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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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คำนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนต่างๆ แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติเดิม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 808.2/ว2916 ลว 27 ก.ย.2553 เรื่อง แนวทางรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนเพ่ิมเติม ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วโดยระเบียบ ฉบับนี้ 

  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเรียบเรียง และสรุปสาระสำคัญ ที่ต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ต่อไป  

 

หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                    
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
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แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเท่านั้น 
2.หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน มี 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 2.2 ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 2.3 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา และองค์การจัดการน้ำเสีย 
 2.4 องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 2.5 องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ 
เช่น วัด มัสยิด 
 2.6 องค์กรการกุศล ได้แก่องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือดำเนินการกุศลหรือบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ มิใช่การมุ่งแสวงหากำไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานของรัฐ เช่น มูลนิธิ เหล่ากาชาดจังหวัด 
3. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1 โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
 3.2ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ (พิจารณาว่าในโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนได้ระบุหรือไม่ว่าประชาชนของผู้ใช้เงินอุดหนุนได้ประโยชน์อย่างไร) 
 3.3 ต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
ดำเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 3.4 ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการที่มีลักษณะเป็น
การจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเว้น
แต่จะอุดหนุนการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดเลี้ยงอาหาร หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น โรงทาน เทศกาลกินเจ งานปีใหม่ เป็นต้น หรือท่ีมีลักษณะเดียวกันเว้น
แต่การจัดอาหารที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งไว้ในโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมเก่ียวกับการฝึกอบรม การ
จัดงานและการแข่งขันกีฬา  
  นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่ทำตามสมัครใจในยามว่างอย่าใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้เกิด
ความสนุกเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นการเฉพาะ หรือมีค่าใช้จ่ายกิจกรรม
นันทนาการมากกว่ากิจกรรมหลักปกติ เช่น การจัดงานสังสรรค์ โขน ละคร ลิเก ภาพยนตร์  
การจัดดนตรี เป็นต้น 

3.5 โครงการขอรับเงินอุดหนุนต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุน ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 
4. อัตราส่วนการให้เงินอุดหนุน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นไม่เกินอัตราส่วนของ
รายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้ 



 
 

4 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ 
(2) เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสอง 
(3) เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล ไม่เกินร้อยละสาม 
(4) องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เกินร้อยละห้า 

   กรณีจะตั้งเกินอัตราที่กำหนดให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการตั้ง
 งบประมาณ โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราส่วน 

 5.การให้เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้า 
การประปา และองค์การจัดการน้ำเสีย) และหน่วยงานในลักษณะที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการเป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อาหารกลางวัน 
      5.1 ให้จัดทำการประมาณค่าใช้จ่าย โดยถือว่าเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
      5.2 นำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน 
      5.3 ไม่ต้องมีงบประมาณสมทบ 
      5.4 ไม่ต้องนำมารวมในอัตราส่วนการให้เงินอุดหนุน 
      5.5 ไม่ต้องจัดบันทึกข้อตกลง 
      5.6 ให้รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 6. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน 
      6.1 โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 
      6.2 ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณา 
      6.3 ก่อนการตั้งงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ 
      6.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นโครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจำแนกงบประมาณต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย สำหรับกรณี
เงินสมทบโครงการอื่นๆ ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง แต่กรณีอุดหนุน
หน่วยงานตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต้องมีงบประมาณสมทบ  
     6.5 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องดำเนินการตามโครงการเอง ไม่สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนได้ 
7. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
      7.1 เมื่องบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะรับ
เงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือการอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ในลักษณะที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      7.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบสถานะทางการคลังของตนเองแล้วเห็นว่ามี
รายได้เพียงพอ องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 
      7.3 ก่อนเบิกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
บันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณีการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ไว้เป็นการเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรณีองค์กรประชาชน องค์กรศาสนา และองค์กรการกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทน
ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 คน  
      7.4 เมื่อได้รับเงินแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน
จากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
      7.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการ
ดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหาก
มีเงินเหลือให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน 
 8. การติดตามประเมินผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือติดตามผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จแล้วรายงาน
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน
โดยเร็ว 
 9. กรณีท่ีหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้นำไปตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ถือว่าเป็นการ
เสนอโครงการก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ จึงมิต้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 
 กรณีท่ีหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนใหม่ ตั้งแต่วันที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มีผลบังคับ
ใช้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
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สรุปวิธีการข้ันตอน 
สำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนนิในเรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

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

รายละเอียดขั้นตอน 
ประเภทหน่วยงาน  

แบบฟอร์ม อปท. ส่วน
ราชการ 

รัฐ 
วิสาหกิจ 

องค์กร
ประชาชน 

องค์กร
การกุศล 

1. แจ้งให้หน่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการ 
(สำหรับรัฐวิสาหกิจให้ประมาณการราคา) 

√  √ - √ √ แบบ 1 

2. สำนัก/กอง ที่ประสานโครงการ ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง และเสนอเข้าบรรจุในร่างข้อบัญญัติ 

√ √ √ √ √ เลือกใช้ 
แบบ2-6 

3. เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณประกาศใช้แล้ว ให้
ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/องค์กรที่ขอรับเงิน
อุดหนุนทราบ โดยให้แจ้งห้ามดำเนินการ หรือก่อ
หนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน 

√ √ √ √ √ แบบ 7 

4. เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
หน่วยงาน/องค์กร แจ้งขอรับงบประมาณเพ่ือ
นำไปดำเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

√ √ - √ √ แบบ 8 

5. ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ
หัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน สำหรับ
องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดทำ
บันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 คน 

√ √ √ √ √ แบบ 9 

6. กองคลัง ตรวจสอบสถานะการเงินและการ
คลังหากมี รายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงิน 
อุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ 

√ √ √ √ √  

7. อบต.แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน √ √ - √ √ แบบ 10 
8. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงิน 

     แบบ 11 

9. หน่วยงาน/องค์กรรายงานผลการดำเนินการ 
โครงการ และคืนเงินเหลือจ่ายภายใน 30 วัน นับ
แต่โครงการแล้วเสร็จ 

√ √ √ √ √ แบบ  
12-13 

10. คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงิน รายงานผล ภายใน 30 วัน นับแต่
โครงการแล้วเสร็จ 

√ √ √ √ √ แบบ 14 
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แบบ 1 

(แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน) 

โครงกร ........................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ) 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ................................................................ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไรเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน) 
1. .................................................................... .....................................................................................  
2. ............................................................................................................................. ............................ 
3. ............................................................................................................................................. ............ 
4. ...................................................................................................................... .................................. 

3. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่ประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับ) 
1. .................................................................................. ....................................................................... 
2. ............................................................................................................................. ........................... 
3. .........................................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................. ............................ 

  4. วธิีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน) 
         ........................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของของโครงการ) 
 ............................................................................................................................. .................................. 
.................................................................................................................................. ........................................ 
6. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน) 
 ......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ) 
 ............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ........................................................................... 
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8. งบประมาณ 
 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) 
..................จำนวนเงิน..........................บาท (........................... .........................................................) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จำนวน.................บาท (...................................) 
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้
เป็นการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ7) 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขอรับเงินอุดหนุน อย่างไร) 
 1. .......................................................................................................................... .............................. 
 2. ...................................................................................................................................... ................... 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (................................................) 
     ตำแหน่ง ..................................................... 
                    (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (................................................) 
     ตำแหน่ง ..................................................... 
                    (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (................................................) 
     ตำแหน่ง ..................................................... 
                    (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่า
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 หรือไม ่
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(แบบที่ 2) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

1. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต.เชียงดา 
     (   ) ตาม พรบ.อบต. ภารกิจ …………………………………………………………… 
     (   ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ............................................................... 

 
…………….. 

 
………….. 
…………… 

 

2. โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    
4. ประชาชนในตำบลเชียงดา ได้รับประโยชน์ 
    (  ) ทางตรง ได้แก่...................................................................................................  
         ...........................................................จำนวน ................................................  
   (  ) ทางอ้อม ได้แก่ .................................................................................................  
        ............................................................จำนวน ................................................  

 
................. 
 
…………….. 

 
…………… 
 
………….. 

 

5. ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ........................... 
    หน้าที่ ............................... ข้อ .................................................  
    ยุทธศาสตร์ ............................................................................................................  
    ด้าน ........................................................................................................................  
    แนวทาง .................................................................................................................  

   

6. งบประมาณที่ อปท.เจ้าของโครงการ ตั้งไว้เพ่ือสมทบโครงการ เป็นเงิน 
..................... บาท (.................................................................................................. ..) 
ตามหลักฐาน .................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ..... 

   

 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 
     (.........................................................) 
    ตำแหน่ง ........................................................... 
    วันที่ .................................................................. 
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(แบบที่ 3) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท ส่วนราชการ 

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

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

1. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต.เชียงดา 
     (   ) ตาม พรบ.อบต. ภารกิจ …………………………………………………………… 
     (   ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ............................................................... 

 
…………….. 

 
………….. 
…………… 

 

2. โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    
4. ประชาชนในตำบลเชียงดา ได้รับประโยชน์ 
    (  ) ทางตรง ได้แก่...................................................................................................  
         ...........................................................จำนวน ................................................  
   (  ) ทางอ้อม ได้แก่ .................................................................................................  
        ............................................................จำนวน ................................................  

 
................. 
 
…………….. 

 
…………… 
 
………….. 

 

5. ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. ........................ 
    หน้าที่ ............................... ข้อ .................................................  
    ยุทธศาสตร์ ................................................................... ......................................... 
    ด้าน ........................................................................................................................  
    แนวทาง ......................................................................... ........................................ 

   

6. งบประมาณที่ อปท.เจ้าของโครงการ ตั้งไว้เพ่ือสมทบโครงการ เป็นเงิน 
..................... บาท (....................................................................................................)  
ตามหลักฐาน ..............................................................................................................  
..................................................................................................................................  

   

 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 
     (.........................................................) 
    ตำแหน่ง ........................................................... 
    วันที่ .................................................................. 
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(แบบที่ 4) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท รัฐวิสาหกิจ 

(กรณีที่ อบต.เป็นผู้ร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการให้) 
************************************ 

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

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

1. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต.เชียงดา 
     (   ) ตาม พรบ.อบต. ภารกิจ …………………………………………………………… 
     (   ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ............................................................... 

 
…………….. 

 
………….. 
…………… 

 

2. ประชาชนในตำบลเชียงดา ได้รับประโยชน์ 
    (  ) ทางตรง ได้แก่...................................................................................................  
         ...........................................................จำนวน ............................................. ... 
   (  ) ทางอ้อม ได้แก่ .................................................................................................  
        ............................................................จำนวน ................................................  

 
................. 
 
…………….. 

 
…………… 
 
………….. 

 

3. ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. .......................... 
    หน้าที่ ............................... ข้อ .................................................  
    ยุทธศาสตร์ ............................................................................................................  
    ด้าน ........................................................................................................................  
    แนวทาง .................................................................................................................  

   

 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 
     (.........................................................) 
    ตำแหน่ง ........................................................... 
    วันที่ .................................................................. 
 
 
 
 
 

 



 
 

12 

(แบบที่ 5) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ประเภทหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรประชาชน 
************************************ 

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

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

1. องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นองค์ที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 
     (   ) ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  
           ปรากฏตามหลักฐาน………………………………………………………………. 
     (   ) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
          ปรากฏตามหลักฐาน...................................................................................... 

 
…………….. 

 
………….. 
…………… 

 

2. องค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
    ปรากฏตามหลักฐาน..............................................................................................  

   

3. องค์กรมีการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    ปรากฏตามหลักฐาน...............................................................................................  

   

4. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต.เชียงดา 
    (  ) ตาม พรบ. อบต. ภารกิจ ............................................................................. 
   (  ) ตามภารกิจถ่ายโอน ............................................................................... ..... 

 
................. 
 
…………….. 

 
…………… 
 
………….. 

 

5. โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    

7. ประชาชนในตำบลเชียงดา ได้รับประโยชน์ 
  (  ) ทางตรง ได้แก่.........................................................................................................  
       ........................................................................... จำนวน .....................................  
  (  ) ทางอ้อม ได้แก่........................................................................................................  
       ............................................................................ จำนวน .....................................  

   

8. ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ............................. หน้าที ่...........  ข้อ ........... 
   ยุทธศาสตร์.................................................................................................................  
   ด้าน............................................................................................................................  
   แนวทาง......................................................................................................................  

   

 
    (ลงช่ือ) ........................................................... ผูต้รวจสอบ/รบัรอง 
     (.........................................................) 
    ตำแหน่ง ........................................................... 
    วันท่ี  ................................................................ 
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(แบบที่ 6) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ประเภทหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรการกุศล 
************************************ 

ชื่อโครงการ .......................................................................................................................................................  
ชื่อองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน............................................................................................ ............................. 
งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน ......................................บาท (...................................................... ..............) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

หมายเหตุ 

1. องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นองค์ที่จัดตั้งโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานใด.............................................................................................  
ปรากฏตามหลักฐาน..................................................................................................... 

 
…………….. 

 
………….. 

 

2. องค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
    ปรากฏตามหลักฐาน..............................................................................................  

   

3. องค์กรมีการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
    ปรากฏตามหลักฐาน............................................................... ................................ 

   

4. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต.เชียงดา 
    (  ) ตาม พรบ. อบต. ภารกิจ ............................................................................. 
   (  ) ตามภารกิจถ่ายโอน ....................................................................................  
    กรณีเป็นภารกิจถ่ายโอนให้แนบหลักฐานประกอบ 

 
................. 
 
…………….. 

 
…………… 
 
………….. 

 

5. โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ    
7. ประชาชนในตำบลเชียงดา ได้รับประโยชน์ 
  (  ) ทางตรง ได้แก่.........................................................................................................  
       ........................................................................... จำนวน .....................................  
  (  ) ทางอ้อม ได้แก่........................................................................................................  
       ............................................................................ จำนวน .....................................  

   

8. ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ........................ หน้าที่...........  ข้อ........... 
   ยุทธศาสตร์.................................................................................................................  
   ด้าน............................................................................................................................  
   แนวทาง......................................................................................................................  

   

 
    (ลงช่ือ) ........................................................... ผูต้รวจสอบ/รบัรอง 
     (.........................................................) 
    ตำแหน่ง ........................................................... 
    วันท่ี  ................................................................ 
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(แบบที่ 7) 
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินทุนอุดหนุน) 

ที่ อด .........................  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

       หมู่ 1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  
จังหวัดอุดรธานี 41260 

.......(วัน เดือน ปี)....... 

เรื่อง      แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน 

เรียน     ....(หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าองค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุน)..... 

อ้างถึง   โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดำเนินการโครงการ................................ 

 ตามท่ี...(หน่วยงาน/องค์กร)............................ได้เสนอโครงการ......................................................... ..... 

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นเงิน........................ .....บาท 

(................................................................................................) ความละเอียดตามโครงการที่อ้ างถึง นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................. ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน...(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน/องค์กรการกุศล).....เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการ
พิจารณาให้การสนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวมาให้ท่านได้รับทราบ 
 อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ขอแจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้  

1. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
2. องค์การบริหารส่วนตำบล จะเบิกจ่ายอุดหนุนดังกล่าว เมื่อตรวจสอบสถานะเงินและการคลังแล้ว 
ปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานของท่านต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

สำนัก/กอง……………………. 
โทร.................................... 
โทรสาร.............................. 
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(แบบที่ 8) 

(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินทุนอุดหนุน แจ้งขอรับเงินอุดหนุน) 
ที่ .........................  

หน่วยงาน/องค์กร........................ 
..................................................... 

                       .......(วัน เดือน ปี).......................   

เรื่อง      ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดำเนินการโครงการ........................................... ...... 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

อ้างถึง   หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ที่ อด........................ลงวันที่................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำเนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน                            จำนวน 1 ชุด  

                   2. บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน                            จำนวน 2 ชุด  

                    3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนองค์กร                              จำนวน 1 ชุด 

 ตามท่ี...(หน่วยงาน/องค์กร)................ ได้เสนอโครงการ......................................................  

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นเงิน...................................บาท 

(.........................................................) และ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ...................... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความ
ละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น  

 ...หนว่ยงาน/องค์กร... ขอเรียนว่า ขณะนี้...หน่วยงาน/องค์กร...มีความพร้อมที่จะดำเนินการโครงการ
ดังกล่าวแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว เพ่ือให้...(หน่วยงาน/องค์กร...) นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

หัวหน้าหน่วยงาน/ประธานองค์กร 
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(แบบที่ 10) 
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินทุนอุดหนุน) 

ที่ อด 84801/ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

       หมู่ 1  อำเภอสร้างคอม  
จังหวัดอุดรธานี 41260 

.......(วัน เดือน ปี)....... 
เรื่อง      แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
เรียน     ....(หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าองค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุน)..... 
อ้างถึง   บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ............................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน        จำนวน 1 ชุด 
 ตามท่ี...(หน่วยงาน/องค์กร).................ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
เพ่ือดำเนินโครงการ.....................................................................เป็นเงิน.............................. ......บาท 
(.............................................................) ความละเอียดตามบันทึกข้อตกลง ที่อ้างถึง นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ขอแจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินการ ดังนี้  

1. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องนำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น  
ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการอ่ืนได้  หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุนจะต้องคืนเงินที่จะได้รับไปเต็มจำนวนโดยเร็ว  

2. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องรายงานผลการดำเนินการ ตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ พร้อมจัดส่ง
สำเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุก
ฉบับ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ท่าน
ได้รับเงิน อุดหนุน จึงขอให้ท่านได้โปรดให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการประสานงานแก
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 

สำนัก/กอง.................................. 
โทร.............................................. 
โทรสาร........................................ 
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(แบบที่ 11) 
(ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน) 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ที่................./................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

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

 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่..(หน่วยงาน/องค์กร)....เพ่ือ
ดำเนินการโครงการ..................................................................เป็นเงิน................................... ................บาท 

 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
อุดหนุน โครงการ...............................................................ดังนี้ 

1.  ...........................................ตำแหน่ง..............................หัวหน้าคณะทำงาน 
2. .............................................ตำแหน่ง.............................คณะทำงาน  
3. .............................................ตำแหน่ง.............................คณะทำงาน  

 
 ใหผู้ท้ี่ไดก้ารแต่งตัง้ ด าเนินการติดตามผลการการด าเนินการโครงการ......................................ของ..
(หน่วยงาน/องคก์ร).....จนแลว้เสรจ็ แลว้ใหร้ายงานผูบ้รหิารทราบ หากหน่วยงานที่ขอรบัเงินอดุหนนุไม่
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ ใหเ้รียกเงินคืนเท่าจ านวนที่อดุหนุนไปทัง้หมดคืนโดยเรว็ 
  ทัง้นี ้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป จนกว่าจะด าเนินการจะแลว้เสรจ็ 

    สั่ง ณ วนัที่.................................................................. 

 
       
 
       (.................................................) 
       นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลเชียงดา 
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(แบบที่ 12) 
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการดำเนินการและหลักฐานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่รับอุดหนุน) 

ที่ ......................       หน่วยงาน/องค์กร................................. 
        ............................................................. 
     ........(วัน เดือน ปี).......................... 
เรื่อง ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้เงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการ 
เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
อ้างถึง บันทึกการรับเงินอุดหนุน ลงวันที่.................... 
สิ่งที่มาส่งด้วย 1. แบบรายงานผล    จำนวน 1 ฉบับ 
  2. หลักฐานการใช้เงิน    จำนวน 1 ชุด 
  3. เอกสารสรุปผลการดำเนินการโครงการ  จำนวน 1 ชุด 
 
  ตามท่ี...(หน่วยงาน/องค์กร).............ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
เพ่ือดำเนินการโครงการ.................................................................เป็นเงิน............................... .....บาท 
(.......................................................... ...................) ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนที่อ้างถึง นั้น 
  บัดนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอจัดส่งแบบรายงานผลหลักฐานการ
ใช้จ่าย และเอกสารสรุปผลการดำเนินการโครงการ เรียนมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มี
เงินคงแต่อย่างใด / มีเงินคงจำนวน.........................บาท (...........................) ซึ่งได้นำส่งคืนพร้อมในคราวเดียวกันนี้
แล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

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

หัวหน้าหน่วยงาน/ประธานองค์กร 
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(แบบที่ 14) 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.................................... 

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

ชื่อหน่วยงาน / กลุ่ม .......................................................................................  

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

 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่......./......... ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล
การใช้เงินอุดหนุน โครงการ.............................................ซึ่งได้อุดหนุนให้แก่.......................บัดนี้ โครงการ
ดังกล่าวให้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงาน จึงได้ดำเนินการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมินผล 

 1.รายการค่าใช้จ่ายที่มีใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
ที ่ รายการ จำนวน 

(หน่วย) 
เป็นเงิน 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

     
     
     
     
     

รวมเป็นเงิน 
 

 2.การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการดำเนินกิจกรรม 
ที ่ รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  หมายเหตุ 
1 รายการค่าใช้จ่ายทุกรายการถูกต้องตามท่ีได้รับ

อนุมัติ 
   

2 มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนทุก
รายการ 

   

3 มีการดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์แล้ว 

   

  
 3.การตรวจสอบเงินเหลือจ่าย 
  (  ) มีเงินเหลือจ่าย.........................บาท   (  ) ไม่มีเงินเหลือจ่าย 
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4.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .... 
 
 
คณะทำงานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่................................. 
 
(ลงชื่อ).....................................................ตำแหน่ง............................................หวัหน้าคณะทำงาน 
            (............................................) 
 
(ลงชื่อ).....................................................ตำแหน่ง.............................................คณะทำงาน  
            (............................................) 
 
(ลงชื่อ).....................................................ตำแหน่ง..............................................คณะทำงาน 
           (...........................................) 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 


