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จัดทําโดย.....คณะทํางานตดิตามและประเมนิผลการใช�จ�ายเงนิอุดหนนุฯ 
           ประจาํป3งบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 

คํานํา 
 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได�ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2559  โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่  27  พฤษภาคม 2559  ซึ่งมีรายละเอียดและ
ข้ันตอนต�าง ๆ แตกต�างไปจากแนวทางปฏิบัติเ ดิม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0808.2/ว74 ลงวันท่ี                   
8   มกราคม  2553    เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนองค�กรปกครอง       
ส�วนท�องถ่ิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2916   ลงวันท่ี  27 กันยายน  2553 เรื่อง แนวทางการ      
ต้ังงบประมาณรายจ�ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  ซึ่งได�ถูกยกเลิกไปแล�วโดยระเบียบฯ ฉบับน้ี 
 
 เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนศิลา  ได�เกิดความเข�าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล�าว  
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุน ของหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ประจําปCงบประมาณ       
พ.ศ. 2560  จึงได�ดําเนินการเรียบเรียง  และสรุปสาระสําคัญ  ท่ีต�องถือปฏิบัติให�ถูกต�อง  และเพื่อที่จะใช�เปEนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน เจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลดอนศิลาต�อไป 
 
 
 

คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุนฯ  
                                                                     ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                           1    พฤศจิกายน   2559 
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สรุปสาระสําคัญของระเบียบฯ 1 
สรุปวิธีการและข้ันตอน 3 
แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 1) 4 
แบบประมาณการค�าใช�จ�ายแนบโครงการ 6   
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท อปท. (แบบ 2) 7 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท ส�วนราชการ (แบบ 3) 8 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท รัฐวิสาหกิจ (แบบ 4) 9 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค�กรประชาชน (แบบ 5) 10 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค�กรการกุศล (แบบ 6) 11 
แบบหนังสือแจ�งผลการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 7) 12 
แบบตัวอย�างหนังสือที่หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน แจ�งขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 8) 13 
แบบบันทึกข�อตกลงการรับเงินอุดหนุน (แบบ 9) 14 
ตัวอย�างหนังสือแจ�งหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินอุดหนุน (แบบ 10) 16 
ตัวอย�างคําส่ังแต�งต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงิน (แบบ 11) 17 
ตัวอย�างหนังสือแจ�งผลการดําเนินการและหลักฐานการใช�จ�ายเงิน (แบบ 12) 18  
แบบรายงานผลการดําเนินงาน (ใช�แนบกับหนังสือในแบบท่ี 12)  (แบบ 13) 19 



 

 

4 

แบบติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุนของคณะทํางานติดตามและประเมินผล 20  
ภาคผนวก 22 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

สรุปสาระสาํคัญของระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนนุขององค%กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2559 

*************************** 
 
1. ระเบียบน้ี มีผลบังคับใช�เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 

 

2. ระเบียบน้ี ประกาศเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
 

3. มีผลทําให�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว74  ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่องการต้ังงบประมาณรายจ�ายและ
การใช�จ�ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส้ินสุดลง 

 

4. หน�วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุน มี  5  ประเภท  ได�แก� 
  (1) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
  (2) ส�วนราชการ ได�แก� ส�วนราชการตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
  (3) รัฐวิสาหกิจ ได�แก� การไฟฟNา และการประปา 
     (4) องค�กรประชาชน ได�แก� องค�กรซึ่งเปEนการรวมของประชาชนท่ีจัดต้ังโดยถูกต�อง และมีการดําเนินการอย�าง   
           ต�อเน่ืองมาแล�วไม�น�อยกว�าหน่ึงปC   
   -ตามกฎหมายระเบียบหรือข�อบังคับของหน�วยงานของรัฐ หรือ 
   -ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  
  (5)  องค�กรการกุศล ได�แก� องค�กรทางศาสนา หรือองค�กรซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลัก เพื่อดําเนินงานการกุศลหรือ    
           บําเพ็ญสาธารณประโยชน�มิใช�การมุ�งแสวงหากําไรที่จัดต้ังโดยถูกต�อง ตามกฎหมาย หรอระเบียบ หรือ  
           ข�อบังคับของหน�วยงานของรัฐ 

 

5. เง่ือนไข และหลักเกณฑ� 
 5.1 โครงการที่จะให�เงินอุดหนุนต�องเปEนภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของ อปท. ผู�ให�เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย 

5.2 ต�องไม�มีลักษณะเปEนเงินทุนหมุนเวียน  
5.3 ประชาชนในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินผู�ให�เงินอุดหนุนต�องได�รับประโยชน� จากโครงการที่จะให�เงินอุดหนุน  
5.4 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องให�ความสําคัญกับโครงการอันเปEนภารกิจหลัก ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินที่จะต�อง
ดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก�อนที่จะพิจารณาให�เงินอุดหนุน  
5.5 หาก อปท. เห็นสมควรให�เงินอุดหนุนแก�หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให�นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของ
หน�วยงานดังกล�าวบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน และต้ังงบประมาณไว� ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ�าย
ประจําปCหรืองบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม  
5.6 ห�ามจ�ายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู� 

 

6. เทศบาลเมือง สามารถต้ังงบประมาณให�เงินอุดหนุน ได�ไม�เกินอัตราส�วนของรายได�จริงในปCงบประมาณท่ีผ�านมา (ไม�รวม 
    เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร) ไม�เกินร�อยละ 3  ท้ังน้ีหากจะต้ังเกินจากน้ี ให�ขออนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัด และต�องไม� 
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    เกินอีก 1 เท�า 
 

7. การอุดหนุนให�รัฐวิสาหกิจ (ไฟฟNา ประปา)  ให�แจ�งให�รัฐวิสาหกิจจัดทํา ประมาณการค�าใช�จ�ายส�งให� โดยถือเปEนการ  
    ขอรับการอุดหนุนแล�ว   ทั้งน้ี ไม�นํามานับรวมคํานวณอยู�ในอัตราส�วนร�อยละ 3   

 

 
 
8. กรณีเงินอุดหนุนตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  (เช�น อาหารกลางวัน อาหารเสริม) ให�แจ�งหน�วยงานท่ีขอรับ 
    เงินอุดหนุน เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล�าวโดยไม�ต�องมีเงินงบประมาณในส�วนของตนเองร�วมสมทบ   
    และไม�นับรวม คํานวณอยู�ในอัตราส�วนร�อยละ 3 

 

9. หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จะต�องดําเนินการ 
 9.1  เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต�องเปEนภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของหน�วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุนตาม

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข�อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจําเปEน และรายละเอียดของกิจกรรมใน
โครงการดังกล�าว 

  9.2  หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเปEน อปท. และส�วนราชการ ยกเว�นกรณีอุดหนุนตามแผนและข้ันตอนกระจาย
อํานาจต�องมีงบประมาณในส�วนของตนเองร�วมสมทบเพื่อใช�จ�ายในการดําเนินการโครงการขอรับ เงินอุดหนุน 

 

10.  เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณมีผลใช�บังคับแล�ว ให�แจ�งหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให�แจ�งห�าม 
     ดําเนินการ หรือก�อหน้ีผูกพันก�อนท่ีจะได�รับเงินอุดหนุน   

 

11.  ก�อนท่ี อปท. จะเบิกจ�ายเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให�มีการจัดทําบันทึกข�อตกลง ตามแบบ 
      ที่กําหนด 

• ส�วนราชการ   ◊กับหัวหน�าหน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  

• องค�กรประชาชนและองค�กรการกุศล ◊ กับผู�แทน ไม�น�อยกว�าสามคน   
•  

12.  ให� อปท.ตรวจสอบสถานะการเงินและการคลัง หากมีรายได�เพียงพอ จึงจะพิจารณาให�เงินอุดหนุน  
 

13.  ให� อปท. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ โครงการของหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนให�เปEนไปตามหลักเกณฑ�
และวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ี  

 

14.  เงินอุดหนุนใดที่ต้ังจ�ายก�อนระเบียบน้ีมีผลบังคับใช� ให�ดําเนินการตามเดิมจนแล�วเสร็จ 
 

15.  ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปRญหา กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการให�เปEนไปตามระเบียบน้ี 
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**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปวิธีการขั้นตอน 
สําหรับเจ�าหน�าที่ในการดําเนินในเรื่องการต้ังงบประมาณและเบิกจ�ายเงินอุดหนุน 

 

รายละเอียดข้ันตอน 
ประเภทหน�วยงาน 

แบบฟอร�ม อปท. ส�วน
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

องค�กร 
ประชาชน 

องค�กร 
การกุศล 

1.แจ�งให�หน�วยงาน/องค�กรเสนอโครงการ   
  (สําหรับรัฐวิสาหกิจให�ส�งประมาณการราคา) 

� � - � � แบบ 1 

2. สํานัก/กอง ท่ีประสานโครงการ  ตรวจสอบ
ความถูกต�อง และเสนอเข�าบรรจุในร�างเทศบัญญัติ 

� � � � � เลือกใช� 
แบบ 2-6 

3. เม่ือเทศบัญญัติงบประมาณประกาศใช�แล�ว  ให�
ทําหนังสือแจ�งหน�วยงาน/องค�กรที่ขอรับเงินอุดหนุน
ทราบ  โดยให�แจ�งห�ามดําเนินการ หรือก�อหน้ีผูกพัน
ก�อนท่ีจะได�รับเงินอุดหนุน  

� � � � � แบบ 7 

4. เม่ือใกล�ถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในโครงการ 
หน�วยงาน/องค�กร แจ�งขอรับงบประมาณเพื่อนําไป
ดําเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

� � - � � แบบ 8 

5. ก�อนที่จะเบิกจ�ายเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุน ให�จัดทําบันทึกข�อตกลงกับ
หัวหน�าหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน สําหรับ 
องค�กรประชาชนและองค�กรการกุศลให�จัดทําบันทึก
ข�อตกลงกับผู�แทนของหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน

� � � � � แบบ 9 
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ดังกล�าว ไม�น�อยกว�า 3 คน 
6. กองคลัง ตรวจสอบสถานะการเงินและการคลัง 
หากมี รายได�เพียงพอ จึงจะพิจารณาให�เงินอุดหนุน
แก�หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได� 

� � � � �  

7. เทศบาลฯ แจ�งหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินอุดหนุน � � - � � แบบ 10 
7. แต�งต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�
จ�ายเงิน 

� � � � � แบบ 11 

8.หน�วยงาน/องค�กรรายงานผลการดําเนินการ
โครงการ  และคืนเงินที่เหลือจ�าย ภายใน 30 วัน  
นับแต�โครงการแล�วเสร็จ 

� � � � � แบบ 12-13 

9.คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงิน 
รายงานผล ภายใน 30 วัน นับแต�โครงการแล�วเสร็จ
  

� � � � � แบบ 14 

 
 
 

(แบบ 1) 
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(แบบที่ 2) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอยีดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลดอนศลิา 
 หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท      องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    . 

************************** 
 

ช่ือโครงการ........................................................................................................................................... 
ช่ือ อปท. ขอรับการสนับสนุน................................................................................................................... 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.................................บาท (.....................................................................) 

รายละเอียด ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง หมายเหตุ 

1. โครงการที่เสนอเปEนภารกิจในอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลดอนศิลา 
   [  ] ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ..................................................................... 
   [  ] ตามภารกิจถ�ายโอน ภารกิจ.................................................................... 
   กรณีเปEนภารกิจถ�ายโอนให�แนบหลักฐานประกอบ 

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

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

 

2. โครงการที่เสนอไม�มีลักษณะเปEนเงินทุนหมุนเวียน    
3. รายละเอียดค�าใช�จ�ายทุกรายการสามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ    
4. ประชาชนในตําบลดอนศิลา ได�รับประโยชน� 
    [   ] ทางตรง ได�แก�.................................................................................. 
          ..................................................................จํานวน.......................... 
    [   ] ทางอ�อม ได�แก�................................................................................ 
          ...................................................................จํานวน.......................... 

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

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

 

5. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปC พ.ศ.2560-2562   
    หน�าท่ี....................... ข�อ........................... 
    ยุทธศาสตร�............................................................................................ 
    ด�าน...................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................. 

   

6. งบประมาณที่ อปท. เจ�าของโครงการ ต้ังไว�เพื่อสมทบโครงการ เปEนเงิน 
    .......................บาท (........................................................................) 
    ตามหลักฐาน........................................................................................ 
    .......................................................................................................... 

   

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู�ตรวจสอบ/รับรอง 
      (............................................) 
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     ตําแหน�ง................................................. 
     วันที่........................................................ 
 
 
 
  

(แบบที่ 3) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอยีดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลดอนศลิา 
 หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท     ส�วนราชการ    . 

************************** 
 

ช่ือโครงการ........................................................................................................................................... 
ช่ือ ส�วนราชการ ขอรับการสนับสนุน............................................................................................................ 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.................................บาท (.....................................................................) 

รายละเอียด ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง หมายเหตุ 
1. โครงการที่เสนอเปEนภารกิจในอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลดอนศิลา 
   [  ] ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ..................................................................... 
   [  ] ตามภารกิจถ�ายโอน ภารกิจ.................................................................... 
   กรณีเปEนภารกิจถ�ายโอนให�แนบหลักฐานประกอบ 

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

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

 

2. โครงการที่เสนอไม�มีลักษณะเปEนเงินทุนหมุนเวียน    
3. รายละเอียดค�าใช�จ�ายทุกรายการสามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ    
4. ประชาชนในตําบลดอนศิลา ได�รับประโยชน� 
    (  ) ทางตรง ได�แก�.................................................................................. 
          ..................................................................จํานวน.......................... 
    (   ) ทางอ�อม ได�แก�................................................................................ 
          ...................................................................จํานวน.......................... 

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

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

 

5. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปC พ.ศ.2560-2562   
    หน�าท่ี....................... ข�อ........................... 
    ยุทธศาสตร�............................................................................................ 
    ด�าน...................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................. 

   

6. งบประมาณที่ ส�วนราชการเจ�าของโครงการ ต้ังไว�เพื่อสมทบโครงการ เปEนเงิน 
    ........................บาท (...........................................................................) 
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    ตามหลักฐาน........................................................................................ 
    .......................................................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู�ตรวจสอบ/รับรอง 
      (............................................) 
     ตําแหน�ง................................................. 
     วันที่........................................................  

 
 
 

(แบบที่ 4) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอยีดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลดอนศลิา 
 หน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท    รัฐวิสาหกิจ    . 
(กรณีที่เทศบาลเปEนผู�ร�องขอให�รัฐวิสาหกิจดําเนินการให�) 

************************** 
 

ช่ือโครงการ........................................................................................................................................... 
ช่ือ รัฐวิสาหกิจ........................................................................................................................................ 
งบประมาณที่ตามประมาณการ.................................บาท (.....................................................................) 

รายละเอียด ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง หมายเหตุ 
1. โครงการที่เสนอเปEนภารกิจในอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลดอนศิลา 
   [  ] ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ..................................................................... 
   [  ] ตามภารกิจถ�ายโอน ภารกิจ.................................................................... 
   กรณีเปEนภารกิจถ�ายโอนให�แนบหลักฐานประกอบ 

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

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

 

2. ประชาชนในตําบลดอนศิลา ได�รับประโยชน� 
    (  ) ทางตรง ได�แก�.................................................................................. 
          ..................................................................จํานวน.......................... 
    (   ) ทางอ�อม ได�แก�................................................................................ 
          ...................................................................จํานวน.......................... 

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

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

 

3. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปC พ.ศ.2560-2562   
    หน�าท่ี....................... ข�อ........................... 
    ยุทธศาสตร�............................................................................................ 
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    ด�าน...................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................. 

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู�ตรวจสอบ/รับรอง 
      (............................................) 
     ตําแหน�ง................................................. 
     วันที่........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

  (แบบ 5) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอยีดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลดอนศลิา 
ประเภทหน�วยงานที่ขอรับเงินอดุหนุน           องค�กรประชาชน           . 

  

ช่ือโครงการ.......................................................................................................................................... 
ช่ือองค�กรท่ีขอรับการสนับสนุน................................................................................................................. 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน................................บาท (......................................................................) 

รายละเอียด ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง หมายเหตุ 

1.องค�กรท่ีขอรับเงินอุดหนุนเปEนองค�กรที่จัดต้ังโดยถูกต�อง   
   [  ] ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข�อบังคับของหน�วยงานของรัฐ 
       ปรากฎตามหลักฐาน............................................................................. 
   [  ] ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
       ปรากฎตามหลักฐาน............................................................................. 

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

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

 

2. องค�กรมีระเบียบข�อบังคับขององค�กร   
   ปรากฏตามหลักฐาน..................................................................................  

   

3. องค�กรมีการดําเนินการต�อเน่ืองมาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ปC 
   ปรากฏตามหลักฐาน................................................................................. 
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4. โครงการที่เสนอเปEนภารกิจในอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลดอนศิลา 
   [  ] ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ..................................................................... 
   [  ] ตามภารกิจถ�ายโอน ภารกิจ.................................................................... 
   กรณีเปEนภารกิจถ�ายโอนให�แนบหลักฐานประกอบ 

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

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

 

5. โครงการที่เสนอไม�มีลักษณะเปEนเงินทุนหมุนเวียน    
6. รายละเอียดค�าใช�จ�ายทุกรายการสามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ    

7. ประชาชนในตําบลดอนศิลา ได�รับประโยชน� 
    (  ) ทางตรง ได�แก�.................................................................................. 
          ..................................................................จํานวน.......................... 
    (   ) ทางอ�อม ได�แก�................................................................................ 
          ...................................................................จํานวน.......................... 

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

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

 

8. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปC พ.ศ.2560-2562  หน�าท่ี........... ข�อ............ 
    ยุทธศาสตร�............................................................................................ 
    ด�าน...................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................. 

   

 
(ลงช่ือ)...............................................ผู�ตรวจสอบ/รับรอง 

      (............................................) 
     ตําแหน�ง................................................. 
 
 
 

 (แบบที่ 6) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอยีดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลดอนศลิา 
ประเภทหน�วยงานที่ขอรับเงินอดุหนุน          องค�กรการกุศล            . 

 ช่ือโครงการ........................................................................................................................................... 
ช่ือองค�กรท่ีขอรับการสนับสนุน.................................................................................................................. 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน...............................บาท (.......................................................................) 

รายละเอียด ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง หมายเหตุ 
1.องค�กรท่ีขอรับเงินอุดหนุนเปEนองค�กรที่จัดต้ังโดยถูกต�อง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับของหน�วยงานใด......................................................................... 
ปรากฎตามหลักฐาน..................................................................................... 

 
........... 

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

 

3. องค�กรมีระเบียบข�อบังคับขององค�กร       
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ปรากฎตามหลักฐาน...................................................................................... 
4. องค�กรมีการดําเนินการต�อเน่ืองมาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ปC 
ปรากฎตามหลักฐาน...................................................................................... 

   

5. โครงการที่เสนอเปEนภารกิจในอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลดอนศิลา 
   [  ] ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ..................................................................... 
   [  ] ตามภารกิจถ�ายโอน ภารกิจ.................................................................... 
   กรณีเปEนภารกิจถ�ายโอนให�แนบหลักฐานประกอบ 

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

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

 

6. โครงการที่เสนอไม�มีลักษณะเปEนเงินทุนหมุนเวียน    
7. รายละเอียดค�าใช�จ�ายทุกรายการสามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบ/หนังสือส่ังการ    
8. ประชาชนในตําบลดอนศิลา ได�รับประโยชน� 
    (  ) ทางตรง ได�แก�.................................................................................. 
          ..................................................................จํานวน.......................... 
    (   ) ทางอ�อม ได�แก�................................................................................ 
          ...................................................................จํานวน.......................... 

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

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

 

9. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปC พ.ศ.2560-2562  หน�าท่ี............... ข�อ............... 
    ยุทธศาสตร�............................................................................................ 
    ด�าน...................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................. 

   

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู�ตรวจสอบ/รับรอง 
      (............................................) 
     ตําแหน�ง................................................. 
     วันที่........................................................ 
 
 
  

(แบบ 7) 
 (แบบตัวอย�างหนังสือแจ�งผลการขอรับเงินอุดหนุน) 

 
ที่ ชม .....................               สํานักงานเทศบาลตําบลดอนศิลา 
                 อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย 57210 
                  

      .......(วัน เดือน ปC)................. 
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เรื่อง   แจ�งผลการขอรับเงินอุดหนุน 

เรียน   ....(หัวหน�าหน�วยงาน/หัวหน�าองค�กรที่ขอรับเงินอุดหนุน)...... 

อ�างถึง   โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการโครงการ.......................................  

 ตามที่...(หน�วยงาน/องค�กร)................. ได�เสนอโครงการ.................................................... เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลดอนศิลา เปEนเงิน...........................บาท (......................... 

..............................................)  ความละเอียดตามโครงการท่ีอ�างถึง น้ัน 
 

 บัดน้ี เทศบาลตําบลดอนศิลา  ได�ตรวจสอบความถูกต�อง และบรรจุไว�ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปCงบประมาณ 2560 ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน...(องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน/ส�วนราชการรัฐวิสาหกิจ/
องค�กรประชาชน/องค�กรการกุศล).....เปEนที่เรียบร�อยแล�ว จึงขอแจ�งผลการพิจารณาให�การสนับสนุนอุดหนุนโครงการ
ดังกล�าวมาให�ท�านได�รับทราบ   
 อน่ึง เทศบาลขอแจ�งเง่ือนไขของการเบิกจ�ายเงินอุดหนุน ดังน้ี 

1. ห�ามมิให�หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือก�อหน้ีผูกพันก�อนท่ีจะได�รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล 

2. เทศบาล จะเบิกจ�ายเงินอุดหนุนดังกล�าว เมื่อได�ตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของเทศบาล
แล�ว ปรากฎว�ามีรายได�เพียงพอ จึงจะพิจารณาให�เงินอุดหนุนแก�หน�วยงานของท�านต�อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (..................................) 
        นายกเทศมนตรีตําบลดอนศิลา 

 
สํานัก/กอง.................. 
โทร............................ 
โทรสาร........................ 
 
 

 (แบบ 8) 
(แบบตัวอย�างหนังสือท่ีหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน แจ�งขอรับเงินอุดหนุน) 
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ที่ .....................               หน�วยงาน/องค�กร..................... 
                ............................................. 
                   
       ..............(วัน เดือน ปC)................. 
 
เรื่อง   ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการโครงการ.......................................... 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลดอนศิลา 

อ�างถึง   หนังสือเทศบาลตําบลดอนศิลา ที่ ชร................. ลงวันท่ี..........................  

ส่ิงท่ีส�งมาด�วย  1. สําเนาโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน   จํานวน  1  ชุด 
  2. บันทึกข�อตกลงการรับเงินอุดหนุน   จํานวน  2  ชุด 
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู�แทนองค�กร  จํานวน  1  ชุด 
 
 ตามที่..........(หน�วยงาน/องค�กร)................. ได�เสนอโครงการ.................................................... เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลดอนศิลา เปEนเงิน...........................บาท (................................................) และ
เทศบาลตําบลดอนศิลา ได�แจ�งว�าโครงการดังกล�าวได�รับความเห็นชอบและบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปC 2560 เปEนท่ีเรียบร�อยแล�ว ความละเอียดตามที่อ�างถึง น้ัน 
 

 ...หน�วยงาน/องค�กร... ขอเรียนว�า ขณะน้ี..หน�วยงาน/องค�กร...มีความพร�อมท่ีจะดําเนินการโครงการ
ดังกล�าวแล�ว  จึงขอความอนุเคราะห�ให�เทศบาลได�ดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณดังกล�าว เพื่อให�..(หน�วยงาน/องค�กร....) 
นําไปดําเนินการตามวัตถุประสงค�ต�อไป  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (..................................) 
      หัวหน�าหน�วยงาน/ประธานองค�กร 
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แบบ 9
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(แบบ 10) 
(ตัวอย�างหนังสือแจ�งหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินอุดหนุน) 

 
ที่ ชม .....................               สํานักงานเทศบาลตําบลดอนศิลา 
                 อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย  57210 
          

      .......(วัน เดือน ปC)................. 
 
เรื่อง   แจ�งหลักเกณฑ�การใช�จ�ายเงินอุดหนุน 

เรียน   .......(หัวหน�าหน�วยงาน/หัวหน�าองค�กรที่ขอรับเงินอุดหนุน)...... 

อ�างถึง   บันทึกข�อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ...........................................   

ส่ิงท่ีส�งมาด�วย   แบบฟอร�มรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุน จํานวน  1  ชุด 
 

 ตามที่...(หน�วยงาน/องค�กร)................. ได�รับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลดอนศิลา  เพื่อ
ดําเนินการโครงการ....................................................เปEนเงิน...........................บาท (.......................................................)  
ความละเอียดตามบันทึกข�อตกลง ท่ีอ�างถึง น้ัน 
 

 เทศบาลตําบลดอนศิลา  ขอแจ�งหลักเกณฑ�การดําเนินการ ดังน้ี 
1. หน�วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต�องนําเงินอุดหนุนท่ีได�รับไปใช�จ�ายตามวัตถุประสงค�ของโครงการ

เท�าน้ัน ไม�สามารถนําไปใช�เพื่อการอ่ืนได�  หากพบว�าการดําเนินการไม�เปEนไปตามวัตถุประสงค� หน�วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน
จะต�องคืนเงินท่ีรับไปเต็มจํานวนโดยเร็ว 

2. หน�วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต�องรายงานผลการดําเนินการ ตามแบบท่ีส�งมาด�วยพร�อมน้ี พร�อม
จัดส�งสําเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง (พร�อมรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสารทุกฉบับ) ภายใน 
30 วัน นับแต�วันท่ีโครงการแล�วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให�ส�งคืนในคราวเดียวกัน   

3. เทศบาลได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีท�านได�รับเงินอุดหนุน  จึง
ขอให�ท�านได�โปรดให�ข�อมูล และอํานวยความสะดวกในการประสานงานแก�คณะกรรมการดังกล�าวด�วย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (..................................) 
         นายกเทศมนตรีตําบลดอนศิลา 

สํานัก/กอง.................. 
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โทร............................ 
โทรสาร........................ 
 
 
 

(แบบ 11)  
 

(ตัวอย�างคําส่ังแต�งต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงิน) 
 

 
คําส่ังเทศบาลตําบลดอนศิลา 

ที่............./2560 
เรื่อง  แต�งต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุน 

----------------------- 
 
 ตามที่เทศบาลตําบลดอนศิลา  ได�อุดหนุนงบประมาณให�แก�..(หน�วยงาน/องค�กร)....  เพื่อดําเนินการ
โครงการ.....................................................................  เปEนเงิน.................บาท (...................................................)  น้ัน 
 เพื่อให�การดําเนินการเปEนไปด�วยความถูกต�องเรียบร�อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงิน
อุดหนุนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2559  จึงแต�งต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุน 
โครงการ........................................................ ดังน้ี 

1. ..................................................... ตําแหน�ง............................. หัวหน�าคณะทํางาน 
2. ..................................................... ตําแหน�ง............................. คณะทํางาน 
3. ..................................................... ตําแหน�ง............................. คณะทํางาน 

 
ให�ผู�ที่ได�การแต�งต้ัง ดําเนินการติดตามผลการการดําเนินการโครงการ....................................ของ......

(หน�วยงาน/องค�กร)..... จนแล�วเสร็จ แล�วให�รายงานผู�บริหารทราบ หากหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม�ดําเนินการให�
เปEนไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการ ให�เรียกเงินคืนเท�าจํานวนท่ีอุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว  

ทั้งน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเปEนต�นไป  จนกว�าการดําเนินการจะแล�วเสร็จ 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี.................................................................. 
 
 
 



 

 

20 

      (..........................................) 
              นายกเทศมนตรีตําบลดอนศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ 12) 
(ตัวอย�างหนังสือแจ�งผลการดําเนินการและหลักฐานการใช�จ�ายเงินของหน�วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน) 

 
ที่ .....................               หน�วยงาน/องค�กร..................... 
                ............................................. 
                   
       ...................(วัน เดือน ปC)................. 
 
เรื่อง   ขอส�งรายงานและหลักฐานการใช�จ�ายเงินอุดหนุนพร�อมรายงานการดําเนินการ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลดอนศิลา 

อ�างถึง   บันทึกข�อตกลงการรับเงินอุดหนุน ลงวันท่ี..........................  

ส่ิงท่ีส�งมาด�วย  1. แบบรายงานผล      จํานวน  1 ฉบับ   
  2. หลักฐานการใช�จ�ายเงิน     จํานวน  1  ชุด 
  2. เอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการ   จํานวน  1  ชุด 
  
 ตามที่...(หน�วยงาน/องค�กร)................. ได�รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลดอนศิลา เพื่อ
ดําเนินการโครงการ.................................................... เปEนเงิน...........................บาท (....................................................) 
ตามบันทึกข�อตกลงการรับเงินอุดหนุนที่อ�างถึง น้ัน 
 

 บัดน้ี การดําเนินการโครงการดังกล�าว ได�เสร็จส้ินลงแล�ว  จึงขอจัดส�งแบบรายงานผล  หลักฐานการใช�
จ�าย และเอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการ เรียนมาพร�อมน้ี   ทั้งน้ี ในการใช�จ�ายเงินดังกล�าว  ปรากฏว�าไม�มีเงินคง
แต�อย�างใด  / มีเงินคงเหลือ จํานวน.................บาท (.......................................) ซ่ึงได�นําส�งคืนพร�อมในคราวเดียวกันน้ีแล�ว  
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (..................................) 
      หัวหน�าหน�วยงาน/ประธานองค�กร 

 
  
 
 
 
 
 
 

(แบบ 13) 
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(แบบ 14) 
แบบติดตามและประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุนที่ได�รับจากเทศบาลตําบลดอนศิลา 

ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.  2560 
ช่ือโครงการ   …...............................................................……………………. 

ช่ือหน�วยงาน / กลุ�ม ……………...............….........................…………. 
วงเงินอุดหนุน ………………………….  บาท    (.................................................................................) 

---------------------------- 
 
  ตามคําส่ังเทศบาลตําบลดอนศิลา ที่......./2560  ได�แต�งต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใช�
จ�ายเงินอุดหนุน โครงการ.......................................................  ซ่ึงได�อุดหนุนให�แก�........................................................ 
บัดน้ี โครงการดังกล�าวให�ดําเนินการเสร็จส้ินแล�ว  คณะทํางานฯ จึงได�ดําเนินการประเมินผลการใช�จ�ายเงินอุดหนุน
ดังกล�าว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
1. รายการค�าใช�จ�ายที่มีใช�จ�ายเงิน ดังน้ี 

ที่ รายการ 
จํานวน 
(หน�วย) 

เปEนเงิน 
(บาท) 

รวมเปEนเงิน 
(บาท) 

     

     
     
     
     
 รวมเปEนเงิน    
 

2. การตรวจสอบการใช�จ�ายเงินและการดําเนินกิจกรรม  
ที่ รายการ ถูกต�อง ไม�ถูกต�อง หมายเหตุ 
1 รายการค�าใช�จ�ายทุกรายการถูกต�องตามท่ีได�รับอนุมัติ    
2 มีหลักฐานการเบิกจ�ายถูกต�อง ครบถ�วนทุกรายการ    
3 มีการดําเนินการครบถ�วนทุกกิจกรรมและบรรลุตาม

วัตถุประสงค�แล�ว 
   

 
3. การตรวจสอบเงินเหลือจ�าย 

(   ) มีเงินเหลือจ�าย......................บาท  (   ) ไม�มีเงินเหลือจ�าย 
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4.  ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
 
คณะทํางานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือช่ือไว�เปEนหลักฐาน  เมื่อวันท่ี.......................................... 
 
(ลงช่ือ)........................................ตําแหน�ง........................................ หัวหน�าคณะทํางาน 
         (......................................) 
 
(ลงช่ือ)........................................ตําแหน�ง........................................ คณะทํางาน 
         (......................................) 
 
(ลงช่ือ)........................................ตําแหน�ง........................................ คณะทํางาน 
         (......................................) 
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ภาคผนวก 


