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เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543
จํานวน 1 ชุด
เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจาย และวิธีใชจายเงินเพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนาที่เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน อาศัยอํานาจตาม ขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมการปกครองจึงกําหนดหลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ ฯ ที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล ถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ปริญญา นาคฉัตรีย
(นายปริญญา นาคฉัตรีย)
อธิบดีกรมการปกครอง
สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น
สวนการคลังทองถิ่น
โทร. (มท) 50723, (02) 2225854 ตอ 27
โทรสาร (02) 2236740

หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 อธิบดีกรมการปกครองจึงกําหนดหลักเกณฑวาดวยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
ขอ 1 หลั ก เกณฑ นี้ เรี ย กว า “หลั ก เกณฑ ว าด ว ยการตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การช ว ยเหลื อ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2543 “
ขอ 2 หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
หมวด 1
การชวยเหลือประชาชน
ขอ 3 กิจกรรมเปนการชวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑนี้ ตองอยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เชน การสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร การ
แกไขปญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ปองกันและระงับโรคติดตอ การสุสานและฌาปนสถาน เปนตน
หมวด 2
วิธีการตั้งงบประมาณ
ขอ 4 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่ประสงคจะ
ตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน ดําเนินการศึกษาปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา จัดทําโครงการแสดงสาระสําคัญของงานที่
ตองปฏิบัติ แลวบรรจุเขาเปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยวิธีการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 5 ในการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเสนอ
โครงการในแผนพัฒนาตามขอ 4 เพื่อขอรับงบประมาณชวยเหลือประชาชนตามความจําเปน และ
เหมาะสมกับฐานะการคลังของทองถิ่น โดยตั้งจายในรางขอบัญญัติงบประมาณใหถูกตองตามประเภท

ของรายจายทั้งนี้ ใหชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองตั้งงบประมาณดังกลาวไวในคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายดวย
หมวด 3
วิธีการชวยเหลือประชาชน
ขอ 6 เมื่อขอบัญญัติงบประมาณรายจายมีผลใชบังคับ และผูบริหารทองถิ่นเห็นวาถึงเวลา
ตองดําเนินการชวยเหลือประชาชนตามโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณไว ใหดําเนินการดังนี้
(1) ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี หรื อ ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนตามโครงการ โดยใหคณะกรรมการดังกลาวควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ เปนธรรมและปฏิบัติตามแนวทางการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนที่หนวยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติอยู เชน แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เปนตน
(2) กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น จะต อ งจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ห รื อ ครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ ดํ า เนิ น การตาม
โครงการใหถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. การจัดซื้อวัสดุ เพื่อนําไปแจกจายใหแกราษฎร เชน พันธุพืช ปุย ยารักษา
โรค ผาหม อุปกรณกีฬา วัสดุอุปโภคและบริโภค เปนตน เมื่อดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่
เกี่ยวของแลว ใหจัดทําบัญชีควบคุมการรับ – จายวัสดุ โดยแสดงรายการและจํานวนวัสดุที่ไดรับ และ
เมื่อมีการแจกจายวัสดุ ใหระบุรายชื่อ ผูไดรับแจกจายพรอมทั้งใหผูรับลงชื่อรับไวในทะเบียน เพื่อเปน
หลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจายเงินทุกครั้ง
ข. การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อนําไปใหราษฎรหรือหนวยงานใชตามโครงการตาง
ๆ เชน เครื่องสูบน้ํา จักรเย็บผา เครื่องมือการเกษตร เปนตน เมื่อดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ ฯ
แลวใหลงทะเบียนควบคุมพัสดุ ตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเมื่อมีกลุมประชาชน ชุมชน หรือหนวยงานจะยืมไปเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามโครงการตาง
ๆ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร โดยแสดงเหตุผลความจําเปนและกําหนดวันสงคืน
และขอกําหนดเกี่ยวกับภาระผูกพันอันเนื่องมาจากกรณีพัสดุชํารุด บกพรองสูญหาย และอื่น ๆ ตาม
ความจํ า เป น โดยหมายเหตุ ใ นทะเบี ย นคุ ม ครุ ภั ณ ฑ ระบุ ชื่ อ บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานผู ยื ม ทั้ ง นี้
หนวยงานที่ใหยืมตองกํากับดูแลและควบคุมการใชงานใหเปนไปตามขอตกลงของการยืมดวย
ขอ 7 กรณีไดรับอนุมัติใหใชเงินสะสมไปดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชนให
ถือปฏิบัติตาม ขอ 6 โดยอนุโลม
ขอ 8 เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือประชาชน ควรประชาสัมพันธผล
การดําเนินการใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอ 9 การชวยเหลือประชาชนที่อยูในระหวางการดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จใหปรับ
การปฏิบัติในขั้นตอไปใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้จนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ 10 ใหอธิบดีกรมการปกครอง มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา ตลอดจนยกเวนการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ)
ปริญญา นาคฉัตรีย
(นายปริญญา นาคฉัตรีย)
อธิบดีกรมการปกครอง

