
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
  เทศบาลตําบลหวยไคร 

                                                                                                                             
 

 
  สําหรับ 

  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  พ.ศ. 2559 
 

 

 

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเส่ียง 
และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน 

เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 

 



คํานํา 
 

ตามท่ีหนวยตรวจสอบภายในไดเสนอรางคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เทศบาลตําบลหวยไคร ในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เพ่ือใหคณะกรรมการเพ่ือ
คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน ได
พิจารณาบริหารความเสี่ยงและปองกันความเสี่ยง ท่ีอาจจะสงผลใหเกิดความเสียหาย
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหวยไครน้ัน   

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของ
หนวยงาน ไดพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการบริหารงานเก่ียวกับการดําเนินเงินอุดหนุน
ของเทศบาลตําบลหวยไครมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลตําบลหวยไคร ในการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 ขึ้น 
โดยไดเรียบเรียง สรุปสาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอหนวยงาน และหนวยรับเงินอุดหนุน และเพ่ือให
การปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณ และการเบิกจายเงินอุดหนุนเปนไปในทิศทาง
เดียวกันตอไป 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานในคร้ังน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน และลดขอผิดพลาดหรือความเสี่ยงในกระบวนการดําเนินการเก่ียวกับการ
จัดทํางบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลหวยไครไดพอสมควร 

 
คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสีย่ง      

และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน 
 

 

 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ท่ี ชร 54001/.................  วันท่ี  .................................................................. 
เร่ือง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเงินอุดหนุน 
          
เรียน  นายกเทศบาลตําบลหวยไคร 
เร่ืองเดิม 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีคําส่ังเทศบาลตําบลหวยไครท่ี ....... ......./........ แตงตั้งใหคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน กรณีท่ีเทศบาลตําบลหวยไครไดจายเงินอุดหนุนใหหนวยงาน/องคกรท่ีย่ืนขอรับเงินอุดหนุนกับหนวยงาน 
และรายงานใหผูบริหารทราบถึงการติดตามประเมินผล น้ัน 
ขอเท็จจริง 
  ปจจุบันคณะทํางานตามคําส่ังดังกลาว ไดทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดย่ืนขอรับเงินอุดหนุน
ในหมวดเงินอุดหนุน ของเทศบาลตําบลหวยไครประจําปงบประมาณ......................รวมท้ังส้ิน ....................... โครงการ เปนเงิน
ท้ังส้ิน ........................... บาท (..........................)  มีรายละเอียดดังน้ี 

1 
 ....... 

....... 
โดยไดแนบเอกสารการติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนมาพรอมเอกสารน้ี  

ขอกฎหมาย 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  
ขอพิจารณา 
   เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลหวยไคร เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ คณะทํางานติดตามและประเมินผลฯ จึงขอรายงานผลใหทานทราบและเพ่ือใชเปนขอมูลพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลหวยไครตอไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ลงช่ือ............................................หัวหนาคณะทํางาน   ลงช่ือ............................................คณะทํางาน 
       (..............................)                             (..............................) 
 

ลงช่ือ............................................คณะทํางาน/เลขานุการ 
            (..............................) 
 
 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 
........................................................................................... 
                        
                  (.................................)      
  

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
........................................................................................... 
                  
                  (.........................................)   
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- ตัวอยาง- 



แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน 
เทศบาลตําบลหวยไคร 

ประจําปงบประมาณ..................... 
************* 

 ตามคําส่ังเทศบาลตําบลหวยไคร ท่ี ................./................. ไดแตงต้ังคณะทํางานคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานทีขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไครนั้น 
 บัดน้ีคณะทํางานฯ ไดติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนโครงการ............ .......................... 
ซ่ึงไดจายเงินอุดหนุนใหแก......(หนวยงาน/องคกร)............จํานวนเงิน............บาท (................................................) 
โครงการดังกลาวบัดนี้ไดสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินการแลว คณะทํางานฯ จึงไดรวมกันดําเนินการประเมินผลการใช
จายเงินอุดหนุนโครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. รายละเอียดรายการคาใชจายท่ีไดใชจายเงิน ประกอบดวย 
     1.1 คา................................................................................................. จํานวนเงิน.......................บาท 
     1.2 คา.................................................................................................จํานวนเงิน.......................บาท 

    1.3 คา................................................................................................. จํานวนเงิน.......................บาท 
                    รวมเปนเงิน.......................บาท 

 2. ตรวจสอบการใชจายเงินและการดําเนินโครงการ 
ท่ี รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
1 รายการคาใชจายทุกรายการถูกตองตามท่ีไดรับอนุมัติ    

2 มีหลักฐานการเบิกจายถูกตอง ครบถวนทุกรายการ    
3 มีการดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค 

ท่ีกําหนดไว 
   

 3. ตรวจสอบเงินเหลือจาย   (    )  มเีงินเหลือจาย...............................บาท   (   )  ไมมีเงินเหลือจาย 
 4. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ............................................................................................................................. 
     ..........................................................................................................................................................  
         คณะทํางานคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลตําบลหวยไครปรากฏตามรายละเอียดขางตนจริง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเมื่อวันท่ี....................... 

 
ลงชื่อ............................................หัวหนาคณะทํางาน    
       (..............................) 
ลงชื่อ............................................คณะทํางาน    
       (..............................) 
ลงชื่อ............................................คณะทํางาน/เลขานุการ    
       (..............................) 
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สารบัญ 
หนา 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559        1 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559        5 

สรุปสาระสําคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนฯ           7 

สรุปขั้นตอน/วิธีการดําเนินการสําหรับการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน        11 

แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 1)            12 

ตัวอยางแบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 2-6)         15 

ตัวอยางแบบหนังสือแจงผลการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 7)          20 

ตัวอยางแบบตัวอยางหนังสือท่ีหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนแจงขอรับเงินอุดหนุน (แบบ ๘)       21 

ตัวอยางแบบบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน (แบบ ๙)          22 

ตัวอยางหนังสือแจงหลักเกณฑการใชจายเงินอุดหนุน (แบบ 10)          24 

ตัวอยางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน (แบบ 11)        26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลหวยไคร 
ที่........................./................ 

เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนนุ 
******************* 

 
 ตามที่เทศบาลตําบลหวยไคร ไดรับการอนุมัติงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ปรากฏตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป...............เพื่ออุดหนุนโครงการหรือกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลหวยไครนั้น 
 เพื่อใหการดําเ นินการเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและเปนไปตามที่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด จึงขอแตงต้ัง
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลหวยไคร ดังน้ี 
 1..........................................................ตําแหนง....................เปนหัวหนาคณะทํางาน 
 2..........................................................ตําแหนง....................เปนคณะทํางาน 
 3..........................................................ตําแหนง....................เปนคณะทํางาน/เลขานุการ 
 ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการโครงการของหนวยงาน/องคกร ที่
ย่ืนขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไครประจําปงบประมาณ..................และใหรายงานผูบริหาร
ทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตามระเบยีบกําหนดตอไป 
 ทั้งนี้ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่…………………….. 
 
 

(..............................) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

 

 

 

26 
 

 
(ตัวอยางแบบที่ 11) 
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ท่ี ชร 54001/....                           สาํนักงานเทศบาลตําบลหวยไคร 
ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย   

           จังหวัดเชยีงราย 57220  
วันท่ี......................... 

เร่ือง  แจงแนวทางการใชจายเงินอุดหนุน 
เรียน  (หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาองคกรท่ีขอรับเงินอุดหนุน) 
อางถึง  บันทึกตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ......................... ................................................ 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานฯ  จํานวน 1 ชุด 

ตามท่ี.....(หนวยงาน/องคกร)...ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลหวยไครเพ่ือดําเนินโครงการ
..................................................................................... เปนเงิน...........บาท (............ .................................)    
เรียบแลวแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีอางถึงนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนด เทศบาลตําบลหวยไครจึงขอแจงแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับเงินอุดหนุนท่ีไดรับตาม
โครงการ............................................................ดังน้ี 

1. เงินอุดหนุนท่ีทานไดรับ จะตองนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการเทานั้น ไมสามารถนําไปใชเพ่ือ
การอ่ืนได หากเทศบาลตําบลหวยไครพบหนวยงานของทานดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค ทาน
จะตองสงคืนเงินท่ีรับไปเต็มจํานวนโดยเร็ว 

2. ทานจะตองรายงานผลการดําเนินการ ตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินการ ตามแบบท่ีสงมาดวย
พรอมน้ีพรอมจัดสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ในเอกสารทุกฉบับ) ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือใหสงคืนในคราว
เดียวกัน 

3. เทศบาลไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีทานไดรับเงินอุดหนุน หาก
คณะกรรมการดังกลาวประสงคลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เทศบาลตําบลหวยไครขอให
ทานไดโปรดใหขอมูล และอํานวยความสะดวกในการประสานงานแกคณะกรรมการดังกลาวดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(..............................) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

สํานัก/กอง 
โทร................... 
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(ตัวอยางแบบที่ 10)  
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ท่ี ............ ................                  หนวยงาน/องคกร...................... 

(ตัวอยางแบบที่ 8) (ตัวอยางแบบที่ 9) 



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

เร่ือง  ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินโครงการ................................................................... 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลหวยไคร ท่ีชร 54001/.............................ลงวันท่ี.................................. 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สาํเนาโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน  จํานวน   1   ชุด 
     2. สําเนาบัตรประชาชนผูรับเงิน  จํานวน   1   ชุด   
 
 ตามท่ี.....(หนวยงาน/องคกร)...ไดแสนอโครงการ......................... ............................................................ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลหวยไคร เปนเงิน…….........บาท (.............................................)  
และเทศบาลตําบลหวยไคร ไดแจงวาโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบและบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป.................. เรียบแลวแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีอางถึงนั้น 
 ...(หนวยงาน/องคกร)....ขอแจงวา บัดนี้โครงการดังกลาวไดใกลถึงระยะเวลาการดําเนินโครงการแลว  
...(หนวยงาน/องคกร).... จึงขอความอนุเคราะหใหเทศบาลไดดําเนินการพิจารณาเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน
.......................บาท (.........................................) เพ่ือให ...(หนวยงาน/องคกร)....จักไดนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(..............................) 
หัวหนาหนวยงาน/ประธานองคกร 

โทร................... 
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สรุปสาระสําคัญ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 



ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
 

1. ระเบียบประกาศใชเมือ่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 มีผลบงัคบัใชเม่ือวันท่ี   
    28 พฤษภาคม 2559 
2. ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553  
    เร่ืองการตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. หนวยงานท่ีขอรับเงินอดุหนุนตามระเบยีบฯ มี 5 ประเภท ไดแก 
    3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีม ี
          กฎหมายจัดตัง้ 
    3.2 สวนราชการ ไดแก สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
          ราชการแผนดิน 
    3.3 รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา และการประปา 
    3.4 องคกรประชาชน ไดแก องคกรซ่ึงเปนการรวมของประชาชนท่ีจัดตั้ง 
          ถูกตอง และมกีารดําเนินการอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
 - ตามกฎหมายระเบยีบหรือขอบงัคบัของหนวยงานรัฐ หรือ 
 - ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
    3.5 องคกรการกุศล ไดแก องคกรทางศาสนา หรือองคกรซ่ึงมีวัตถปุระสงคหลกั  
          เพื่อดําเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชนมิใชการมุงแสวงหากําไรท่ี

จัดตัง้โดยถูกตอง ตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงานขอรัฐ 
 4. เงือ่นไข  และหลกัเกณฑ 
     4.1 โครงการท่ีจะใหเงินอดุหนุนตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ  
           อปท. ผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
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ท่ี ชร 54001/....                           สํานักงานเทศบาลตําบลหวยไคร 
ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย   

           จังหวัดเชยีงราย 57220  
วันท่ี......................... 

เร่ือง  แจงผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
เรียน  (หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาองคกรท่ีขอรับเงินอุดหนุน) 
อางถึง  หนังสือ...........................................(เอกสารเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนฯ) 
  ตามท่ี.....หนวยงาน/องคกร...ไดแสนอโครงการ......................... ....................... 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลหวยไคร เปนเงิน...................................บาท 
(...............................................) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีอางถึงนั้น 
  บัดนี้ เทศบาลตําบลหวยไคร ไดตรวจสอบความถูกตอง และบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ..............................ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงนิอุดหนุน..(องคกรปกครองสวนทองถิ่น/
สวนราชการ/เอกชน/กิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน).. 
เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอแจงผลการพิจารณาใหการสนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกลาวและขอแจงเงื่อนไขของการเบิก
จายเงินอุดหนุน ใหทานทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการดังนี ้

1. เมื่อใกลระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน ขอใหทานทําหนังสือเพ่ือแจง
ขอรับเงินอุดหนุนมายังเทศบาลตําบลหวยไครและหาม มิใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน
หรือกอหนี้ผูกพันกอนท่ีจะไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไคร 

2. เทศบาลตําบลหวยไคร จะพิจารณาจายเงินอุดหนุนดังกลาว เมื่อไดตรวจสอบสถานะการเงิน
และการคลังของเทศบาลหวยไครแลว หากปรากฏวามีรายไดเพียงพอ จึงจะพิจารณาเบิก
จายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานของทาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(..............................) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

สํานัก/กอง 
โทร................... 
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แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไคร 
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนประเภท องคกรการกุศล 

(ตัวอยางแบบที่ 6) 
(ตัวอยางแบบที่ 7) 



************************ 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................ 
ชื่อองคกรท่ีขอรับการสนับสนุน................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน..............................บาท (.............................................................................) 
 
 

รายละเอียด ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
1. องคกรที่ขอรับเงินอุดหนุนเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นอยางถกูตองโดย   
    ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของ.............................................. 
    ตามหลักฐาน........................................................................................ 

   

2. องคกรมีระเบียบขอบังคับขององคกรและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

   

3. โครงการที่เสนอเปนภารกิจในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหวยไคร 
    (   )  ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ......................................................... 
    (   )  ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ........................................................ 
    กรณเีปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

   

4. โครงการที่เสนอไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน    
5. รายละเอียดคาใชจายทุกรายการสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ/หนังสือ   
    ส่ังการ 

   

6  ประชาชนในตําบลหวยไคร ไดรับประโยชน 
    (   ) ทางตรง ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
    (   ) ทางออม ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 

   

7. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. .......................หนาที่............ขอ........ 
    ยุทธศาสตร............................................................................................ 
    ดาน....................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................  

   

 
 
 
 

ลงช่ือ.................................ผูตรวจสอบ/รับรอง 
  (.................................) 

         ตําแหนง................................. 
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  4. เงือ่นไข  และหลักเกณฑ (ตอ) 
    4.2 ตองไมมลีักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

    4.3 ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองใชรับ 
          ประโยชน จากโครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุน 
    4.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลัก  
          ตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลงักอนท่ี 
          จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
    4.5 หาก อปท. เห็นสมควรใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานทีข่อรับเงินอุดหนุน 
          ใหนําโครงการขอรับเงินอดุหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถิ่น และตั้งงบประมาณไว ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจาย
ประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

    4.6 หามจายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 
5. การตัง้งบประมาณสําหรับอุดหนุนหนวยงานตามขอ 3 ใหใชอตัราสวนของรายไดจริงใน

ปงบประมาณท่ีผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแบงเปน 
    5.1 องคการบริหารสวนจังหวัด ไมเกินรอยละ 10 
    5.2 เทศบาลนคร   ไมเกินรอยละ 2 
    5.3 เทศบาลเมอืงและเทศบาลตําบล  ไมเกินรอยละ 3 
    5.4 องคการบริหารสวนตําบล  ไมเกินรอยละ 5 
 ท้ังน้ีหากจะตัง้เกินจากอตัราสวนทีกํ่าหนดใหขออนุมัตติอผูวาราชการ  
    จังหวัด โดยสวนที่เกินจะตองไมเกินหน่ึงเทาของอตัราสวนเดมิท่ีกําหนดไว 
6. กรณีท่ีเปนภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ (ไฟฟา ประปา) ซ่ึงเปนภารกิจที ่อปท.          

ไมสามารถดําเนินการเองให สามารถรองขอใหรัฐวิสาหกิจดาํเนินการแทน โดยใหแจง
รัฐวิสาหกิจจัดทําประมาณการคาใชจายสงให อปท. เพ่ือให อปท. ดําเนินการตั้ง
งบประมาณใหโดยไมนํามานับรวมอยูในอตัราสวนท่ีบังคบัไว 
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7. กรณีการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนใหหนวยรับเงินอุดหนุนตามภารกิจท่ีมีลกัษณะ

กําหนดไวเปนการเฉพาะ (อาทิ อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ฯ) ตามกฎหมายวา
ดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแจงหนวยขอรับเงินอดุหนุน



เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนโดยไมตองมีงบประมาณในสวนของตนเอง และไม
นํามานับรวมอยูในอัตราสวนท่ีบังคบัไว 

8. หนวยงานท่ีขอรับเงินอดุหนุนตองดําเนินการภายใตหลกัเกณฑดงัน้ี 
     8.1 เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ

หนวยงาน ท่ีขอรับเงินอดุหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือขอบงัคบั โดย
แสดงเหตุผลความจําเปน และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดงักลาว 

     8.2 หนวยงานท่ีขอรับเงินอดุหนุนซึง่เปนอปท. และสวนราชการ ยกเวนกรณีอุดหนุน
ตามแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจตองมงีบประมาณในสวนของตนเองรวม
สมทบเพือ่ใชจายในการดําเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

9. เมื่อเทศบัญญตัิงบประมาณมีผลใชบงัคบัแลว ใหแจงหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ
โดยใหแจงหามดําเนินการ หรือกอหน้ีผกูพันกอนทีจ่ะไดรับเงินอุดหนุน 

10. กอนท่ี อปท. จะเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานทีข่อรับเงินอุดหนุน ใหมีการจัดทํา
บันทึกขอตกลง ตามแบบท่ีกําหนดโดยแบงเปน 

    10.1 สวนราชการ ใหจัดทําบันทึกกับหัวหนาหนวยงานทีข่อรับเงินอุดหนุน 
    10.2 องคกรเอกชนและองคกรการกุศล ใหจัดทําบันทึกกับผูแทนไมนอยกวา  
            3 คน 
11. ให อปท.ตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตนกอนการเบิกจายเงินอุดหนุน 

หากมีรายไดเพียงพอจึงจะพิจารณาใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงิน โดยการ
เบิกจายใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

12. ให อปท.แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินการ แลวรายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบ หากหนวยงานไมดําเนินการตามวัตถปุระสงคของโครงการให
เรียกคืนเงินเทาจํานวนท่ีอุดหนุนทัง้หมดคืนโดยเร็ว  
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แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไคร 
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนประเภท องคกรประชาชน 

************************ 
ช่ือโครงการ................................................................................................................................................ 
ช่ือองคกรท่ีขอรับการสนับสนุน................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน..............................บาท (.............................................................................) 
 
 

รายละเอียด ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
1. องคกรที่ขอรับเงินอุดหนุนเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นอยางถกูตองโดย 
    (   )  ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐปรากฏ 
            ตามหลักฐาน............................................................................. 
    (   )  ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยปรากฏตามหลักฐาน 
            ................................................................................................. 

   

2. องคกรมีระเบียบขอบังคับขององคกรและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
    มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

   

3. โครงการที่เสนอเปนภารกิจในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลหวยไคร 
    (   )  ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ......................................................... 
    (   )  ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ........................................................ 
    กรณีเปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

   

4. โครงการที่เสนอไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน    
5. รายละเอียดคาใชจายทุกรายการสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ/หนังสือ   
    ส่ังการ 

   

6  ประชาชนในตําบลหวยไคร ไดรับประโยชน 
    (   ) ทางตรง ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
    (   ) ทางออม ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 

   

7. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. .......................หนาที่............ขอ........ 
    ยุทธศาสตร............................................................................................ 
    ดาน....................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................  

   

 
 

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

         ตําแหนง................................. 
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แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไคร 
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนประเภท รัฐวิสาหกิจ 

(กรณีเทศบาลหวยไครเปนผูรองขอใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการให) 

(ตัวอยางแบบที่ ๔) 
(ตัวอยางแบบที่ ๕) 



************************ 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................ 
ชื่อ รัฐวิสาหกิจ........................................................................................................................................... 
งบประมาณตามประมาณการ...............................บาท (.............................................................................) 
 

รายละเอียด ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
1. โครงการที่เสนอเปนภารกจิในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหวยไคร 
    (   )  ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ......................................................... 
    (   )  ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ........................................................ 
    กรณเีปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

   

2  ประชาชนในตําบลหวยไคร ไดรับประโยชน 
    (   ) ทางตรง ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
    (   ) ทางออม ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
 

   

5. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. ........................................................ 
    หนาที่.....................................ขอ.......................................................... 
    ยุทธศาสตร............................................................................................ 
    ดาน....................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................  

   

 
 
 
 

ลงช่ือ.................................ผูตรวจสอบ/รับรอง 
  (.................................) 

         ตําแหนง................................. 
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13. ให อปท. แจงใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบท่ี
กําหนดใหอปท.ทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือ
ใหสงคืน อปท.พรอมการรายงานผลการดําเนินงาน 

14. ใหปลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบยีบน้ี และมีอํานาจตีความวินิจฉยัปญหา 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏบิัตเิพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  
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สรุปขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ 



สําหรับการตั้งประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน 
 

 

รายละเอียดข้ันตอน 
1. แจงใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน (ยกเวนรัฐวิสาหกิจ)  
    โดยใหมีรายละเอียดปรากฏดัง ตัวอยางตามแบบ 1 

2. ใหสํานัก/กอง ท่ีทําหนาที่ประสานโครงการ ตรวจสอบความถกูตอง  และเสนอเขาบรรจุจัดสรร
งบประมาณในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
ตัวอยางตามแบบที่ 2 – 6   (เลือกใชตามรูปแบบหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน) 

3. เม่ือเทศบัญญัติประกาศผลบังคับใชแลว ใหสํานัก/กอง ท่ีมีโครงการในความรับผิดชอบทํา
หนังสือแจงหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยใหแจงหามดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนท่ีจะไดรับเงินอุดหนุน ตัวอยางตามแบบที่ 7 

4. เม่ือใกลถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไวในโครงการ ใหสํานัก/กองประสานหนวยงานท่ีขอรับเงินเพื่อ
จัดทําหนังสือขอรับงบประมาณตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ตัวอยางตามแบบท่ี 8 

5. กอนการเบิกจายเงินใหจัดทําบันทึกขอตกลงกับหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน  ตัวอยางตาม 
    แบบท่ี 9  โดยแยกเปน 
    - สวนราชการ                     กับหัวหนาหนวยงาน 
    - องคกรเอกชนและองคกรการกุศล                    กับผูแทนไมนอยกวา 3 คน 

6. ใหสํานัก/กอง เจาของงบประมาณ ประสานกองคลังเพื่อทําการตรวจสอบสถานะการเงินและ 
    การคลัง หากมีรายไดเพยีงพอใหพิจารณาจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได   
    โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงินฯ พ.ศ. 2547  
    และที่แกไขเพิ่มเติม 

7. ให อปท. แจงแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินมาทราบกอนการ 
    จายเงิน ตัวอยางตามแบบที่ 10 

8. ใหอปท. แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ตัวอยางตามแบบท่ี 11  
    และรายงานใหผูบริหารทราบ 
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แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไคร 
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนประเภท สวนราชการ 

************************ 
ช่ือโครงการ................................................................................................................................................ 
ช่ือ สวนราชการ ขอรับการสนับสนุน.......................................................................................................... 
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน..............................บาท (.............................................................................) 
 

รายละเอียด ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
1. โครงการที่เสนอเปนภารกิจในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลหวยไคร 
    (   )  ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ......................................................... 
    (   )  ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ........................................................ 
    กรณีเปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

   

2. โครงการที่เสนอไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน    
3. รายละเอียดคาใชจายทุกรายการสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ/หนังสือ   
    ส่ังการ 

   

4  ประชาชนในตําบลหวยไคร ไดรับประโยชน 
    (   ) ทางตรง ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
    (   ) ทางออม ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
 

   

5. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. ........................................................ 
    หนาที่.....................................ขอ.......................................................... 
    ยุทธศาสตร............................................................................................ 
    ดาน....................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................  

   

6. งบประมาณท่ี สวนราชการเจาของโครงการ ตั้งไวเพื่อสมทบโครงการ    
    เปนเงิน................................บาท(…………………………………………………) 
   ตามหลักฐาน........................................................................................... 
   ................................................................................................................ 

   

 
 
 

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

         ตําแหนง................................. 
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(ตัวอยางแบบที่ ๓) (ตัวอยางแบบที่ ๒) 



แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลหวยไคร 
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนประเภท องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

************************ 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................ 
ชื่อ อปท. ขอรับการสนับสนุน.................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน..............................บาท (.............................................................................) 
 

รายละเอียด ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
1. โครงการที่เสนอเปนภารกิจในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลหวยไคร 
    (   )  ตาม พรบ.เทศบาล ภารกิจ......................................................... 
    (   )  ตามภารกิจถายโอน ภารกิจ........................................................ 
    กรณเีปนภารกิจถายโอนใหแนบหลักฐานประกอบ 

   

2. โครงการที่เสนอไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน    
3. รายละเอียดคาใชจายทุกรายการสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ/หนังสือ   
    ส่ังการ 

   

4  ประชาชนในตําบลหวยไคร ไดรับประโยชน 
    (   ) ทางตรง ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
    (   ) ทางออม ไดแก................................................................................ 
          -------------------------------------------------จํานวน.......................... 
 

   

5. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. ........................................................ 
    หนาที่.....................................ขอ.......................................................... 
    ยุทธศาสตร............................................................................................ 
    ดาน....................................................................................................... 
    แนวทาง................................................................................................  

   

6. งบประมาณที่ อปท. เจาของโครงการ ตั้งไวเพื่อสมทบโครงการ เปนเงิน 
    ................................บาท (……………………………………………………………) 
   ตามหลักฐาน........................................................................................... 
   ................................................................................................................ 

   

 
 

 
ลงช่ือ.................................ผูตรวจสอบ/รับรอง 

  (.................................) 
         ตําแหนง................................. 
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(ตัวอยางแบบที่ ๑) 
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