังมาไมครบองค
ประชุมใหประธานมีอํานาจขยายเวลาตอไป หรือจะเลือ่ นการประชุม หรือจะประชุมปรึกษาหารือกันโดยไมมีการลง
มติก็ได ในกรณีที่ไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมครั้งใหมในเจ็ดวัน
ขอ ๔๙ ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยูในระเบียบวาระการประชุมและตอง
ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว เวนแตที่ประชุมไดลงมติเปนอยางอื่น
ขอ ๕๐ ผูใดจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมก็ใหยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตจึงกลาวได และในการ
กลาวถอยคํานั้น ตองกลาวในประเด็นที่กําลังพิจารณา ตองไมแสดงกิริยาหรือคาพูดที่ไมสุภาพตอผูอื่นทั้งตองปฏิบัติ
ตามคําสั่งของประธานที่ประชุมโดยเครงครัด
ขอ ๕๑ เมื่อประธานเห็นวาผูใดพูดมาพอสมควรแลวหรือพูดนอกประเด็น หรือแสดงกิริยาไมสุภาพ
อาจจะขอใหระงับการพูดได
ขอ ๕๒ มติที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปน ผูชี้ขาด
และการออกเสียงชี้ขาดนั้น ประธานใหเหตุผลหรือไมก็ได และถือมตินั้นเปนสิ้นสุด
ขอ ๕๓ ที่ ป รึก ษาหรื อ ผู รวมงานฝายตางๆ มีสิทธิเ ขารวมประชุม และมีสิท ธิพูดอภิป รายแสดง
ขอคิดเห็นใดๆก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ขอ ๕๔ กรรมการชุมชนที่ไมสามารถเขาประชุมได แตสงตัวแทนเขาประชุมไมถือวากรรมการชุมชน
ผูนั้นขาดประชุม แตผูแทนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ขอ ๕๕ ผลการประชุมแตละครั้งใหรายงานเทศบาลทราบ
หมวด ๖
การมีบัตรประจําตัวของคณะกรรมการชุมชน
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการชุมชนมีบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบนี้
เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ
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ขอ ๕๗ บัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนใหใชไดตั้งแตวันออกบัตรถึงวันหมดอายุนับความตาม
หมวดที่ ๒ คณะกรรมการชุมชน ขอ ๑๕
ขอ ๕๘ การขอมี บั ตร ขอบัตรครั้ง แรก การขอมีบัตรใหม ขอเปลี่ยนบัตร ใหอ ยูในอํานาจของ
ผูบริหารเทศบาลตาม ขอ ๔ เปนผูใชดุลยพินิจ
ขอ ๕๙ ใหกรรมการชุมชนสงมอบบัตรคืนใหแกเทศบาล
ภายในสิบหาวันหลังพนจาก
ตําแหนงตามขอ ๑๕
ขอ ๖๐ ผูใดใช แสดง หรือปลอมแปลงบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนตามประกาศนี้ ซึ่งไมมี
สิทธิที่จ ะใช หรือใชไปในทางทุจ ริตตามระเบียบนี้ ซึ่ง กอ ใหเกิดความเสียหายตอ ทางราชการ จะตอ งรับโทษตาม
กฎหมาย
ขอ ๖๑ บัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนใหเปนไปตามรูปแบบนี้
7.5 ซ.ม.
เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร

รูปถาย

ชื่อ.................................................
ตําแหนง.........................................
ชุมชน.............................................

ขนาด
2.50 x 3.0
ซม

5.5 ซ.ม.

ลายมือชื่อ
.............................

................................................

หมูโลหิต.............

ผูออกบัตร

ตราเทศบาล
บัตรประจําตัวกรรมการชุมชน
ตามระเบียบวาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
พ.ศ. ๒๕61
เทศบาล

อําเภอ

จังหวัด

.

เลขที่............./................
วันออกบัตร......../........./......... บัตรหมดอายุ....../......../........

ใชกระดาษพื้นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขสีดํา ขนาดความกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร มีสองดาน
ดานหนาแสดงตราเทศบาล
เลขที่บัตร วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ ดานหลัง
แสดงเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร แสดงชื่อ รูปถาย ตําแหนง ชุมชน ลายมือชื่อผูออกบัตร หมูโลหิตและ
ลายมือชื่อผูถือบัตร บนรูปถายประทับตราเทศบาล
ขอ ๖๒ หลักฐานที่ใชประกอบการขอมีบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนยื่นตอนายกเทศมนตรี
(๑ รูปถาย (ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ใบ
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(๒ สาเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๓ สาเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔ หลักฐานอืน่ ๆ (ถามีที่เกี่ยวของ ระบุ
หมวด ๗
คณะกรรมการอํานวยการสงเสริมองคกรในการพัฒนาชุมชน
ขอ ๖๓ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
แตงตั้งโดยนายกเทศมนตรี
ประกอบดวย
(๑ นายกเทศมนตรี
ประธาน
(๒ รองนายกเทศมนตรี(ผูรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม รองประธาน
(๓ ปลัดเทศบาล
กรรมการ
(๔ รองปลัดเทศบาล(ผูรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
(๕ ผูแทนภาคประชาชนหรือผูทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควร
กรรมการ
(๖ หัวหนาสวนราชการเทศบาล
กรรมการ
(๗ หัวหนาฝายนิติการ
กรรมการ
(๘ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ/เลขานุการ
(๙ หัวหนาฝายและหัวหนางานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖๔ ใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑ กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(๒ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหาอุปสรรคใหแกคณะกรรมการชุมชน ในการปฏิบัติหนาที่
(๓ กลั่นกรองขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชนและทองถิ่น เพื่อ
เสนอตอผูบริหารเทศบาล หรือสภาเทศบาลแลวแตกรณี
(๔ นําขอคิดเห็นเสนอผูบริหารเทศบาลเพื่อพิจารณาถอดถอนประธานชุมชนออกจากตําแหนงเมื่อ
เห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชุมชนและทางราชการ
(๕ หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูบริหารเทศบาลมอบหมาย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖๕ คณะกรรมการชุมชน ที่ไดมีการแตงตั้งและปฏิบัติหนาที่อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหปฏิบัติ
หนาที่อยูตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง หรือจนกวาเทศบาลจะไดมีการสรรหาคณะกรรมการตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน
(

นายกเทศมนตรี
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ตัวอย่างระเบี ยบคณะกรรมการหมู่บ้าน

ระเบียบคณะกรรมการหมูบ าน (กม.
บาน
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
วาดวยกองทุนกลางพัฒนาหมูบ าน พ.ศ.
*********************************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๖ แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก เกณฑก ารเปน
กรรมการหมูบา น การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการหมูบานโดย
ความเห็นชอบของนายอําเภอ มีมติใหจัดตั้ง “กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน” ขึ้น เพื่อเปนกองทุนในการบริหารจัดการ
และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนกิจการอันเปนสาธารณะประโยชนของหมูบาน โดยมี
หลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้
ขอ ๑.ระเบียบนี้เ รียกวา”ระเบียบคณะกรรมการหมูบาน บาน
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
วาดวยกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน พ.ศ.
”
ขอ ๒.ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายอําเภอ
เห็นชอบเปนตนไป
ขอ ๓.ในระเบียบนี้
“หมูบาน” หมายความวา บาน
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
“คณะกรรมการหมู บ า น” หมายความว า คณะกรรมการหมู บ า น บ า น
หมู ที่ . ...
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนกลางพัฒนาหมูบานที่คณะกรรมการหมูบาน. โดยความเห็นชอบ
ของนายอําเภอมีม ติใหจั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อเปนกองทุนในการบริห ารจัดการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ กม.
ตลอดจนกิจการอันเปนสาธารณประโยชนของหมูบาน
“นายอําเภอ” หมายถึง นายอําเภอ
ขอ ๔. นายอําเภอ
เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหถือเปนที่สุด
ขอ ๕. รายไดของกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน มาจากรายได ดั้งนี้
๑ เงินที่กลุมหรือองคกรภายในหมูบานจัดสรรให
๒ เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓ เงินจากการจัดกิจกรรมของหมูบาน
๔ เงินบริจาค
ขอ ๖.การจัดทําบัญชีและเบิกจาย
1 ใหคณะกรรมการหมูบานไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยูประชุม
พิจารณามอบหมายกรรมการหมูบา นไมนอยกวา๓ คน ทําหนาที่เปดบัญชี “กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน” ของหมูบาน
กับธนาคารของรัฐในพื้นที่ การเบิกจายเงินจากบัญชี ตองมีกรรมการหมูบานที่ไดรับมอบหมายใหเปดบัญชีไมนอยกวา
สองในสามคน เปนผูลงนามเบิกจาย
2 ในการมอบหมายหนาที่ของกรรมการหมูบาน ตามขอ ๖ ๑ และ ๒ กรรมการหมูบานผูที่ไดรับ
มอบหมายสามารถดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งไดเพียงตําแหนงเดียว
ขอ ๗.หลักเกณฑ การใชจายเงินของกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน
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๑ เมื่อคณะกรรมการหมูบานพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองใชจายเงินจากกองทุนกลางพัฒนา
หมูบานใหประธานคณะกรรมการหมูบานประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อใหความเห็นชอบการใชจายเงิน ทั้งนี้ ใน
การประชุมฯตองมีคณะกรรมการหมูบานเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มี
อยู การลงมติ ให ใชเ สียงข างมาก หากมี คะแนนเทากันใหประธานคณะกรรมการหมูบานมีสิทธิอ อกเสียงไดอีก ๑
คะแนนเปนคะแนนชี้ขาด
๒ เมื่อมีความจําเปนเรงดวนไมอาจจัดประชุมเพื่อใหความเห็นชอบการใชจายเงินไดใหประธาน
คณะกรรมการหมูบานและกรรมการหมูบานไมนอ ยกวา ๒ คน ใหความเห็นชอบใหจายเงินไดครั้ง ละไมเ กิ น
๒๐,๐๐๐ บาท และในคราวประชุมคณะกรรมการหมูบานครั้งตอไป ใหแจงที่ประชุมรับทราบ
๓ คณะกรรมการหมูบานสามารถใหความเห็นชอบใชจายเงินจากกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดใน
กิจกรรมดังนี้
๓.๑ คาใชจายในการจัดการประชุมของ กม.
๓.๒ คาใชจายในการดําเนินงานของ กม.
๓.๓ คาใชจายในการจัดสวัสดิการภายในหมูบาน
๓.๔ คาใชจายในสํารองของหมูบาน
3.5 คาใชจายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหมูบาน
3.6) คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามที่ไดขอรับเงินอุดหนุนจากสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔ ในการเบิกจายจากกองทุนหมูบานตองมีเงินเหลือจายในบัญชีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายได
ทั้งหมดที่ไดรับในแตละป เพื่อเก็บสะสมเปนทุนสํารองของหมูบาน
๕ ในกรณีทีมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในหมูบานและไมสามารถใชจายเงินจากแหลงใด
เพื่อแกไขปญหาหรือเยียวยาได ใหคณะกรรมการหมูบ า นทั้งหมดเทาทีม่ ีอยูประชุมเพื่อใหความเห็นชอบใหจายเงินทุน
สํารองของหมูบานได การลงมติใหใชคะแนนเอกฉันท และในปถัดไปคณะกรรมการหมูบ านจะตองหารายไดมาชดเชย
เงินทุนสํารองของหมูบานที่ใชไปใหครบตามจํานวนที่ไดใหความเห็นชอบดังกลาว
ขอ ๘ การตรวจสอบ
๑ ใหคณะกรรมการหมูบานรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนกลางพัฒนาหมูบานทั้งรายรับ
รายจาย เงินคงเหลือ ตอที่ประชุมทุกเดือนพรอ มปดประกาศในสํานักงานคณะกรรมการหมูบาน หรือสถานที่ที่
เห็นสมควรเพื่อประชาชนในหมูบานทราบ
๒ นายอําเภออาจแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตําบลละหนึ่งคณะ ประกอบดวยปลัดอําเภอประจํา
ตําบลเปนหัวหนา ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในตําบล หรือผูที่เห็นสมควร จํานวน ไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน
๗ คน มอบหมายใหมีหนาที่ตรวจสอบการบริหารการจัดการกองทุนกลางพัฒนาหมูบานของแตละหมูบานในตําบล
แลวรายงานนายอําเภอทราบทุก ๓ เดือน
ขอ ๙ แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน
1)เมื่อมีอุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน ใหคณะกรรมการ
หมูบานไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการหมูบ านทั้งหมดเทาที่มอี ยูประชุมพิจารณาหาทางแกไข การลงมติให
ใชเสียงขางมาก หากคะแนนเทากันใหประธานคณะกรรมการหมูบานมีสิทธิออกเสียงไดอีก ๑ คะแนน เปน
คะแนนชี้ขาด
2 หากคณะกรรมการหมูบานไดดําเนินการตามขอ ๙.๑ แลวไมสามารถหาขอยุติได ใหประธาน
คณะกรรมการหมูบา นรายงานปญ หา อุป สรรคใหน ายอําเภอทราบเพื่อ พิจ ารณาหาแนวทางแกไข ทั้ง นี้
นายอําเภอตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่นายอําเภอทราบ ความเห็นนายอําเภอถือ
เปนที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ

เดือน

พ.ศ.

ผูประกาศ

(
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการหมูบาน

(ลงชื่อ
(
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