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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลทอนหงส� 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลทอนหงส� 
------------------------------------------------- 

เพ่ือให�การต้ังงบประมาณรายจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค%การบริหาร
ส�วนตําบลทอนหงส% ไปด�วยด�วยความเรียบร�อย ถูกต�อง ไม�ให�เกิดความผิดพลาดและสอดคล�องตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่อง การต้ังงบประมาณ
รายจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค%กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให�แก� องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ%การสนับสนุนขององค%การบริหารส�วน
จังหวัด เทศบาล และองค%การบริหารส�วนตําบลในการให�บริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณรายจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน องค%การ
บริหารส�วนตําบลทอนหงส% จึงขอกําหนดหลักเกณฑ%การต้ังงบประมาณและเง่ือนไขการขอรับเงินอุดหนุน
องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% ไว�ดังนี้ 

1. หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
 หน�วยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากองค%การบริการส�วนตําบลทอนหงส%ได� ได�แก� หน�วยงานใน
ลักษณะดังนี้ 

1.1 องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1.2 ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ 
1.3 องค%กรประชาชน หมายถึง กลุ�มหรือชุมชน กรณีกลุ�มจะต�องมีการจดทะเบียนถูกต�อง ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ของหน�วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ สําหรับกรณีชุมชนต�องเปAนการจัดต้ัง  ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมีสถานะเปAนกลุ�มหรือชุมชน มาแล�ว ไม�น�อย
กว�า 1 ปB 

1.4 องค%กรการกุศล หมายถึง องค%กรท่ีมีวัตถุประสงค%จะดําเนินงานการกุศลและจัดต้ังตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ เช�น วัด มัสยิต กาชาด สมาคม มูลนิธิ เปAนต�น 

1.5 องค%กรท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย หมายถึง องค%กรท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย โดยไม�ได� มี

วัตถุประสงค%หลักในการแสวงหากําไร หรือระเบียบ ข�อบังคับท่ีกําหนดข้ึนโดยหน�วยงานของรัฐ เช�น สภา

วัฒนธรรม คณะกรรมการหมู�บ�าน อสม. กลุ�มเกษตร กลุ�มสตรี เปAนต�น 
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2. หลักเกณฑ�การตั้งงบประมาณรายจ�ายหมวดเงินอุดหนุน 
2.1 มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงอยู�ในอํานาจหน�าท่ีขององค%กร

ปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได�รับประโยชน% 

2.2 องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีให�เงินอุดหนุนต�องคํานึงถึงสถานะทางการคลังท่ีจะต�องใช�

งบประมาณไปดําเนินงานในภารกิจหลักเพ่ือการบริการสาธารณะ ซ่ึงมีภาระด�านการบริหารงานท่ัวไป ด�าน

การพัฒนาท�องถ่ิน การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ตลอดจนการแก�ไขปGญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเปAนเบ้ืองต�น ก�อนท่ี

จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเปAนเงินอุดหนุน 

2.3 โครงการ/กิจกรรมท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามข�อ 1.3 จะต�องสามารถเสริมสร�างความ

เข�มแข็งให�กับกลุ�มหรือชุมชน โดยมีลักษณะของการแก�ไขปGญหาความยากจนและส�งเสริมให�ประชาชนมี

รายได�เพ่ิมข้ึนและนําไปสู�การพัฒนาขององค%กรประชาชนในโอกาสต�อไปด�วยตนเอง โดยมิให�สนับสนุนใน

โครงการทีมีลักษณะเปAนเงินทุนหมุนเวียน เช�น การอุดหนุนเพ่ือนไปเปAนทุนกู�ยืม หรือสมทบกองทุนต�างๆ 

หรือการซ้ือเสื้อผ�า เครื่องแต�งกาย หรือให�เปAนเงินรางวัล เปAนต�น 

2.4 เม่ือองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินเห็นสมควรต้ังงบประมาณหมวดเงินอุหนุน อุดหนุนเพ่ือ

อุดหนุนโครงการใด ให�นําโครงการนั้นบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินก�อนการต้ังงบประมาณรายจ�าย

ประจําปBหรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 

 3. ข้ันตอนการขอรับเงินอุดหนุน 
3.1 หน�วยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนมายัง

องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% ซ่ึงอยู�ในอํานาจหน�าท่ีขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ีได�รับประโยชน% พร�อมท้ังเหตุผลและรายละเอียดว�าโครงการมีงบประมาณไม�เพียงพอในการ

ดําเนินการและมีความจําเปAนต�องได�รับการสนับสนุน เพ่ือนําโครงการนั้นบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามปB โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) หนังสือส�งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามปB 

(ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 1) 

2) โครงการขอรับเงินอุดหนุน (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 2) 

3.2 เม่ือองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% เห็นสมควรต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือ

อุดหนุนโครงการใด ให�นําโครงการนั้นบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสามปB 

3.3 องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% พิจารณาแล�วเห็นสมควรต้ังงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมใด ให�นําโครงการนั้นบรรจุไว�ในงบประมาณรายจ�ายประจําปBหรืองบประมาณ

รายจ�ายเพ่ิมเติม 
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3.4 หน�วยงานท่ีขอรับการอุดหนุนแจ�งขอรับเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หนังสือสอบถามผลการสนับสนุนงบประมาณ (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 3) 

2) หนังสือขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินการตามโครงการ (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 4) 

3) รายชื่อผู�เข�าร�วมประชุม (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 5) 

4) สําเนาบันทึกรายงานการประชุม  (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 6) 

5) สําเนาคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 7) 

พร�อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน 

6) สําเนาสมุดธนาคารเกษตรและสหกรณ%การเกษตร สาขาพรหมคีรี  

3.5. องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% จะดําเนินการตรวจสอบงบประมาณก�อนเพราะ
งบประมาณท่ีต้ังไว�ตามข�อบัญญัติบางรายการต�องการรอการอุดหนุนจากการส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
หรือคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินซ่ึงอาจจะล�าช�า แต�บางรายการต้ัง
งบประมาณไว�ในหมวดเงินรายได�ก็สามารถดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณท่ีต้ังไว�ในข�อบัญญัติงบประมาณ
นั้นๆเท�านั้น เว�นแต�ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการจะระบุไว�เปAนอย�างอ่ืน 

3.6 เม่ือองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% มีเงินรายได�เพียงพอ จึงมีหนังสือแจ�งหน�วยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุนทราบ (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 8) 

3.6 กรณีการอุดหนุนงบประมาณให�กับองค%กรประชาชน องค%กรการกุศล และองค%กรท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมาย องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% จัดทําบันทึกข�อตกลงกับผู�แทนของหน�วยงานดังกล�าว
ไม�น�อยกว�า 3 คน ว�าจะดําเนินการให�เปAนไปตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบท่ีกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินกําหนด (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 9) 

3.7 ให�หน�วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนออกใบเสร็จรับเงินให�แก�องค%การบริการส�วนตําบลทอนหงส%
ไว�เปAนหลักฐาน สําหรับ องค%กรประชาชน องค%กรการกุศล และองค%กรท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย หากไม�มี
ใบเสร็จรับเงินให�ออกใบสําคัญรับเงินแทน (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 10) ให�แก�องค%การบริหารส�วน
ตําบลทอนหงส%ไว�เปAนหลักฐาน 

3.8 ให�หน�วยงานท่ีได�รับเงินอุดหนุนจากองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% ใช�จ�ายเงิน
อุดหนุนให�เปAนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนนั้น
ถือปฏิบัติ 

3.9 เม่ือหน�วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% ได�ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค%ของโครงการเสร็จเรียบร�อยแล�วให�ดําเนินการ ดังนี้ 

1) หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงานเปAนหนังสือให�องค%การบริหาร
ส�วนตําบลทอนหงส% ทราบภายใน 30 วันนับแต�โครงการแล�วเสร็จ (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 11)  
พร�อมแบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน (ตัวอย�างแนบท�ายตามภาคผนวก 12)  
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2) หากมีเงินเหลือจ�ายจากการดําเนินงานตามโครงการ ซ่ึงเข�าลักษณะลาภมิควรได�ตาม
กฎหมาย ให�ส�งคืนองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส%  

3) ให�หน�วยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% เก็บรักษา
หลักฐานการดําเนินงานตามโครงการ เพ่ือให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน
ตรวจสอบต�อไป 

4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
4.1 หากหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม�รายงานผลการดําเนินการ องค%การบริหารส�วนตําบล

ทอนหงส% จะไม�พิจารณาต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนในครั้งต�อไป 
4.2 องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ถ�าหน�วยงาน

ท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม�ดําเนินการให�เปAนไปตามวัตถุประสงค%ของโครงการ องค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส%
สามารถเรียกเงินเท�าจํานวนท่ีอุดหนุนไปท้ังหมดคืนได� 

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ  วันท่ี  16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 
     
 
    (นายสันติ    ศรีเมือง) 
   นายกองค%การบริหารส�วนตําบลทอนหงส% 
 
 
 
 
 
     
 


