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สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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จัดทำโดย 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
อำเภอภักดีชมุพล จังหวัดชัยภูม ิ



คำนำ 

ตามกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมี
รายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆแตกต่างไปจากแนวทางปฏิบัติ เดิม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ 0๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและใช้งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
โดยระเบียบฯ ฉบับนี้ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ได้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเรียบรียงและสรุปสาระสำคัญ ที่ต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องเพ่ือที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ ๆ         
สรุปวิธีการและขั้นตอน 
แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ ๑) 
แบบประมาณการคำใช้จ่ายแบบโครงการ 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท อปท. (แบบ ๒) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท ส่วนราชการ (แบบ ๓) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท รัฐวิสาหกิจ (แบบ ๔) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค์กรประชาชน (แบบ ๕) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค์กรการกุศล (แบบ ๖) 
แบบหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ ๗) 
แบบตัวอย่างหนังสือที่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แจ้งขอรับเงินอุดหนุน (แบบ ๘) 
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน (แบบ๙) 
ตัวอย่างหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ ๑๐) 
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย (แบบ ๒๓) 
ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการตำเนินการและหลักฐานการใช้จ่ายเงิน (แบบ ๑๒) 
แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ใช้แนบกับหนังสือในแบบที่ ๑๒ ) (แบบ ๒,๓) 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของคณะทำงานติดตามและประเมินผล (แบบ ๓๔) 
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สรุปสาระสำคัญของระเบียบ 
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

1. ระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
2. ระเบียบนี้ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๓. มีผลทำให้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จา่ยงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ้นสุดลง 
๔. หนว่ยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุน ๕ ประเภท ไดแ้ก่ 

(๑) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(๒) ส่วนราชการ ได้แก่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่การไฟฟ้า และการประปา 
(๔) องคก์รประชาชน ไดแ้ก่องคก์รซึ่งเปน็การรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องและมีการ 

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไมน่้อยกว่าหนึ่งปี 
- ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือ 
- ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

(๕) องค์กรการกุศล ได้แก่องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือดำเนินงานการ
กุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การมุง่แสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ 
๕. เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ 

๕.๑ โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย 

๕.๒ ต้องไมม่ีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
๕.๓ ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่

จะให้เงินอุดหนุน 
๕.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีจะตอ้งดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอ่นที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๕.๕ หาก อปท.เห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำเดือนหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

๕.๖ หา้มจา่ยเงินสะสมสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 
๖. องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร ไม่เกินร้อยละ ๓ ทั้งนี้หากจะตั้งเกินจากนี้ให้ขอ
อนุมัติตอ่ผู้วา่ราชการจังหวัดและต้องไมเ่กินอีก ๑ เทา่ 
๗. การอุดหนุนให้รัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้า ประปา ให้แจ้งใหร้ัฐวิสาหกิจจัดทำประมาณการค่าใช้จา่ยส่งให้โดยถือเป็น
การขอรับการอุดหนุนแล้ว ทั้งนี้ไมน่ำมานับรวมคำนวณอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ ๓ 

 
 



-2- 

๘. กรณีอุดหนุนตามแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม ให้แจ้งหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วนของตนเอง
ร่วมด้วยสมทบและไม่นับรวมคำนวณอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ ๓ 
๙. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องดำเนินการ 

๙.๑ เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขอรับเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดของกิจกรรมใน
โครงการดังกล่าว 

๙.๒ หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็น อปท.และส่วนราชการ ยกเว้นกรณีอุดหนุนตามแผนและ
ขั้นตอนกระจายอำนาจต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบเพ่ือจ่ายในการดำเนินการโครงการขอรับ
เงินอุดหนุน 
๑๐. เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณมีผลใช้บังคับแล้วให้แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให้แจ้งห้าม
ดำเนินการหรือกอ่หนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน 
๑๑. ก่อนที่ อปท.จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงตาม
แบบที่กำหนด 

- ส่วนราชการ หัวหน้าหนว่ยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
- องคก์รประชาชนและองค์กรการกุศล กับผู้แทนไม่น้อยกว่าสามคน 

๑๒. ใหอ้ปท.ตรวจสอบสถานการณ์เงินและการคลัง หากมีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๑๓. ให้อปท.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
๑๔. เงินอุดหนุนใดที่ตั้งจ่ายก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ดำเนินการตามเดิมจนแล้วเสร็จ 
๑๕. ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาตามระเบียบ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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สรุปวิธีการขั้นตอน 
สำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนนิในเรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

รายละเอียดขั้นตอน 
ประเภทหน่วยงาน 

แบบฟอร์ม อป
ท. 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร 
ประชาชน 

องค์กร 
การกุศล 

๑. แจ้งให้หน่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการ
สำหรับรัฐวิสาหกิจให้ส่งประมาณการราคา 

√ √ – √ √ แบบ ๑ 

๒. สำนัก/กอง ที่ประสานโครงการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอเข้าบรรจุในร่าง
ข้อบัญญัติ 

√ √ √ √ √ 
เลือกใช้ 

แบบ ๒-๖ 

๓. เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณประกาศใช้แล้วให้
ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/องค์กร 

√ √ √ √ √ แบบ ๗ 

๔. เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
หน่วยงาน/องค์กร แจ้งขอรับงบประมาณเพ่ือ
นำไปดำเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

√ √ – √ √ แบบ ๘ 

๕. ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้จัดทำบันทึก
ข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน สำหรับองค์กรประชาชนและองค์กร
การกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของ
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อย
กว่า ๓ คน 

√ √ √ √ √ แบบ ๙ 

๖. กองคลัง ตรวจสอบสถานะการเงินและการ
คลังหากมีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงิน
อุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ 

√ √ √ √ √  

๗. องค์การบริหารส่วนตำบล  แจ้งหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

√ √  √ √ แบบ ๑๐ 

๘. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายเงิน 

√ √ √ √ √ แบบ ๑๑ 

๙. หน่วยงาน/องค์กรรายงานผลการโครงการ
และคืนเงินที่เหลือจ่าย ภายใน ๓๐ วันนับแต่
โครงการแล้วเสร็จ 

√ √ √ √ √ 
แบบ 

๑๒-๑๓ 

๑๐. คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงิน รายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
โครงการแล้วเสร็จ 

√ √ √ √ √ แบบ ๑๔ 
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(แบบ ๑) 
(แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน) 

โครงการ...................................................................................................................... .......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๑. หลักการและเหตุผล  (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ) 
 ............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ............................................................................................................  
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน) 
 ๑. .............................................................................................................................................. ............. 
 ๒. ................................................................................................................. .......................................... 
 ๓. .......................................................................................................................... ................................. 
 ๔. ...........................................................................................................................................................  
๓. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่ประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับ) 
 ๑. ................................................................................................................................ ........................... 
 ๒. ................................................................................................... ........................................................ 
 ๓. .......................................................................................................................... ................................. 
 ๔. ...........................................................................................................................................................  
๔. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน) 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ) 
 ............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
๖. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน) 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................................. 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ) 
 ............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................................  
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๘. งบประมาณ 
 ๘.๑ ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง จำนวนเงิน.......................................บาท 
(...............................................................................) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย 
 ๘.๒ งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จำนวน .............................. ............บาท
(.....................................................................................) (เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราช การ 
ยกเว้นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องตั้งงบประมาณ
อุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗) 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน อย่างไร) 
 ๑. .............................................................................................................................................. ............. 
 ๒. ................................................................................................................. .......................................... 
 ๓. .......................................................................................................................... ................................. 
 ๔. ...........................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                     (............................................................) 
                                  ตำแหน่ง.................................................... 
                                                  (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (............................................................) 
                                  ตำแหน่ง.................................................... 
                                                  (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (............................................................) 
                                  ตำแหน่ง.................................................... 
                                                  (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 

 

หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่า
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ หรือไม่ 
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(เอกสารแนบท้ายโครงการขอรับเงินอุดหนุน แบบ ๑) 
(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย) 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงการ...................................................................................................................... .......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   
๑๐   
๑๑   
๑๒   
๑๓   
๑๔   
๑๕   

รวม  
 

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

 
 
หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ 
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บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 
เลขที่............../................ 

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

วันที่..........เดือน...................พ.ศ........... 
 บันทึกนี้ทำขึ้นเพ่ือเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง ระหว่าง...................................................................... โดย  
 ๑. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่.............  ตำบล............  
อำเภอ................. จังหวัด................. ..........  
           2.นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่.............  ตำบล............ 
อำเภอ................. จังหวัด...........................  
           3.นาย/นาง/นางสาว....................... .........................บ้านเลขที่............หมู่ที่.............  ตำบล............ 
อำเภอ................. จังหวัด...........................  
ในฐานะ(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน”ฝ่ายหนึ่ง กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง โดย นางสาวอรุณี ธงเฉลิม ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ต่อไปในบันทึก
นี้เรียกว่า“ผู้ให้เงินอุดหนุน”อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดำเนินการโครงการ..............................................................................
ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า“โครงการ”ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงิน
อุดหนุน จำนวน..........................บาท (............. ...........................) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ 
จำนวน....................บาท (..........................................) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบั ติตามที
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไป
แล้วหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ดำเนินการ
ตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
และผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการ
กระทำของผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
 ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่
ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจาก
ผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย 
 ๓. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้
จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก 
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 ๕. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้า
ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
 ๖. เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผล
การดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนให้ผู้ให้เงิน
อุดหนุนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง พร้อมการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว 
 หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้โอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
ยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด 
 บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ 
และผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ 
 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้เงินอุดหนุน         (ลงชื่อ).........................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
 (.........................................)      (.........................................) 
ตำแหน่ง ..........................................................        ตำแหน่ง .......................................................... 

(ลงชื่อ).........................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน  (ลงชื่อ).........................................ผู้ ได้รับเงินอุดหนุน 
       (.........................................)        (.......................................) 
ตำแหน่ง ..........................................................        ตำแหน่ง ........................................... ............... 
 

(ลงชื่อ).........................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน   (ลงชื่อ).........................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
        (.......................................)        (.......................................) 
ตำแหน่ง ..........................................................           ตำแหน่ง ................................................ .......... 
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บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
ประจำหมู่ที่.................บ้าน....................................ตำบล................. อำเภอ............. จงัหวัด................... 

ครั้งที่............/..............เมื่อวันที่....................เดือน..........................พ.ศ. ........................ 
สถานที่ ณ ........................................................................ เวลา....................................น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประชาคมหมู่บ้าน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   
2  สมาชิกสภา อบต.   
3  สมาชิกสภา อบต.   
4  กรรมการหมู่บ้าน   
5  กรรมการหมู่บ้าน   
6  กรรมการหมู่บ้าน   
7  ผู้แทนกลุ่มอาชีพ   
8  ผู้แทนกลุ่มอาชีพ   
9  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร   

10  ปราชญ์ชาวบ้าน   
11  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน   
12  คร ู   
13  อาสาสมัครอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน   
14  อาสาพัฒนาชุมชน   
15  อาสาสมัครประชาวงเคราะห์   
16  สมาชิก อปพร.   
17  ผู้แทนธุรกิจชุมชน   
18  องค์กรพัฒนาเอกชน   
19  อ่ืน ๆ(ถ้ามี)   
20  อ่ืน ๆ(ถ้ามี)   
21  อ่ืน ๆ(ถ้ามี)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1  ชาวบ้าน   
2  ชาวบ้าน   
3  ชาวบ้าน   
4  ชาวบ้าน   
5  ชาวบ้าน   
6  ชาวบ้าน   
7  ชาวบ้าน   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
8  ชาวบ้าน   
9  ชาวบ้าน   

10  ชาวบ้าน   
11  ชาวบ้าน   
12  ชาวบ้าน   
13  ชาวบ้าน   
14  ชาวบ้าน   
15  ชาวบ้าน   
16  ชาวบ้าน   
17  ชาวบ้าน   
18  ชาวบ้าน   
19  ชาวบ้าน   
20  ชาวบ้าน   
21  ชาวบ้าน   
22  ชาวบ้าน   
23  ชาวบ้าน   
24  ชาวบ้าน   
25  ชาวบ้าน   
26  ชาวบ้าน   
27  ชาวบ้าน   
28  ชาวบ้าน   
29  ชาวบ้าน   
30  ชาวบ้าน   
31  ชาวบ้าน   
32  ชาวบ้าน   
33  ชาวบ้าน   
34  ชาวบ้าน   
35  ชาวบ้าน   
36  ชาวบ้าน   
37  ชาวบ้าน   
38  ชาวบ้าน   
39  ชาวบ้าน   
40  ชาวบ้าน   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
41     
42  ชาวบ้าน   
43  ชาวบ้าน   
44  ชาวบ้าน   
45  ชาวบ้าน   
46  ชาวบ้าน   
47  ชาวบ้าน   
49  ชาวบ้าน   
50  ชาวบ้าน   
51  ชาวบ้าน   
52  ชาวบ้าน   
53  ชาวบ้าน   
54  ชาวบ้าน   
55  ชาวบ้าน   
56  ชาวบ้าน   
57  ชาวบ้าน   
58  ชาวบ้าน   
59  ชาวบ้าน   
60  ชาวบ้าน   
61  ชาวบ้าน   
62  ชาวบ้าน   
63  ชาวบ้าน   
64  ชาวบ้าน   
65  ชาวบ้าน   
66  ชาวบ้าน   
67  ชาวบ้าน   
68  ชาวบ้าน   
69  ชาวบ้าน   
70  ชาวบ้าน   
71  ชาวบ้าน   
72  ชาวบ้าน   
73  ชาวบ้าน   
74  ชาวบ้าน   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
77     
78     
79  ชาวบ้าน   
80  ชาวบ้าน   
81  ชาวบ้าน   
82  ชาวบ้าน   
83  ชาวบ้าน   
84  ชาวบ้าน   
85  ชาวบ้าน   
86  ชาวบ้าน   
87  ชาวบ้าน   
88  ชาวบ้าน   
89  ชาวบ้าน   
90  ชาวบ้าน   
91  ชาวบ้าน   
92  ชาวบ้าน   
93  ชาวบ้าน   
94  ชาวบ้าน   
95  ชาวบ้าน   
96  ชาวบ้าน   
97  ชาวบ้าน   
98  ชาวบ้าน   
99  ชาวบ้าน   

100  ชาวบ้าน   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบท่ีประชุมทราบ 
                      ................................................................................................................................................  
                     ........................................................................................................................................... ....... 
                     ............................................................................................................................................ ...... 
ที่ประชุม          มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอพิจารณา 
ข้อ 1 พิจารณาคัดเลือกโครงการ 
ที่ประชุมพิจารณา           
               ................................................................................................................................................ .......... 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ................................................................................................................................................ .......... 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ................................................................................................................ .......................................... 
               ................................................................................................................................................ .......... 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               .................................................................................................................. ........................................ 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ................................................................................................................ .......................................... 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               .................................................................................................................. ........................................ 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ................................................................................................................................................ .......... 
               .................................................................................................................... ...................................... 
               ................................................................................................................................................ .......... 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ...................................................................................................................... .................................... 
               ............................................................................................................................................ .............. 
               ............................................................................................................................................ .............. 
 
ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................. .......... 
                 ............................................................................................................................................. .......... 
                 ............................................................................................................................................. .......... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
               ............................................................................................................................. ............................. 
              .......................................................................................................................................................... 
               ............................................................................................................................. ............................. 
              ............................................................................................................................. ............................. 
              .......................................................................................................................................................... 
ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุมเวลา ........................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
   (........................................................) 
    เลขานุการประชาคม 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
   (......................................................) 
                                           ประธานประชาคม 
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(แบบ ๒) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อ.......................................................................................................................................................... 
โครงการ…………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
ชื่อ อปท.ขอรับการสนับสนุน……………………………………….……………..………………………………………………… 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.........................................บาท (...........................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
๑.โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง 
( ) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ภารกิจ.................................. 
( ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ.......................................... 
กรณีเปน็ภารกิจถ่ายโอนให้แนบหลักฐานประกอบ 

   

๒.โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
๓.รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/ 
หนังสือสั่งการ 

   

๔.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองได้รับประโยชน์ 
( ) ทางตรง ได้แก่......................................................... 
( ) ทางอ้อม ไดแ้ก.่........................................................ 

   

๕.ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่...................ข้อ.................................. 
ยุทธศาสตร์..........................................................................  
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์.................................................. 

   

๖.งบประมาณที่ส่วนราชการเจ้าของโครงการตั้งไว้เพ่ือสมทบโครงการ 
เป็นเงิน...............บาท(........................................................) 
ตามหลักฐาน.................................................................. 

   

 
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

(............................................) 
ตำแหน่ง...................................................... 
วันที่........................เดือน............................พ.ศ........... 
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(แบบ ๓) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท ส่วนราชการ 
ชือ่โครงการ…………………………………………………………….…………………………………………………..........……… 
ชื่อ ส่วนราชการขอรับการสนับสนุน……………………………………….……………..…………………………………….... 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.........................................บาท (...........................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
๑.โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง 
( ) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ภารกิจ.................................. 
( ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ.......................................... 
กรณีเป็นภารกิจถ่ายโอนให้แนบหลักฐานประกอบ 

   

๒.โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
๓.รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/ 
หนังสือสั่งการ 

   

๔.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองได้รับประโยชน์ 
( ) ทางตรง ได้แก่......................................................... 
( ) ทางอ้อม ได้แก.่........................................................ 

   

๕.ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่...................ข้อ.................................. 
ยุทธศาสตร์..........................................................................  
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์.................................................. 

   

๖.งบประมาณที่ส่วนราชการเจ้าของโครงการตั้งไว้เพ่ือสมทบโครงการ 
เป็นเงิน...............บาท(........................................................) 
ตามหลักฐาน.................................................................. 

   

 
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

(............................................) 
ตำแหน่ง...................................................... 
วันที่........................เดือน............................พ.ศ........... 
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(แบบ 4) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท รัฐวิสาหกิจ 
(กรณีทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ร้องขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการให้) 

ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อรัฐวิสาหกิจ ขอรับการสนับสนุน………………………………………………………………………………………….. 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน............................บาท (............................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
๑.โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง 
( ) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ภารกิจ.................................. 
( ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ.......................................... 
กรณีเป็นภารกิจถ่ายโอนให้แนบหลักฐานประกอบ 

   

๒.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองได้รับประโยชน์ 
( ) ทางตรง ได้แก่......................................................... 
( ) ทางอ้อม ได้แก.่........................................................ 

   

3.ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่...................ข้อ.................................. 
ยุทธศาสตร์..........................................................................  
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์.................................................. 

   

 
 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

(............................................) 
ตำแหน่ง...................................................... 
วันที่........................เดือน............................พ.ศ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18-      (แบบ 5) 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรประชาชน 

ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………….......…………….……….. 
ชื่อองค์กรประชาชน ขอรับการสนับสนุน……………………………………………………………………………….....…….. 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน............................บาท (............................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
๑. องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 
( ) ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  
ปรากฏตามหลักฐาน............................................................... 
( ) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ปรากฏตามหลักฐาน........................................................... 

   

๒.องค์กรมีระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
ปรากฏตามหลักฐาน........................................................... 

   

3.องค์กรมีการดำเนินงานการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ปรากฏตามหลักฐาน........................................................... 

   

4. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง 
( ) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ภารกิจ.................................. 
( ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ.......................................... 
กรณีเป็นภารกิจถ่ายโอนให้แนบหลักฐานประกอบ 

   

5. โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/
หนังสือสั่งการ 

   

7. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองได้รับประโยชน์ 
( ) ทางตรง ได้แก่......................................................... 
( ) ทางอ้อม ได้แก.่........................................................ 

   

8. ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่...................ข้อ.................................. 
ยุทธศาสตร์..........................................................................  
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์.................................................. 

   

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

(............................................) 
ตำแหน่ง...................................................... 
วันที่........................เดือน............................พ.ศ........... 
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(แบบ 6) 
แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรการกุศล 
ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………….......…………….……….. 
ส่วนราชการ ขอรับการสนับสนุน……………………………………………………………………………….....…….. 
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน............................บาท (............................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
๑. องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยถูกต้อง 
( ) ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  
ปรากฏตามหลักฐาน............................................................... 
( ) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ปรากฏตามหลักฐาน........................................................... 

   

๒.องค์กรมีระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
ปรากฏตามหลักฐาน........................................................... 

   

3.องค์กรมีการดำเนินงานการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ปรากฏตามหลักฐาน........................................................... 

   

4. โครงการที่เสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง 
( ) ตาม พ.ร.บ.เทศบาล ภารกิจ.................................. 
( ) ตามภารกิจถ่ายโอน ภารกิจ.......................................... 
กรณีเป็นภารกิจถ่ายโอนให้แนบหลักฐานประกอบ 

   

5. โครงการที่เสนอไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
6. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/
หนังสือสั่งการ 

   

7. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองได้รับประโยชน์ 
( ) ทางตรง ได้แก่......................................................... 
( ) ทางอ้อม ได้แก.่........................................................ 

   

8. ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่...................ข้อ.................................. 
ยุทธศาสตร์..........................................................................  
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์.................................................. 

   

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

(............................................) 
ตำแหน่ง...................................................... 
วันที่........................เดือน............................พ.ศ........... 
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(แบบ 7) 
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน) 

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

..........(วัน เดือน ปี )....... 

เรื่อง  แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าองคก์รที่ขอรับเงินอุดหนุน 

อ้างถึง  โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดำเนินการโครงการ 

ตามท่ี.....(หนว่ยงาน/องคก์ร)......ไดเ้สนอโครงการ................................................................................. 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เป็นเงิน....................................บาท
(..................................................................) ความละเอียดตามโครงการที่อ้างถึง นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ได้ตรวจสอบความถูกต้องและบรรจุไว้ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ................. ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ........... 
(อุดหนุนปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องคก์รประชาชน/องคก์รการกุศล)........................เป็น 
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวมาให้ท่านได้รับทราบ 

อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลของแจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้ 
๑. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก

องค์การบริหารส่วนตำบล 
2.องค์การบริหารส่วนตำบล จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบสถานะการเงินและการ

คลังขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงาน
ของทา่นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(..............................................) 

....................................................................... 
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(แบบ 8) 
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน) 

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

..........(วัน เดือน ปี )....... 

เรื่อง  ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือดำเนินโครงการ...........................................................................................  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที.่..................................... 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  ๑. สำเนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน     จำนวน ๑ ชุด 
๒. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน     จำนวน ๒ ชุด 
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้แทนองค-กร    จำนวน ๑ ชุด 

ตามท่ี.....(หนว่ยงาน/องคก์ร)................ได(เสนอโครงการ.................................................... 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เป็นเงิน .....................บาท 
(..........................................) และองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ไดแ้จ้งว่าโครงการ นั้น 

บัดนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ไดต้รวจสอบความถูกต้องและบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ................. ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ......(อุดหนุน 
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน/องค์กรการกุศล)......เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวมาให้ท่านได้รับทราบ 

อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ขอแจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้ 
๑. หา้มมิใหห้นว่ยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันที่จะได้รับเงินอุดหนุน 

จากองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. องค์การบริหารส่วนตำบล จะเบิกจา่ยเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบสถานะการเงินและการ

คลังขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว ปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงาน
ของทา่นต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(..............................................) 

....................................................................... 
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(แบบ 9) 

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 
เลขที่............../................ 

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

วันที่..........เดือน...................พ.ศ........... 
 บันทึกนี้ทำขึ้นเพ่ือเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วน
ตำบลเจาทอง ระหว่าง...................................................................... โดย 
 ๑. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่.............  ตำบล............  
อำเภอ................. จังหวัด...........................  
           2.นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่.............  ตำบล............ 
อำเภอ................. จังหวัด...........................  
           3.นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่.............  ตำบล............ 
อำเภอ................. จังหวัด...........................  
ในฐานะ(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน”ฝ่ายหนึ่ง กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง โดย นางสาวอรุณี ธงเฉลิม ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ต่อไปในบันทึก
นี้เรียกว่า“ผู้ให้เงินอุดหนุน”อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดำเนินการโครงการ..............................................................................
ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า“โครงการ”ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงิน
อุดหนุน จำนวน..........................บาท (....... .................................) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ  
จำนวน....................บาท (..........................................) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติตามที
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไป
แล้วหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ดำเนินการ
ตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
และผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดำเนินการหรือดำ เนินการไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการ
กระทำของผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
 ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่
ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจาก
ผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย 
 ๓. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงิ น
อุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 ๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้
จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก 
 ๕. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้า
ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
 ๖. เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผล
การดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนให้ผู้ให้เงิน
อุดหนุนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง พร้อมการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว 
 หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้โอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
ยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด 
 บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ 
และผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ 
 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้เงินอุดหนุน         (ลงชื่อ)....................................... ..ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
 (.........................................)      (.........................................) 
ตำแหน่ง ..........................................................        ตำแหน่ง ........................................... ............... 

(ลงชื่อ).........................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน  (ลงชื่อ).........................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
       (.........................................)        (.......................................) 
ตำแหน่ง ..........................................................        ตำแหน่ง .......................................................... 
 

(ลงชื่อ).........................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน   (ลงชื่อ).........................................ผู้ ได้รับเงินอุดหนุน 
        (.......................................)        (.......................................) 
ตำแหน่ง ..........................................................           ตำแหน่ง ........................................ .................. 
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(แบบ 10) 
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน) 

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

..........(วัน เดือน ปี )....... 

เรื่อง  แจ้งหลักเกณฑก์ารใช้จา่ยเงินอุดหนุน 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าองคก์รที่ขอรับเงินอุดหนุน 

อ้างถึง  บันทึกตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดร้ับเงินอุดหนุน       จำนวน ๑ ชุด 

   ตามที่.....(หน่วยงาน/องค์กร).........ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล เจาทอง เพ่ื อดำเนิ น โครงการ .....................................................เป็ น เงิน .............................บาท
(.................................................) ความละเอียดตามบันทึกตกลงที่อ้างถึง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง  ขอแจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินการ ดังนี้ 
๑. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องนำเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพ่ือการอ่ืนได้หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่ได้รับ
เงินอุดหนุนจะตอ้งคืนเงินที่รับไปเต็มจำนวนโดยเร็ว 

๒. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องรายงานผลการดำเนินการ ตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้พร้อม
จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุก
ฉบับ) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน 

๓. องค์การบริหารส่วน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่านได้รับเงิน
อุดหนุนจึงขอให้ท่านได้โปรดให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการประสานงานแก่คณะกรรมการดังกล่าว
ด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(..............................................) 

....................................................................... 
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(แบบ ๑๑) 
(ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน) 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ที.่..................../.................. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
----------------------------------------- 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ไดอุ้ดหนุนงบประมาณให้แก่ .....(หนว่ยงาน/องค์กร)......เพ่ือ 
ดำเนินการโครงการ...........................................เป็นเงิน........................บาท (......................................) นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้
จา่ยเงินอุดหนุน โครงการ...............................................ดังนี้ 

๑...................................................................ตำแหน่ง............................................หัวหน้าคณะทำงาน 
๒...................................................................ตำแหน่ง.............................................คณะทำงาน 
๓...................................................................ตำแหน่ง.............................................คณะทำงาน 

ให้ผู้ที่ได้การแตง่ตั้ง ดำเนินการติดตามผลการการดำเนินการโครงการ.............................................. 
ของ.....................(หนว่ยงาน/องคก์ร)......จนแล้วเสร็จ แล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไมด่ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เรียกเงินคืนเทา่จำนวนที่อุดหนุนไปท้ังหมดคืน
โดยเร็ว 

ทัง้นี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ต้นไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่..............เดือน.....................พ.ศ......................... 

 

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

....................................................................... 
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(แบบ 12) 
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการดำเนินการและหลักฐานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่รับเงิน) 

ที.่.........../............         หน่วยงาน/องค์กร 
..........(วัน เดือน ปี )....... 

เรื่อง  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จา่ยเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินงาน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 

อ้างถึง  บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ลงวันที่............................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบรายงายผล       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. หลักฐานการใช้จา่ยเงิน      จำนวน ๑ ชุด 
๓. เอกสารสรุปผลการดำเนินการโครงการ     จำนวน ๑ ชุด 

    ตามที่......(หน่วยงาน/องค์กร)......ได(รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจา
ทอง เพ่ือดำเนินโครงการ.........................................เป็นเงิน.........................(.................... .................................) 
ตามบันทึกขอ้ตกลงการรับเงินอุดหนุนที่อ้างถึง นั้น 
   บัดนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลง จึงขอจัดส่งแบบรายงานผล หลักฐาน
การใช้จ่ายและเอกสารสรุปผลการดำเนินการโครงการ เรียนมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ปรากฏ
ว่า ไมม่ีเงินคงเหลือแต่อย่างใด/มีเงินคงเหลือจำนวน.....................................บาท (............................................) 
ซึ่งได้นำส่งคืนพร้อมในคราวเดี่ยวกันนี้แล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
(..............................................) 

....................................................................... 
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 (แบบ ๑๓) 
(แบบรายงานผลการดำเนินงาน) 

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได รับเงินอุดหนุนจาก 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล…………….) 

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

รายงาน ณ วันที่...................เดือน..................................พ.ศ................................ 
๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน.............................................................................................. 
๒. งบประมาณ 

๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได(รับเงินอุดหนุน.............................................บาท 
๒.๒ งบประมาณท่ีได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ........................................บาท 

๓. ผลการดำเนินการ 
๓.๑ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลข 

ที.่............/............วันที่..............เดือน.....................พ.ศ............... ได(รับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ เมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ........................และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.......... 
เดือน.......................พ.ศ.............. 

๓.๒ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน..............  
ฉบับจำนวนเงิน............................บาท (................................................................) ของการดำเนินการตาม 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

๓.๓ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน............................บาท คืนมา 
พร้อมหนังสือนี้ 

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนผู้ได้เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
.............................................................................................................................................................................  
๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้  เนื่องจาก.....................................................
จึงขอสง่คืน จำนวน...................... บาท (..................................................) มาพร้อมหนังสือนี้ 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน(ผู้ไดร้ับเงินอุดหนุน) 
(.........................................) 

ตำแหน่ง........................................... 

หมายเหตุ กรณีองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลลงนามไม่น้อยกว่าสามคน 
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(แบบ ๑๔) 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได รับจาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.................... 
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... .................... 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่ม............................................................................................................................. ....... 
วงเงินอุดหนุน..................................บาท (.........................................................................................)  

--------------------------------------------------------------- 
ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่.........../...............ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ 

ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ.................................................................................................... 
ซึ่งได้อุดหนุนให้แก่..................................................บัดนี ้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
คณะทำงาน ฯ จึงได้ดำเนินการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการติดตามและประเมินผล 
๑. รายการค่าใช้จ่ายที่มีการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

     
     

รวมเป็นเงิน 

๒. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการดำเนินกิจกรรม 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 รายการค่าใช้จ่ายทุกรายการถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติ    
2 มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ    
3 มีการดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุตาม 

วัตถุประสงค ์ 
   

 
๓. การตรวจสอบเงินเหลือจ่าย 

( ) มีเงินเหลือจ่าย.................................บาท  ( ) ไม่มีเงินเหลือจ่าย 
 
๔. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

/คณะทำงาน……….. 
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คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ประจำปงีบประมาณ.....................จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่............................................ 
 
(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง..........................................ประธานคณะทำงาน 

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

(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง......................................รองประธานคณะทำงาน 
(........................................) 

 
(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง..........................................คณะทำงาน 

(........................................) 
 
(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง..........................................คณะทำงาน 

(........................................) 
 
(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง..........................................คณะทำงาน 

(........................................) 
 
(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง......................................คณะทำงาน/เลขานุการ 

(........................................) 
 
(ลงชื่อ).............................................  ตำแหน่ง..............................คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 

 

 


