
คําอธบิายแบบสํารวจขอ้มลูงบประมาณคา่ใชจ้า่ยสําหรับการเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นประกอบหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น ดว่นที�สดุ ที� มท ๐๘๑๘.๒/ว
๑๕๓๐ ลงวันที� ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑. งบประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิ“เพยีงพอ” เป็นกรณีการใชง้บประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัตทิี�องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นตั �งไว ้

๒. งบประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิ“เพยีงพอ” เป็นกรณีใชง้บประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิที�องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นตั �งไว ้โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตอ้งโอนงบประมาณจากรายการที�เหลอืจ่ายหรอืรายการที�ยัง
ไม่มคีวามจําเป็นตอ้งใชจ้่ายมาเป็นงบประมาณค่าใชจ้่ายสําหรับการจัดการเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้ง
ถิ�น 

๓.  งบประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิ“ไม่เพยีงพอ” เป็นกรณีใชง้บประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัตทิี�องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นตั �งไวแ้ลว้ หรอืตอ้งโอนงบประมาณจากรายการที�เหลอืจ่าย หรอืรายการที�ยังไม่มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้
จ่ายมาเป็นงบประมาณค่าใชจ้่ายสําหรับการจัดการเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�นซึ�งยังไม่เพยีงพอ 
จําเป็นตอ้งใชจ้่ายจากเงนิสะสมดว้ย

๔. งบประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิ“ไม่เพยีงพอ” เป็นกรณีใชง้บประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิที�องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นตั �งไวแ้ลว้ หรอืตอ้งโอนงบประมาณจากรายการที�เหลอืจ่ายหรอืรายการที�ยังไม่มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้
จ่ายมาเป็นงบประมาณค่าใชจ้่ายสําหรับการจัดการเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�นซึ�งยังไม่เพยีงพอ 
จําเป็นตอ้งใชจ้่ายจากเงนิสะสมแลว้ก็ยังไม่เพยีงพอ จงึจําเป็นตอ้งใชจ้่ายจากเงนิทุนสํารองเงนิสะสมดว้ย

๕. มงีบประมาณ “ไม่เพยีงพอหรอืไม่มงีบประมาณ” เป็นกรณีใชจ้่ายงบประมาณหรอืเงนิสะสมหรอืเงนิทุนสํารองเงนิสะสม 
ตามขอ้ ๑ ถงึ ขอ้ ๔ แลว้ ยังไม่เพยีงพอ จําเป็นตอ้งขอรับเงนิอุดหนุน หรอืเป็นกรณีไม่มงีบประมาณหรอืเงนิสะสมหรอืเงนิ
ทุนสํารองเงนิสะสมจําเป็นตอ้งขอรับเงนิอุดหนุน โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตอ้งแจง้จํานวนเงนิอุดหนุน และแสดง
รายการค่าใชจ้่ายแต่ละรายการพรอ้มจํานวนเงนิค่าใชจ้่ายในแต่ละรายการ รวมทั �งชี�แจงเหตุผลความจําเป็นในการขอรับ
เงนิอุดหนุนดว้ย

๖. การสํารวจขอ้มูลงบประมาณค่าใชจ้่ายสําหรับการจัดการเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเป็นการ
สํารวจขอ้มูลเบื�องตน้ เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการเตรยีมความพรอ้มสําหรับการจัดการเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผู ้
บรหิารทอ้งถิ�น

-------------------------------
กองการเลอืกตั �งทอ้งถิ�น
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น
วันที� ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กรุณาอา่นคําอธบิายแบบสํารวจฯ และทําเครื�องหมายในชอ่ง เพื�อกรอกขอ้มลูในหนา้ถัดไป
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แบบสํารวจขอ้มลูงบประมาณคา่ใชจ้า่ยสําหรับ
การเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ�น
กองการเลอืกตั �งทอ้งถิ�น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น

* Required

*
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ขอ้มลูองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด

เทศบาลนคร

เทศบาลเมอืง

เทศบาลตําบล

เมอืงพัทยา

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

แบบสํารวจขอ้มลูงบประมาณคา่ใชจ้า่ยสําหรับ
การเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ�น
* Required

จังหวัด *

Your answer

อําเภอ *

Your answer

ตําบล *

Your answer

ประเภทองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น *

กรณุาระบชุื�อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น *

Your answer
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ขอ้มลูดา้นงบประมาณการเลอืกตั �งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

เพยีงพอ ใชง้บประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัติ

เพยีงพอ ใชง้บประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิโดยตอ้งโอนงบประมาณจากรายการที�เหลอื
จ่ายหรอืรายการที�ยังไมม่คีวามจําเป็นตอ้งใชจ้่าย

ไมเ่พยีงพอ ใชจ้่ายจากเงนิสะสม

ไมเ่พยีงพอ ใชจ้่ายจากเงนิทนุสํารองสะสม

มงีบประมาณไมเ่พยีงพอหรอืไมม่งีบประมาณ
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แบบสํารวจขอ้มลูงบประมาณคา่ใชจ้า่ยสําหรับ
การเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ�น
* Required

งบประมาณตามขอ้บัญญัต/ิเทศบัญญัต ิ*
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รายละเอยีดกรณีงบประมาณมไีมเ่พยีงพอหรอืไมม่งีบประมาณ
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แบบสํารวจขอ้มลูงบประมาณคา่ใชจ้า่ยสําหรับ
การเลอืกตั �งสมาชกิสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ�น
* Required

จําเป็นตอ้งขอรับเงนิอดุหนุนใหร้ะบจํุานวนงบประมาณ (หน่วย : บาท) *

Your answer

แสดงรายละเอยีดขอรับเงนิอดุหนุนโดยแสดงรายการคา่ใชจ้า่ยแตล่ะรายการพรอ้มจํานวนเงนิ
ที�ใชจ้า่ย *

Your answer

ชี�แจงเหตผุลความจําเป็นในการขอเงนิอดุหนุน *

Your answer
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