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แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 …………………………………………………………….. 
 

1. กรอบแนวคิดในการปฏิบัต ิ

  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีตองการสรางหลักประกันดานรายได

ใหแกผูสูงอายุ  โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินการจายสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ีแสดงความจํานงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับสวัสดิการ 

เบี้ยยังชีพ 

2. หลักเกณฑและข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ 
2.1 หลักเกณฑ 

2.1.1  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตาม

จํานวนผูสูงอายุท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศรายช่ือไวแลว   

ในอัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน   

2.1.2  เม่ือเทศบาล/องคการบริห9iรสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแลว  ใหนํางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปดําเนินงานตามโครงการฯ  โดยไมตองตราขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายรองรับ  และใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลนําเงินอุดหนุนท่ีไดรับการ

จัดสรรไปใชจายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   

2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.2.1 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด แจงรายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงไดรับทราบ 

2.2.2 เม่ือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจสําหรับโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 แลว  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดดําเนินการเบิกจาย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ดังกลาว จากสํานักงานคลังจังหวัด โดยใชบัญชีรายละเอียดการจัดสรรฯ ตามท่ีไดรับแจง เปนเอกสารหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายงบประมาณ โดยถือวากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีหนี้ใกลถึงกําหนดชําระท่ี

สามารถขอเบิกจากคลังได (ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 

พ.ศ. 2551 ขอ 15)  

2.2.3 ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพตามท่ีไดรับจัดสรร ใหแกผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน   โดยหลักเกณฑการ
เบิกจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 

2.2.4  หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวแลว ไมวาในกรณีใดๆ  

ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สงคืนเงินเหลือจายใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  
เพ่ือดําเนินการสงคืนงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตอไป 

/3. การติดตาม... 
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3. การติดตามผล 

3.1  ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานการ

เบิกจายงบประมาณใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดทราบทุก 3 เดือนตามแบบท่ีกําหนด  โดย 

ใหรายงานกอนวันท่ี 15 ของรอบถัดไป สําหรับคร้ังท่ี 1 ใหรายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม 2553 

3.2 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดดําเนินการตรวจติดตามเรงรัดให

เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และรายงานผลการ

ดําเนินงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบทุก 3 เดือนตามแบบท่ีกําหนด  โดยใหรายงานกอนวันท่ี 20

ของรอบถัดไป  สําหรับคร้ังท่ี 1 ใหรายงานภายในวันท่ี 20 มกราคม 2553  ท้ังนี้สามารถสงขอมูลไดทาง     

E-mail :  dla0891_3@thailocaladmin.go.th   

 
………………………………………….. 

  

“ดํารงธรรมนาํไทยใสสะอาด” 



(สําหรับจังหวัด)

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ครั้งที่ .........  เดือน ............................ ถึง เดือน ............................... พ.ศ. 2553

ที่ จังหวัด อําเภอ อปท.

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเงินสวัสดิการฯ รวมจํานวนเงิน

หมายเหตุเดือน ............... เดือน ............... เดือน ............... ทั้ง 3 เดือน

จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) (บาท)

รวม

ผูรับรอง

(                                )

ทองถิ่นจังหวัด

หมายเหตุ.-

1.  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการตรวจติดตามเรงรัดใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงาน

ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบทุก 3 เดือนตามแบบที่กําหนด  โดยใหรายงานกอนวันที่ 20ของรอบถัดไป  สําหรับครั้งที่ 1 ใหรายงานภายในวันที่ 20 มกราคม 2553   ทั้งนี้สามารถสงขอมูลไดทาง

E-mail :  dla0891_3@thailocaladmin.go.th 

2.  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจัดทําแบบรายงานฯ ในรูปแบบเปนไฟลเอกสาร excel



(สําหรับ เทศบาล/อบต.)

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาล/อบต. ......................................  อําเภอ ..................................  จังหวัด .....................................

ครั้งที่ .........  เดือน ............................ ถึง เดือน ............................... พ.ศ. 2553

รายการ
เดือน ........... เดือน ........... เดือน ........... รวมจํานวนเงิน

หมายเหตุ
จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) ทั้งสิ้น (บาท)

จํานวนผูสูงอายุ

ที่ไดรับเงินสวัสดิการฯ

ผูรับรอง

(                                  )

ผูบริหาร อปท./ปลัดฯ

หมายเหตุ.-

 - ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทราบทุก 3 เดือน

ตามแบบที่กําหนด  โดยใหรายงานกอนวันที่ 15 ของรอบถัดไป สําหรับครั้งที่ 1 ใหรายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2553



กรมจัดสรร รวมจังหวัด
ที่ อําเภอ อปท. งบประมาณให  เพิ่ม (+) ลด (-) ปรับเกลี่ยทั้งสิ้น หมายเหตุ

.(1) .(2) .(3) (4) = (1)+(2)/ (1)-(3)
1 A ทต. ก 300 50 0 350

2 ทต. ข 500 0 -100 400

3 อบต. ค 100 50 0 150

4 อบต. ง 50 0 0 50

5

950 100 -100 950

ตัวอยาง

จังหวัด ..............................

รวมทั้งสิ้น

แบบรายงานการปรับเกลี่ยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกันรายไดผูสูงอายุ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553

จังหวัดปรับเกลี่ย




