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คํานํา 
 

  เทศบาลตําบลตากฟาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสามารถปกครองตนเองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 250 วรรค 5 “กฎหมายตามวรรค

หนึ่งและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระใน

การบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง 

และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงตองทําเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือการคุมครองประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกันการทุจริต และการใชจายเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ 

และตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติ

หนาท่ีของขาราชการสวนทองถ่ินดวย” ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 องคปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณ

อุดหนุน ใหแก หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือใหดําเนินการตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเปนไปดวยความถูกตอง 

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เทศบาลตําบลตากฟาจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลตากฟา เพ่ือประโยชนในการศึกษาทําความเขาใจ และใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของหนวยงานตอไป 
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ภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลตากฟา 
 

------------------------------------- 

 

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  

เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน เทศบาลตําบลตากฟา 

 

 

- 2 - 
 

 
 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  สวนท่ี 3 หนาท่ี

ของเทศบาล  มาตรา 50 และมาตรา 51  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  
 

เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 

 1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

9. หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

 1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

 2. ใหมีโรงฆาสัตว 

 3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

 4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

 5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

 6. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

 7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

 8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

 9. เทศพาณิชย 
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หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

 

------------------------------------- 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
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 นอกจากนั้น  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542  หมวด 2  มาตรา 16  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะไวดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 

3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 

4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  

5. การสาธารณูปการ 

6. การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

8. การสงเสริมการทองเท่ียว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

11. การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

14. การสงเสริมกีฬา 

15. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

18. การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 

19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัยโรงมหรสพและ  สาธารณสถานอ่ืน ๆ   

24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

25. การผังเมือง 

26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

28. การควบคุมอาคาร 

29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย            

ในชีวิตและทรัพยสิน 

31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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ตามประกาศเทศบาลตําบลตากฟา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการตั้งงบประมาณและ

การเบิกจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลตากฟา ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน

เพ่ือใหการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลตากฟา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน       

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

พ.ศ.2559 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี           

24 มิถุนายน 2559 เทศบาลตําบลตากฟา จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิก

จายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลตากฟา ดังนี้ 

1. หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ไดแก 

1.1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

1.2) สวนราชการ ไดแก สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

1.3) รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา และการประปา 

1.4) องคกรประชาชน ไดแก องคกรซ่ึงเปนการรวมของประชาชนท่ีจัดตั้งโดยถูกตองตาม

กฎหมายระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป (เชน กลุมอาชีพ ตรวจสอบวามีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุมถูกตอง

หรือไม กลุมชุมชนจะตองมีการจัดตั้งถูกตองตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เปนตน) 

1.5) องคกรการกุศล ไดแก องคกรทางศาสนา หรือองคกรซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือดําเนินงาน

การกุศล หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน มิใชการมุงแสวงหากําไร ท่ีจัดตั้งโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบ 

หรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐ 
   

2. หลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุน 

 2.1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน

ไดภายใตหลักเกณฑ ดังนี้  

1) โครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก

โครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุน 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
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4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน

ใหนําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวใน

หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสม      

ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

 2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน

ไดไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให สําหรับเทศบาล

เมืองและเทศบาลตําบล ไมเกินรอยละสาม 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนเกินอัตราตามวรรคหนึ่ง 

ใหขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนรายกรณีกอนการตั้งงบประมาณ โดยสวนท่ีเกินจะตองไมเกินหนึ่งเทาของ

อัตราสวนตามวรรคหนึ่ง และใหระบุเหตุผลความจําเปนและประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

 2.3 กรณีเปนภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีได องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรองขอใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามโครงการท่ีอยูในภารกิจ

ดังกลาวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแจงใหรัฐวิสาหกิจจัดทําประมาณการคาใชจายสงใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามขอ 2.1  โดยถือวาประมาณการคาใชจายดังกลาว

เปนการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน ท้ังนี้ ไมนําเงินอุดหนุนดังกลาวมานับรวมคํานวณอยูในอัตราสวนตาม    

ขอ 2.2 

 2.4 เม่ืองบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม มีผลใชบังคับแลวให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยใหแจงหามดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน

กอนท่ีจะไดรับเงินอุดหนุนไปพรอมกัน 

กอนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบันทึกขอตกลงกับหัวหนาหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน สําหรับองคกร

ประชาชน และองคกรการกุศล ใหจัดทําบันทึกขอตกลงกับผูแทนของหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนดังกลาวไมนอย

กวาสามคน ท้ังนี้ ตามแบบท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 2.5 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมีรายได

เพียงพอ จึงจะพิจารณาใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจาย

ประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุน 

 2.6 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหเงินอุดหนุนใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค

ปกครองสวนทอถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 2.7 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการ

โครงการของหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน เทศบาลตําบลตากฟา 

 

 

- 7 - 
 

3. วิธีการเบิกจายเงิน ข้ันตอน และเง่ือนไขการขอรับเงินอุดหนุน 

3.1 หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนโดยใหพิจารณา ดังนี้ 

1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีขอรับเงิน

อุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจําเปน รายละเอียดของกิจกรรม 

และรายการประมาณการคาใชจายของโครงการดังกลาว 

2) หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจะตองมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติ ใน

การนําเงินอุดหนุนไปใชจาย 

3) โครงการของผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงใหเห็นวาประชาชนในพ้ืนท่ีของผูใหเงิน

อุดหนุนไดประโยชนอยางไร 

4) หามดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพันกอนท่ีจะไดรับเงินอุดหนุน 

5) เม่ือหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดรับเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหออก

ใบเสร็จรับเงินเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บไวเปนหลักฐาน เวนแตหนวยงานท่ีของรับเงินอุดหนุนไมมี

ใบเสร็จรับเงินใหในลักษณะงานปกติใหออกใบสําคัญรับเงินแทน 

6) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลทราบภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ หากมีเงินเหลือใหสงคืนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในคราวเดียวกัน 

3.2 การเบิกจายเงินอุดหนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี้ 

1) ตองเบิกจายเงินอุดหนุนใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 

2) ตรวจสอบวาหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติ

ในการใชจายอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม หากไมมี องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพิจารณาไม

เบิกจายเงินอุดหนุนใหหนวยงานดังกลาวได 

3) กอนเบิกจายใหจัดทําบันทึกขอตกลงตามแบบท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดกับ

หัวหนาหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกุศลใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงกับ

ผูแทนของหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไมนอยกวา 3 คน 

4) เม่ือไดรับเงินแลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน

จากหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน 

5) แจงหนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบท่ีปลัดกระทรวง

มหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ 

 3.3 เม่ือหนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังนี้ 

1) รายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ ภายใน 30 วันนับแต

วันท่ีโครงการแลวเสร็จ (ตามแบบรายงานแนบทายประกาศฯ ฉบับนี้) 

2) กรณีมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานตามโครงการ ใหคืนเงินเหลือจายแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในนามเทศบาลตําบลตากฟา 
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3) ใหหนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก็บรักษาหลักฐานการ

ดําเนินงานตามโครงการเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฯลฯ ตรวจสอบตอไป 
 

4. การติดตามและประเมินผล 

4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการใช

จายเงินอุดหนุน อยางนอยปละ 1 ครั้ง หากพบ 

1) กรณีหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดําเนินการ หรือไมสงเงินเหลือจาย

คืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไมพิจารณาการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนครั้งตอไป 

2) กรณีไมใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ใหสวนราชการ หนวยงาน 

องคกรท่ีไดรับเงินอุดหนุน สงเงินอุดหนุนท้ังหมดคืน 

 4.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน

อุดหนุน (แบบ อปท.2) ใหสํานักตรวจเงินแผนดินทราบ ภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณถัดไป 
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ข้ันตอนและแนวทางการปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลตากฟา 

 1. ใหหนวยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนแจงขอรับเงินอุดหนุนมายังเทศบาลตําบลตากฟา พรอมเสนอ

โครงการและรายละเอียดดังตอไปนี้ มาพรอมกับหนังสือนําสง 
 

ท่ี เอกสารท่ีนําสง เทศบาล จํานวน หมายเหตุ 

1. หนังสือเสนอโครงการเพ่ือบรรจุแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

1 ฉบับ ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 1                               

2. แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 1  ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 2  
 

 

2. เทศบาลตําบลตากฟาจะดําเนินการตรวจสอบงบประมาณกอนเพราะงบประมาณท่ีต้ังไวตาม         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย บางรายการตองรอการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินซ่ึงอาจจะ

ลาชา  แตบางรายการตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินรายไดก็สามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดทันทีเม่ือ

เอกสารครบถวนและจะอนุมัติเบิกจายเงินตามงบประมาณท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณในปงบประมาณนั้นๆ

เทานั้น  เวนแตระเบียบ  กฎหมายหรือหนังสือสั่งการจะระบุไวเปนอยางอ่ืน 
 

ท่ี เอกสาร จํานวน หมายเหตุ 

1. แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการ

ขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลตากฟา  

- กรณีประเภทหนวยงาน/สวนราชการ 

- กรณีประเภทองคกรประชาชน/องคกร-  

  การกุศล        

 

1 ฉบับ  

 

ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 3 

ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 4                       

2. หนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติฯ 1  ฉบับ ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 5                               
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3. ใหหนวยงานท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนสงโครงการขอรับเงินอุดหนุน มายังเทศบาลตําบลตากฟา 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

ท่ี เอกสารท่ีนําสง เทศบาล จํานวน หมายเหตุ 

1. หนังสือนําสงโครงการขอรับเงินอุดหนุน 1  ฉบับ ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 6                               

2. แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 1  ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 7                               

3. แบบบันทึกขอตกลงการรับการรับเงินอุดหนุน 1 ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 8                               

4. รายงานการประชุม 1 ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 9                               

5. รูปแบบรายชื่อคณะกรรมการ 1 ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 10                               

6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน 1 ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 11                               

7. รายชื่อคณะกรรมการเบิกจายเงิน 1 ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 12                               

8. สําเนาหนาสมุดธนาคาร 1 ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 13                               

 

4. เทศบาลตําบลตากฟาแจงหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบท่ี

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด พรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเทศบาล

ตําบลตากฟาทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือใหสงคืนเทศบาลตําบล      

ตากฟาในคราวเดียวกัน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ท่ี เอกสารท่ีนําสง เทศบาล จํานวน หมายเหตุ 

1. หนังสือนําสงรายงานผลการดําเนินงาน 1  ฉบับ ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 14                              

2. แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

พรอมภาพประกอบ (ถามี) 

1  ชุด ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 15                               

3. แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน

อุดหนุนฯ (สําหรับคณะทํางานติดตามและ

ประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของ

เทศบาลฯ) 

1 ฉบับ ตัวอยาง   แนบทายภาคผนวก 16                               
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คูมือการปฏิบัติงานการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน เทศบาลตําบลตากฟา 

 

- 12 - 

 
 

ตัวอยางหนังสือเสนอโครงการเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

เขียนท่ี ................................................................... 

เลขท่ี ................ หมูท่ี ....... ตาํบลตากฟา 

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 60190 
         

วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ................. 

 

เรื่อง  เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................... 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จํานวน    1 ชุด 

  2. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ (กรณีไมใชสวนราชการ)  จํานวน    1 ชุด 

  3. หนังสือจากตนสังกัด (กรณีสวนราชการ)    จํานวน    1 ชุด 

  4. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)      จํานวน    1 ชุด 
 

  ดวย (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)..............................................................................มีความประสงค

ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา เพ่ือดําเนินโครงการของ (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)............................. 

จํานวน.........................โครงการ รายละเอียดดังปรากฏตามแบบเสนอโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือใหเทศบาลตําบลตากฟา 

บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ..................................... และพิจารณาอนุมัติการตั้งเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 
 

ในการนี้ หากผลการพิจารณาเปนประการใด หลังจากประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปแลว โปรดแจงใหกับ (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน).....................................ทราบดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) ................................................................ 

         ( ............................................................ ) 

 ตําแหนง ............................................................... 

 

(หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)...................................................... 

ผูประสาน..............................โทรศัพท................................ 
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ตัวอยางแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจําเปนท่ีตองมีโครงการ) 

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

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

2. วัตถุประสงคของโครงการ (แสดงความตองการใหเกิดอะไรเพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุน)  

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. เปาหมายของโครงการ (เปนการคาดหวังลวงหนาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลท่ีประชาชนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดรับ) 

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. วิธีดําเนินการ (การใหรายละเอียดในการดําเนินการ ทําอยางไรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึง

รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายเงิน) 

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

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

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

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการ) 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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6. สถานท่ีดําเนินการ (ควรระบุสถานท่ีใหชัดเจน) 

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

7. ผูรับผิดชอบโครงการ (ผูใดหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ) 

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

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

8. งบประมาณ 

 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา จํานวนเงิน.....................................บาท

(.............................................................................) รายละเอียดประมาณการคาใชจายปรากฏตามเอกสารแนบ 

 8.2 งบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ จํานวน................................บาท (.....................................)
(เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการ ยกเวนเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนการเฉพาะตาม

กฎหมายซึ่งตองตั้งงบประมาณอุดหนุนใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7) 
 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ (กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนอยางไร) 

 1. .............................................................................................................................................................. 

 2. .............................................................................................................................................................. 

 3. ............................................................................................................................................................... 

 4. ............................................................................................................................................................... 
  

     ( ลงชื่อ ) ..............................................................ผูเสนอโครงการ 

       (............................................................) 

 ตําแหนง  ............................................................ 

(ผูขอรับเงินอุดหนุน) 
 

( ลงชื่อ ) ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

       (............................................................) 

 ตําแหนง  ............................................................ 

 (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 
 

                          ( ลงชื่อ ) ..............................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (............................................................) 

 ตําแหนง  ............................................................ 

 (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 

 
หมายเหตุ ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองเขียนโครงการใหละเอียดเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาวา 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หรือไม 
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(แบบประมาณการคาใชจาย) 
 

รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย 

 

โครงการ....................................................................................................................... 

 

------------------------------------------------ 

 

ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน(บาท) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

รวม  

 

 

(ตัวหนังสือ) (.................................................................................................................................) 

 
 
 

หมายเหตุ  ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    พิจารณาวาอยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายหรือไม 
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แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลตากฟา 

หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน  ประเภท หนวยงาน/สวนราชการ 

----------------------------------------------------------------------  

ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................  

ชื่อ  อปท.ขอรับการสนับสนุน....................................................................................................................................  

งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน.............................................บาท (........................................................................)  

รายละเอียด ถูก 

ตอง 

ไม

ถูกตอง 

หมาย

เหตุ 

1.โครงการท่ีเสนอเปนภารกิจในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลตากฟา 

(    ) ตาม พ.ร.บ.อบต.  ภารกิจ.................................................................................  

(    ) ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ.............................................................................. 

กรณีเปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

 

.........

......... 

 

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

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

 

2.โครงการท่ีเสนอไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน    

3.รายละเอียดคาใชจายทุกรายการสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    

4.ประชาชนในตําบลตากฟาไดรับประโยชน  
(    ) ทางตรง  ไดแก..................................................................................................  
............................................................................................จาํนวน........................... 
(    ) ทางออม  ไดแก................................................................................................  
............................................................................................จาํนวน........................... 

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

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

 

5.ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  หนาท่ี………ขอ..............ยทุธศาสตร..........................  

ดาน..............................................แนวทาง...................................................................  

สอดคลองยุทธศาสตรของจังหวัดนครสวรรคท่ี...................สอดคลองยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรคท่ี................... 

   

6.งบประมาณท่ี อปท.เจาของโครงการตั้งไว  เพ่ือสมทบโครงการ  

เปนเงิน................................บาท.(...............................................................................)  

ตามหลักฐาน................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

   

 

    (ลงชื่อ)......................................................................ผูตรวจสอบ/รับรอง  

              (............................................................)  

    ตําแหนง ...................................................................  

    วันท่ี...........................................................................  

ภาคผนวก 3 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน เทศบาลตําบลตากฟา 

 

- 17 - 
 

 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลตากฟา 
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน  ประเภท องคกรประชาชน/องคกรการกุศล 

----------------------------------------------------------------------  
ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................................  
ชื่อ  องคกร ขอรับการสนับสนุน.................................................................................................................................  
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน.............................................บาท (........................................................................)  

รายละเอียด ถูก 
ตอง 

ไม
ถูกตอง 

หมาย
เหต ุ

1.องคกรท่ีขอรับเงินอุดหนุนเปนองคกรท่ีจัดตั้งโดยถูกตอง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ

หรือขอบังคับของหนวยงานใด................................................................................ 

ปรากฏตามหลักฐาน................................................................................................ 

 

......... 

 

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

 

2.องคกรมีระเบียบขอบังคับขององคกร 

ปรากฏตามหลักฐาน................................................................................................ 

   

3.องคกรมีการดําเนินการตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา  1  ป  

ปรากฏตามหลักฐาน................................................................................................ 

   

4.โครงการท่ีเสนอเปนภารกิจในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลตากฟา 

(    ) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ภารกิจ...............................................................................  

(    ) ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ............................................................................... 

กรณีเปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

 

.........

......... 

 

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

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

 

5.โครงการท่ีเสนอไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน    

6.รายละเอียดคาใชจายทุกรายการสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    

7. ประชาชนในตําบลตากฟา  ไดรับประโยชน  

(    ) ทางตรง  ไดแก..................................................................................................  
............................................................................................จาํนวน........................... 
(    ) ทางออม  ไดแก................................................................................................  
............................................................................................จาํนวน........................... 

 

......... 

 

......... 

 

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

 

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

 

8.ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  หนาท่ี………ขอ..............ยทุธศาสตร..........................  

ดาน..............................................แนวทาง...................................................................  

สอดคลองยุทธศาสตรของจังหวัดนครสวรรคท่ี...................สอดคลองยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรคท่ี................... 

   

 

    (ลงชื่อ)......................................................................ผูตรวจสอบ/รับรอง  

              (............................................................)  

    ตําแหนง ...................................................................  

    วันท่ี...........................................................................  
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ตัวอยางหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 

เขียนท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 

เลขท่ี ................ หมูท่ี ....... ตาํบลตากฟา 

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 60190 
         

วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ................. 

 

เรื่อง  แจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........ 

เรียน  หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาองคกรท่ีขอรับเงินอุดหนุน 

อางถึง หนังสือ.................................................................................................... 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศเทศบาลตําบลตากฟา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการตั้งงบประมาณ 

                  และการเบิกจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลตากฟา  
 

  ดวย (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)..............................................................................มีความประสงค

ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา เพ่ือดําเนินโครงการของ (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)............................. 

จํานวน.........................โครงการ รายละเอียดดังปรากฏตามแบบเสนอโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือใหเทศบาลตําบลตากฟา 

บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ..................................... และพิจารณาอนุมัติการตั้งเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป นั้น 
 

เทศบาลตําบลตากฟา จึงขอแจงผลการพิจารณาอนุมัติวา โครงการ.........................................ท่ี

(หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)..................................... ท่ีเสนอนั้น ไดรับพิจารณาอนุมัติใหบรรจุไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. . . .. . .. . เรียบรอยแลว หาก(หนวยงาน/กลุม/ชุมชน).. . 

................................. มีความพรอมในการดําเนินงานโครงการ ใหสงโครงการดังกลาวเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) ................................................................ 

         ( ............................................................ ) 

 ตําแหนง ............................................................... 
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ตัวอยางหนังสือนําสงโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
 

เขียนที่ ................................................................... 

เลขที่ ................ หมูที่ ....... ตําบล............... 

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 60190 

วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ................. 
 

เร่ือง   ขอสงโครงการ.......................................................................................................................เพื่อขอรับเงินอุดหนุน    

        ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ........................ 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตาํบลตากฟา 
 

สิ่งที่สงมาดวย  1) โครงการ.............................................................................................................. จํานวน 1   ชุด                            

     2) สําเนารายงานการประชุม             จํานวน 1   ชุด 

 3) บันทึกขอตกลงการรับเงนิอุดหนุน      จํานวน 1   ชุด  

        4) รายชื่อคณะกรรมการ                                                              จํานวน 1   ชุด 

        5) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการเบิกจายเงิน      จํานวน 1   ชุด 

6) รายชื่อคณะกรรมการเบิกจายเงิน                    จํานวน 1   ชุด 

        7) สําเนาสมุดธนาคาร                    จํานวน 1   ชุด 

  8) เอกสารอ่ืนๆ        จํานวน ....  ชุด 
 

ตามที่เทศบาลตําบลตากฟา  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. .........................  หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชนใหแก (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน)............................................หมูที่ .................. ตําบล

................  อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนจํานวนเงิน .....................................บาท นั้น 
 

  บัดนี้ (หนวยงาน/กลุม/ชุมชน) ........................................................... หมูที่ ............ ตําบล................  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จะดําเนินการตามโครงการที่เสนอมานี้  จึงขอสงโครงการ.............................................. 

...................................................................... เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา  รายละเอียดปรากฏตาม    

สิ่งที่สงมาดวยนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) ................................................................ 

         ( ............................................................ ) 

 ตําแหนง ............................................................... 
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ตัวอยางแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
 

โครงการ.............................................................................................................. 
 

------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจําเปนท่ีตองมีโครงการ) 

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

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

2. วัตถุประสงคของโครงการ (แสดงความตองการใหเกิดอะไรเพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุน)  

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

3. เปาหมายของโครงการ (เปนการคาดหวังลวงหนาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลท่ีประชาชนในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดรับ) 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

4. วิธีดําเนินการ (การใหรายละเอียดในการดําเนินการ ทําอยางไรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึง

รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายเงิน) 

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

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

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

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการ) 

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

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

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

6. สถานท่ีดําเนินการ (ควรระบุสถานท่ีใหชัดเจน) 

 ...................................................................................................................................................................... 
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7. ผูรับผิดชอบโครงการ (ผูใดหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ) 

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

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

8. งบประมาณ 

 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา จํานวนเงิน.....................................บาท

(.............................................................................) รายละเอียดประมาณการคาใชจายปรากฏตามเอกสารแนบ 

 8.2 งบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ จํานวน................................บาท (.....................................)
(เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการ ยกเวนเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนการเฉพาะตาม

กฎหมายซึ่งตองตั้งงบประมาณอุดหนุนใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 7) 
 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ (กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนอยางไร) 

 1. .............................................................................................................................................................. 

 2. .............................................................................................................................................................. 

 3. ............................................................................................................................................................... 

 4. ............................................................................................................................................................... 
 

  

     ( ลงชื่อ ) ..............................................................ผูเสนอโครงการ 

       (............................................................) 

 ตําแหนง  ............................................................ 

(ผูขอรับเงินอุดหนุน) 
 

 

( ลงชื่อ ) ..............................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

       (............................................................) 

 ตําแหนง  ............................................................ 

 (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 
 

 

                          ( ลงชื่อ ) ..............................................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (............................................................) 

 ตําแหนง  ............................................................ 

 (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 

 
หมายเหตุ ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองเขียนโครงการใหละเอียดเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาวา 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หรือไม 
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(แบบประมาณการคาใชจาย) 
 

รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย 

 

โครงการ....................................................................................................................... 

 

------------------------------------------------ 

 

ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน(บาท) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

รวม  

 

 

(ตัวหนังสือ) (.................................................................................................................................) 

 
 
 

หมายเหตุ  ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    พิจารณาวาอยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายหรือไม 
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(แบบบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน) 
เลขท่ี ................../.............. 

 

บันทึกขอตกลงการขอรับเงินอุดหนุน 
 

เขียนท่ี....................................................................... 
 

วันท่ี ....... เดือน  ………………..  พ.ศ. ………………..… 
 

  บันทึกนี้ทําข้ึนเพ่ือเปนขอตกลงในการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจาก (ชื่อองคการ

บริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล)        ระหวาง  (ชื่อหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน)          

โดย 

  1. นาย/นาง/นางสาว.............................................  บานเลขท่ี......... หมูท่ี...... ตําบล.................... 

อําเภอ.............................จังหวัด..........................................  

  2. นาย/นาง/นางสาว.............................................  บานเลขท่ี......... หมูท่ี...... ตําบล.................... 

อําเภอ.............................จังหวัด..........................................  

  3. นาย/นาง/นางสาว.............................................  บานเลขท่ี......... หมูท่ี...... ตําบล.................... 

อําเภอ.............................จังหวัด..........................................  

ในฐานะ.         (ตําแหนงผูรับผิดชอบโครงการ)        .ซ่ึงตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูไดรับเงินอุดหนุน” ฝายหนึ่ง

กับ      (ชื่อองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล)       โดย นาย/นาง/นางสาว

...................................................................  ในฐานะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหาร

สวนตําบล  ซ่ึงตอไปในบันทึกนี้เรียกวา “ผูใหเงินอุดหนุน” อีกฝายหนึ่ง 

       ท้ังสองฝายไดตกลงทําบันทึกขอตกลงกัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ผูไดรับเงินอุดหนุน ตกลงจะดําเนินการโครงการ   .................................................................... 

..........................................................................................................................  ซ่ึงตอไปในบันทึกนี้เรียกวา  

“โครงการ” ตามท่ี.        องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล          ผูใหเงินอุดหนุน             

ไดใหเงินอุดหนุน จํานวนเงิน                           บาท (                                             ) และผูไดรับเงิน

อุดหนุนมีเงินสมทบ จํานวนเงิน                           บาท (                                             ) ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการดําเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้ตลอดจน

หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  

  2. หากผูไดรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการตามโครงการ หรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค

ของโครงการ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนท่ีไดรับหรือเบิกจายไป

แลวหรือคาใชจายอ่ืนใด อันเกิดจากการดําเนินการไมเปนตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไมดําเนินการตาม

โครงการใหแกผูใหเงินอุดหนุน โดยผูใหเงินอุดหนุนมิตองบอกกลาวหรือทวงถามเปนหนังสือแตอยางใดและผูใหเงิน 
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อุดหนุนไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน เวนแต การไมดําเนินการ หรือดําเนินการไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พนวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงมิไดเกิดจากการกระทําของผูไดรับ

เงินอุดหนุน 

  ในกรณีท่ีผูไดรับเงินอุดหนุนไมคืนเงินอุดหนุนท่ีไดรับหรือเบิกจายไปแลว รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด 

ใหแกผูใหเงินอุดหนุน ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนดนับแตวันท่ีไดรับเงิน     

จากผูใหเงินอุดหนุน รวมท้ังยินยอมใหผูใหเงินอุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย 

  3. ผูไดรับเงินอุดหนุนจะตองจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติในการจะนําเงิน

อุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปใชจายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  4. ผูไดรับเงินอุดหนุนท่ีมีเงินรวมสมทบ เม่ือไดรับเงินอุดหนุนแลวในการดําเนินโครงการจะตอง

ใชจายเงินงบประมาณของตนเองกอนเปนลําดับแรก 

  5. ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานท่ีผูใหเงินอุดหนุน

แตงตั้งเขารวมติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน 

  6. เม่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ผูไดรับเงินอุดหนุนตอง

รายงานผลการดําเนินการพรอมรายงานการใชจายเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใหผูใหเงิน

อุดหนุนทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือจายใหสงคืน     (ชื่อองคการ

บริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล)        พรอมการรายงานผลการดําเนินการดังกลาว 

  หากผูไดรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดําเนินการ ผูใหเงินอุดหนุนขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหในโอกาสตอไป และหากผูไดรับเงินอุดหนุนไมคืนเงินเหลือจาย ผูไดรับเงิน

อุดหนุนยินยอมใหผูใหเงินอุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย พรอมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน   โดยมอบใหผูไดรับเงินอุดหนุน

หนึ่งฉบับ และผูใหเงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ 

  ท้ังสองฝายไดอานและมีความเขาใจขอความตามบันทึกขอตกลงนี้โดยตลอดแลว  จึงไดลง     

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)………….……………………..……..…ผูใหเงินอุดหนุน        (ลงชื่อ) ………….……………………..……..…ผูไดรับเงินอุดหนุน 

        (………….……………………..……..…) (………….……………………..……..…)    

ตําแหนง………….……………………..………      ตําแหนง………….……………………..………      
 

(ลงชื่อ)………….……………………..…….พยาน ผูใหเงินอุดหนุน  (ลงชื่อ) ………….……………………..……..…ผูไดรับเงินอุดหนุน 

        (………….……………………..……..…)          (………….……………………..……..…)              

ตําแหนง………….……………………..………            ตําแหนง………….……………………..………      
 

(ลงชื่อ)………….……………………..…….พยาน ผูใหเงินอุดหนุน  (ลงชื่อ) ………….……………………..……..…ผูไดรับเงินอุดหนุน 

        (………….……………………..……..…)          (………….……………………..……..…)              

ตําแหนง………….……………………..………            ตําแหนง………….……………………..………      
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ตัวอยางรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุม 

หนวยงาน / กลุม / ชุมชน ...................................................................................... 

เม่ือวันท่ี .......... เดือน..................................พ.ศ. ....................... 

สถานท่ีประชุม .......................................................................................................... 

-------------------------------------------------- 

 

กรรมการท้ังหมด ........... คน 

ผูมาประชุม        ........... คน 

 

ลําดับ 

ที่ 

ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ระเบียบวาระการประชุม 

เริ่มประชุม  เวลา  ......................... น. 

เม่ือถึงเวลาประชุม ...........น. ประธานหนวยงานกลุม/ชุมชน ........................................ 

นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................................................   

ไดแจงระเบียบวาระการประชุมและมอบหมายให นาย/นาง/นางสาว ........................... 

....................................................................................... ทําหนาท่ีเปนเลขานุการฯในท่ี

ประชุมครั้งนี้  โดยมีผูเขาประชุม  ........... คน   ถือเปนอันครบองคประชุมเริ่มการ

ประชุมโดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง   ประธานแจงเพ่ือทราบ 

   ตามท่ีเทศบาลตําบลตากฟา ไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………..  

หมวด เงินอุดหนุนหนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชนในกิจการอันเปนสาธารณประโยชน   

ใหแก ............................................................................................. 

จํานวนงบประมาณ ...................................... บาท  เพ่ือดําเนินการในกิจการอันเปน 

สาธารณประโยชน 

ท่ีประชุม  รับทราบตามท่ีประธานแจง 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 

   - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง   เสนอเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมไดพิจารณาโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา   

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ………..…….  ดังนี้ 

1)  โครงการ ................................................................................................................... 

2) โครงการ .................................................................................................................... 

3) โครงการ .................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเสนอโครงการ .................................................. 

   .............................................................................................. เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจาก 

เทศบาลตําบลตากฟา  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ………………………….  และมอบหมาย

ให  ................................................................................ เปนผูรับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทกําหนดวิธีการดําเนินโครงการ  ( ทําอะไร  ท่ีไหน   

ทําอยางไร   ระยะเวลาดําเนินการเทาไร ) 
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทแตงตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล 

ตําบลตากฟาและเบิกจายเงินจากธนาคาร .................................................................

สาขา ................................. อําเภอ ............................ จังหวัด ..................................   

จํานวน  3  คน  ดังนี ้

 1. นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................... 

     ตําแหนง ....................................................................................................... 

 2. นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................... 

     ตําแหนง ....................................................................................................... 

3. นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................... 

     ตําแหนง ....................................................................................................... 

โดยใหกรรมการรับเงินอุดหนุนมีเง่ือนไขเบิกจายเงินกับธนาคารท่ีไดเปดบัญชีไว  

..........  ใน  ..........  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

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

   ใหเทศบาลตําบลตากฟาทราบหลังจากท่ีไดดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอยแลว 

วางบประมาณท่ีไดรับนําไปดําเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม   

เพ่ือจะไดเปนหลักฐานและตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ (กรณีไมมีเรื่องอ่ืนๆ) 

ประธานฯ  ท่ีประชุมจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีจะขอสรุปและใหดําเนินการจัดทํา 

โครงการ ........................................................................................................................ 

และจัดสงเอสารดังตอไป เพ่ือเปนเอกสารประกอบการเบิกจายเงินจากเทศบาลตําบล 

ตากฟา ประกอบดวย 

 1. โครงการ ....................................................................................................... 

 2. สําเนารายงานการประชุมหนวยงาน / กลุม / ชุมชน .................................... 

3. รายชื่อกรรมการ  หนวยงาน / กลุม / ชุมชน ................................................ 

    4. รายชื่อคณะกรรมการเงินรับอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา และ 

เบิกจายเงินจากธนาคาร .................................................................................... 

สาขา ...................... อําเภอ ....................... จังหวัด ..........................................   

           5. สําเนาสมุดธนาคาร ..............................................หนวยงาน / กลุม /ชุมชน  

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

6.  เอกสารอ่ืนๆ  ( ถามี ) 

ท่ีประชุม  รับทราบตามท่ีประธานแจง 
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ปดประชุม  เวลา  ...................... น.  

    

 (ลงชื่อ) ........................................................ ผูจดรายงานการประชุม  

          ( .................................................... ) 

 ตําแหนง  ................................................... 

 

                                                   (ลงชื่อ) ........................................................ ผูตรวจรายงานการประชุม  

          ( .................................................... ) 

 ตําแหนง  ................................................... 
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ตัวอยางรูปแบบรายช่ือคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการ  หนวยงาน /กลุม / ชุมชน ..................................................................................... 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง 
สถานท่ีติดตอ 

หมายเหตุ 
บานเลขท่ี หมูท่ี 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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ตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน  ( กรณีเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมใช กลุม/ชมรม ) 

 

คําส่ัง ………( หนวยงานราชการ )...……… 

     ท่ี ........./…………… 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา 

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

                         เนื่องดวยเทศบาลตําบลตากฟา ไดตั้งงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ................... เพ่ืออุดหนุนให........................................................... เพ่ือดําเนินการจาย

เปนคา .........................................................................................................................................  จํานวน

งบประมาณ ............................................... บาท  ( .........................................................................) 
 

ดังนั้น  เพ่ือใหการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา เปนไปดวยความถูกตอง 

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ..............( หนวยงาน )............ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน

จากเทศบาลตําบลตากฟา   ดังรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้ 

  1. ............................................................................ ตําแหนง  .................................................. 

  2. ............................................................................ ตําแหนง  .................................................. 

3. ............................................................................ ตําแหนง  .................................................. 
 

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด  อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแก 

ราชการได  หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานผูบริหารทราบโดยทันที 
 

ท้ังนี้     ตั้งแตวันท่ี  ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..............  

 

สั่ง ณ วันท่ี  ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

 

 

(ลงชื่อ) ............................................................ 

            (........................................................) 

ตําแหนง .......................................................... 
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 ตัวอยางรายช่ือคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน 

  

รายชื่อคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา และเบิกจายเงินจากธนาคาร 

.....................................  สาขา ........................ อําเภอ ............................. จังหวัด ..................................... 

 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1.    

2.    

3.    

 

ใหกรรมการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา และเบิกจายเงินจากธนาคาร…………………………. 

.....................................  สาขา ........................ อําเภอ ............................. จังหวัด ..................................... 

 มีเง่ือนไขเบิกจายเงินกับธนาคารท่ีไดเปดบัญชีไว ...........  ใน ...........  
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ตัวอยางหนาสําเนาสมุดธนาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                    11-222 

  
สาขา  ……………………. 

ธนาคารของรัฐบาล 

                                เลขท่ีบญัชี                777 – 8 – 99999 – 0  

                                ช่ือบญัชี      หน่วยงาน / กลุ่ม ชุมชน .........................................  
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ตัวอยางหนังสือนําสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

เขียนท่ี ................................................................... 

เลขท่ี ................ หมูท่ี ....... ตาํบล............... 

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 60190 

วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานโครงการ............................................................................................................... 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนฯ   จํานวน  1  ฉบับ 

  ตามท่ี(หนวยงาน / กลุม / ชุมชน) .................................................................................... ไดรับ

งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ..................  หมวด  เงินอุดหนุน   

ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะจากเทศบาลตําบลตากฟา    

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ....................................................................................................  

จํานวนเงิน .............................. บาท  ไปแลวนั้น 
 

  บัดนี้( หนวยงาน / กลุม / ชุมชน) ................................................................................................    

ขอสงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัด

นครสวรรค  เพ่ือใหเทศบาลตําบลตากฟา  เก็บไวเปนหลักฐานและตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 (ลงชื่อ) ................................................................ 

             ( ............................................................ ) 

 ตําแหนง ............................................................... 
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(แบบรายงานผลการดําเนินงาน) 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจาก 

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล......................................) 

โครงการ............................................................................................................................................. 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ................. 

รายงาน  ณ  วันท่ี ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ................. 
 

1. หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ......................................................................................................................... 

2. งบประมาณ 

2.1 งบประมาณของโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน....................................................................... บาท 

2.2 งบประมาณท่ีไดใชไปในการดําเนินงานโครงการ....................................................................บาท 

2.3 งบประมาณคงเหลือ...................................................................................................บาท (ถามี) 

3. ผลการดําเนินการ 

 3.1 ผูไดรับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตามบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน    

เลขท่ี............../.................วันท่ี..................เดือน............................พ.ศ........... ไดเริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของโครงการ  เม่ือวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ................... และเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี

..................เดือน............................พ.ศ........... 

 3.2 ผูไดรับเงินอุดหนุนขอสงสําเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน จํานวน.................ฉบับ

จํานวนเงิน.....................บาท(................................................) ของการดําเนินการตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน

มาพรอมหนังสือนี้เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบตอไป 

 3.3 ผูไดรับเงินอุดหนุนขอสงเงินงบประมาณคงเหลือ (ถามี) จํานวน....................................................บาท 

คืนมาพรอมหนังสือนี้ 

 3.4 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับ (เขียนใหเห็นวาเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนอยางไร)………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

4. ผูไดรับเงินอุดหนุนไมสามารถดําเนินการตามโครงการได เนื่องจาก.......................................................................

จึงขอสงเงินคืน จํานวน..........................................บาท (.....................................................) มาพรอมหนังสือฉบับนี้ 

                  (ลงชื่อ)  ....................................................... ผูรายงาน (ผูไดรับเงินอุดหนุน) 

( ..................................................... ) 

      ตําแหนง  ....................................................... 

หมายเหตุ  กรณีองคกรประชาชนและองคกรการกุศลลงนามไมนอยกวาสามคน 
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แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนท่ีไดรับจากเทศบาลตําบลตากฟา  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. .............................................  

ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................  

ชื่อหนวยงาน / กลุม ................................................................................  

วงเงินอุดหนุน...............................บาท (.....................................................................................)  

------------------------------------------------------------------------  

 

 ตามคําสั่งเทศบาลตําบลตากฟา  ท่ี ................/...................ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล

การใชจายเงินอุดหนุน  ของเทศบาลตําบลตากฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .........................ซ่ึงไดอุดหนุนใหแก

.....................................................................................ในการดําเนินการโครงการ......................................................  

บัดนี้  โครงการดังกลาวใหดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  คณะทํางานฯ จึงไดดําเนินการประเมินผลการใช

จายเงินอุดหนุนดังกลาว  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ผลการติดตามและประเมินผล 

 1. รายการคาใชจายท่ีมีใชจายเงิน  ดังนี้  

ท่ี รายการ จํานวน 

(หนวย) 

เปนเงิน 

(บาท) 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

     

     

     

     

     

  รวมเปนเงิน  

 2. การตรวจสอบการใชจายเงินและการดําเนินกิจกรรม  

ท่ี รายการ ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

หมายเหตุ 

1 รายการคาใชจายทุกรายการถูกตองตามท่ีไดรับอนุมัติ    

2 มีหลักฐานการเบิกจายถูกตอง ครบถวนทุกรายการ    

3 มีการดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรมและบรรลุตามวัตถุประสงคแลว    

3.การตรวจสอบเงินเหลือจาย  

 (   ) มีเงินเหลือจาย..........................บาท  (   ) ไมมีเงินเหลือจาย 

 ภาคผนวก 16    

 


	เลขที่ ................../..............
	บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน

	เขียนที่.......................................................................
	ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลตากฟ้า

