
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
 

สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมอืงราชบุร ีจังหวัดราชบุรี 
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คำนำ 

 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โดยมีการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  

27 พฤษภาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงได้

ดำเนินการเรียบเรียง และสรุปสาระสำคัญ ที่ต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนต่อไป 

 

 

        กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
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สารบัญ 

 
หน้า 

สรุปขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องการตัง้งบประมาณและเบิกจ่ายเงนิอุดหนุน   1 

แบบโครงการขอรับเงนิอุดหนุน (แบบ 1)        2 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายแนบโครงการ       4 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงนิอุดหนุน ประเภท อปท. (แบบ 2)  5 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงนิอุดหนุน ประเภท ส่วนราชการ (แบบ 3) 6 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงนิอุดหนุน ประเภท รัฐวิสาหกิจ (แบบ 4) 7 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงนิอุดหนุน ประเภท องค์กรประชาชน (แบบ 5) 8 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงนิอุดหนุน ประเภท องค์กรการกุศล (แบบ 6) 9 

แบบหนังสือแจง้ผลการขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 7)      10 

แบบตัวอย่างหนังสอืที่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แจ้งขอรับเงินอุดหนุน (แบบ 8)  11 

แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน (แบบ 9)       12 

ตัวอย่างหนังสอืแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ 10)     14 

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตัง้คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงนิ (แบบ 11)   15 

ตัวอย่างหนังสอืแจ้งผลการดำเนนิการและหลักฐานการใชจ้่ายเงิน (แบบ 12)   16 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ใช้แนบกับหนังสือในแบบ 12) (แบบ 13)    17 

แบบติดตามและประเมินผลการใชจ้่ายเงนิอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 18 

(แบบ 14) 
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สรุปขั้นตอนสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

รายละเอียดขัน้ตอน 

ประเภทหน่วยงาน 

แบบฟอร์ม อปท. ส่วน

ราชการ 

รัฐ 

วิสาหกจิ 

องค์กร

ประชาชน 

องค์กร

การกุศล 

1. แจ้งให้หน่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการ 

(สำหรับรัฐวิสาหกจิให้สง่ประมาณการราคา) 

  -   แบบ 1 

2. สำนัก/กอง ที่ประสานโครงการ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และเสนอเขา้บรรจุในร่างข้อบัญญตัิ 

     เลือกใช ้แบบ 

2 – 6 

3. เมื่อขอ้บัญญัตงิบประมาณประกาศใช้แล้ว ให้

ทำหนังสือแจง้หน่วยงาน/องคก์รที่ขอรับเงิน

อุดหนุนทราบ โดยให้แจ้งหา้มดำเนินการ หรอืก่อ

หนีผู้กพันก่อนที่จะได้รับเงินอดุหนนุ 

     แบบ 7 

4. เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ 

หน่วยงาน/องค์กรแจ้งขอรับงบประมาณเพื่อนำไป

ดำเนินการโครงการที่ขอรับเงนิอุดหนุน 

     แบบ 8 

5. ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่

ขอรับเงินอดุหนนุ ให้จัดทำบันทกึขอ้ตกลงกับ

หัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุน สำหรับ

องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จดัทำ

บันทึกข้อตกลงกับผูแ้ทนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุนดงักล่าว ไม่น้อยกว่า 3 คน 

     แบบ 9 

6. กองคลัง ตรวจสอบสถานะการเงินและการคลัง 

หากมีรายได้เพยีงพอ จึงจะพจิารณาให้เงนิอดุหนนุ

แก่หน่วยงานที่ขอรับเงนิอดุหนุนได้ 

     - 

7. อบต. แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน      แบบ 10 

8. แต่งตัง้คณะทำงานติดตามและประเมนิผลการ

ใช้จ่ายเงิน 

     แบบ 11 

9. หน่วยงาน/องค์กรรายงานผลการดำเนนิการ

โครงการ และคนืเงนิที่เหลือจา่ย ภายใน 30 วัน

นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 

     แบบ  

12-13 

10. คณะทำงานตดิตามและประเมินผลการใช้

จ่ายเงิน รายงานผลภายใน 30 วัน นับแต่โครงการ

แล้วเสร็จ 

     แบบ 14 
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(แบบโครงการขอรับเงนิอุดหนุน) 

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

 

1.  หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจำเป็นต้องมีโครงการ) 

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

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

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน) 

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

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

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

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

3. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหลังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่

ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงนิอุดหนุนได้รับ) 

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

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

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

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

4. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรอืวิธีปฏิบัติในการใชจ้่ายเงนิ) 

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

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

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ) 

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

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

6. สถานที่ดำเนินการ (ควรระบุสถานที่ใหชั้ดเจน) 

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

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

7. ผูร้ับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรอืหน่วยงานใดเป็นผู้รับผดิชอบ) 

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

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

8. งบประมาณ... 

  

แบบ  1 
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-2- 

8. งบประมาณ 

  8.1 ขอรับเงนิอุดหนุนจาก .............................................................................................. 

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

  8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จำนวน...................................................บาท 

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

(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 7) 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงนิอุดหนุน อย่างไร) 

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

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

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

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

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 

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

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

(ผูข้อรับเงนิอุดหนุน) 

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

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

(ผูข้อรับเงนิอุดหนุน) 

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

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

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

(ผูข้อรับเงนิอุดหนุน) 

 

หมายเหตุ  ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะตอ้งเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรอืไม่ 
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(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย) 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

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

 

 

ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงนิ (บาท) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

รวม  

 

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

 

 

หมายเหตุ  ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะตอ้งแสดงรายละเอยีดประมาณการค่าใชจ้่ายเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

พจิารณาว่าอยู่ในอำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมายหรือไม ่
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แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

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

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

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.....................บาท (...........................................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหต ุ

1. โครงการท่ีเสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน 

   

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

     (     ) ตามภารกจิถ่ายโอน ภารกิจ............................................ ................. .................  

     กรณเีป็นภารกิจถ่ายโอนใหแ้นบหลักฐานประกอบ    

2. โครงการท่ีเสนอไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน    

3. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการ   

 

4. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับประโยชน์    

     (     ) ทรงตรง ได้แก่................................................................. 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

     (     ) ทรงออ้ม ได้แก่................................................................ 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

5. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ...............-...................) 

    หนา้ที่........................................ข้อ........................................... 

    ยุทธศาสตร์............................................................................... 

    ดา้น.......................................................................................... 

    แนวทาง....................................................................................   

 

6. งบประมาณที่ อปท.เจ้าของโครงการ ตั้งไว้เพื่อสมทบโครงการ 

    เป็นเงิน............................บาท (...............................................) 

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

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

 

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

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

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

วันที่.................................................... 

  

แบบ  2 



คู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 6 

 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท ส่วนราชการ 
 

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

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

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.....................บาท (...........................................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหต ุ

1. โครงการท่ีเสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน 

   

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

     (     ) ตามภารกจิถ่ายโอน ภารกิจ............................................ ................. .................  

     กรณเีป็นภารกิจถ่ายโอนใหแ้นบหลักฐานประกอบ    

2. โครงการท่ีเสนอไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน    

3. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการ   

 

4. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับประโยชน์    

     (     ) ทรงตรง ได้แก่................................................................. 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

     (     ) ทรงออ้ม ได้แก่................................................................ 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

5. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ...............-...................) 

    หนา้ที่........................................ข้อ........................................... 

    ยุทธศาสตร์............................................................................... 

    ดา้น.......................................................................................... 

    แนวทาง....................................................................................   

 

6. งบประมาณที่ อปท.เจ้าของโครงการ ตั้งไว้เพื่อสมทบโครงการ 

    เป็นเงิน............................บาท (...............................................) 

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

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

 

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

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

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

วันที่.................................................... 

  

แบบ  3 



คู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 7 

 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท รัฐวิสาหกิจ 

(กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รอ้งขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการให้) 
 

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

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

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.....................บาท (...........................................................................) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหต ุ

1. โครงการท่ีเสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน 

   

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

     (     ) ตามภารกจิถ่ายโอน ภารกิจ............................................ ................. .................  

     กรณเีป็นภารกิจถ่ายโอนใหแ้นบหลักฐานประกอบ    

2. โครงการท่ีเสนอไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน    

3. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการ   

 

4. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับประโยชน์    

     (     ) ทรงตรง ได้แก่................................................................. 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

     (     ) ทรงออ้ม ได้แก่................................................................ 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

5. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ...............-...................) 

    หนา้ที่........................................ข้อ........................................... 

    ยุทธศาสตร์............................................................................... 

    ดา้น.......................................................................................... 

    แนวทาง....................................................................................   

 

6. งบประมาณที่ อปท.เจ้าของโครงการ ตั้งไว้เพื่อสมทบโครงการ 

    เป็นเงิน............................บาท (...............................................) 

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

 

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง 

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

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

วันที่.................................................... 

  

แบบ  4 



คู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 8 

 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนนุ ประเภท องค์กรประชาชน 
 

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

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

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.....................บาท (........................................................................ ...) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหต ุ

1. องค์กรท่ีขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรท่ีจัดตัง้โดยถูกตอ้ง    

     (     ) ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บังคับของหน่วยงานของรัฐ ................. .................  

     (     ) ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  

     ปรากฏตามหลักฐาน…………………………………………………………………………. ................. ................. 

 

2. องค์กรมรีะเบียบข้อบังคับขององค์กร  

     ปรากฏตามหลักฐาน………………………………………………………………………….   

 

3. องค์กรมกีารดำเนนิการต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

     ปรากฏตามหลักฐาน………………………………………………………………………….   

 

4. โครงการท่ีเสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน 

   

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

     (     ) ตามภารกจิถ่ายโอน ภารกิจ............................................ ................. .................  

     กรณเีป็นภารกิจถ่ายโอนใหแ้นบหลักฐานประกอบ    

5. โครงการท่ีเสนอไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน    

6. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการ   

 

7. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับประโยชน์    

     (     ) ทรงตรง ได้แก่................................................................. 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

     (     ) ทรงออ้ม ได้แก่................................................................ 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

8. ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ...............-...................) 

    หนา้ที่........................................ข้อ........................................... 

    ยุทธศาสตร์............................................................................... 

    ดา้น.......................................................................................... 

    แนวทาง....................................................................................   

 

    ลงชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง  

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

ตำแหนง่.............................................................. 

วันที่.................................................... 

แบบ  5 



คู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 9 

 

แบบรับรองการตรวจสอบรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

ประเภทหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประเภท องค์กรการกุศล 
 

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

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

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน.....................บาท (........................................................................ ...) 

รายละเอียด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหต ุ

1. องค์กรท่ีขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรท่ีจัดตัง้โดยถูกตอ้ง    

    ตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บังคับของหน่วยงานใด

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

 

    ปรากฏตามหลักฐาน…………………………………………………………………………. ................. .................  

2. องค์กรมรีะเบียบข้อบังคับขององค์กร  

     ปรากฏตามหลักฐาน………………………………………………………………………….   

 

3. องค์กรมกีารดำเนนิการต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

     ปรากฏตามหลักฐาน………………………………………………………………………….   

 

4. โครงการท่ีเสนอเป็นภารกิจในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน 

   

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

     (     ) ตามภารกจิถ่ายโอน ภารกิจ............................................ ................. .................  

     กรณเีป็นภารกิจถ่ายโอนใหแ้นบหลักฐานประกอบ    

5. โครงการท่ีเสนอไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน    

6. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ/

หนังสือสั่งการ   

 

7. ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับประโยชน์    

     (     ) ทรงตรง ได้แก่................................................................. 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

     (     ) ทรงออ้ม ได้แก่................................................................ 

             ………………………………………………….จำนวน.......................... 

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

8. ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ...............-...................) 

    หนา้ที่........................................ข้อ........................................... 

    ยุทธศาสตร์............................................................................... 

    ดา้น.......................................................................................... 

    แนวทาง....................................................................................   

 

    ลงชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ/รับรอง  

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

ตำแหนง่.............................................................. 

วันที่.................................................... 

แบบ  6 



คู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 10 

 

(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงนิอุดหนุน) 
 

 

 

ที่  รบ  ๗๓๓๐๑/       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

           ถนนราชบุรี – สมุทรสงคราม รบ ๗๐๐๐๐ 
 

          .....วันที่/เดือน/ปี..... 
 

เรื่อง แจ้งผลการขอรับเงนิอุดหนุน 
 

เรียน  (หัวหนา้หน่วยงาน/หัวหน้าองค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุน) 
 

อ้างถึง โครงการขอรับเงนิอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการ........................................... 
 

ตามที่ ................(หน่วยงาน/องค์กร).......ได้เสนอโครงการ..........................................

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นเงนิ ..................... บาท 

(.................................) ความละเอียดตามโครงการที่อ้างถึง นั้น 
 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และบรรจุไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน 

........(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรประชาชน/องค์กรการกุศล)...... เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวให้ท่านได้รับทราบ 

ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วนขอแจง้เงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุน ดังนี้ 

1.  ห้ามมิให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับ

เงนิอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 

2.  องค์การบริหารส่วนตำบล จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบสถานะ

การเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้

เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานของท่านต่อไป 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายพิชิต  บำรุงทรัพย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

โทรศัพท์ ๐ – ๓๒๓๗ – ๔๒๗๑ โทรสาร ต่อ ๑๓ 

www.kungnamwon.com E – Mail : kungnamwon@gmail.com  

“วสิัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข” 

แบบ  7 
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(แบบตัวอย่างหนังสือที่หน่วยงานท่ีขอรับเงนิอุดหนุน แจ้งขอรับเงนิอุดหนุน) 
 

 

 

ที่  รบ  ๗๓๓๐๑/       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

           ถนนราชบุรี – สมุทรสงคราม รบ ๗๐๐๐๐ 
 

          .....วันที่/เดือน/ปี..... 
 

เรื่อง ขอรับเงนิอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการ............................... 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 
 

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ที่ รบ 73301/....... ลงวันที่ ........................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำเนาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน    จำนวน  1  ชุด 

  2.  บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน    จำนวน  2  ชุด 

  3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูแ้ทนองค์กร   จำนวน  1  ชุด 
 

ตามที่ ................(หน่วยงาน/องค์กร).......ได้เสนอโครงการ..........................................

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เป็นเงนิ ..................... บาท 

(.................................) และองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าว ได้รับความ

เห็นชอบและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ........... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความ

ละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น 
 

.....หน่วยงาน/องค์กร.....ขอเรียนว่า ขณะนี้.....หน่วยงาน/องค์กร.....มีความพร้อมที่จะ

ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้เบิก

จ่ายเงนิงบประมาณดังกล่าว เพื่อให ้....(หน่วยงาน/องค์กร)..... นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(นายพิชิต  บำรุงทรัพย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

โทรศัพท์ ๐ – ๓๒๓๗ – ๔๒๗๑ โทรสาร ต่อ ๑๓ 
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(แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงนิอุดหนุน) 

เลขที่............/............ 

บันทึกข้อตกลงการรับเงนิอุดหนุน 

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

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

 บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก (ชื่อองค์การ

บริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ระหว่าง (ชื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน) โดย 

 1. 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 (ตำแหน่งผู้รับผดิชอบโครงการ) ซึ่งต่อไปในบันทึกนีเ้รียกว่า “ผู้ได้รับเงนิอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

 (ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล) โดย นาย/นาง/นางสาว.........................ในฐานะ นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล  ซึ่งต่อไปนีใ้นบันทึกนีเ้รียกว่า “ผู้ให้เงนิอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุน ตกลงดำเนินการโครงการ.....................................................................ซึ่ง

ต่อไปในบันทึกนีเ้รียกว่า “โครงการ” ตามที่.....(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ผูใ้ห้เงินอุดหนุนได้ให้

เงินอุดหนุน จำนวน....................บาท (..................................) และผู้ได้รับเงิ นอุดหนุนมีเงินสมทบ 

จำนวน.................บาท (................................)  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ

ดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 2. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือ

เบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หรอืไม่ดำเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงนิอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถาม

เป็นหนังสือแต่อย่างใด และผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่

ดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นตามว ัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือ

เกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทำของผูไ้ด้รับเงินอุดหนุน 

 ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด

ให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่

ได้รับเงินจากผู้ใหเ้งินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงนิอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย 

แบบ  9 
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 3. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงิน

อุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 4. ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุนที่มีเงนิร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้

จ่ายเงนิงบประมาณของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก 

 5. ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้ง

เข้าร่วมตดิตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุน 

 6. เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้อง

รายงานผลการดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐาน

อื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้

ส่งคนื  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมการรายงานผลการดำเนนิการดังกล่าว 

 หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธิ์ ที่ จะไม่

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผูไ้ด้รับเงนิอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับ

เงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอก เบี้ยตามที่

กฎหมายกำหนด 

 บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึน้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบใหผู้้ได้รับเงนิอุดหนุนหนึ่ง

ฉบับและผูใ้ห้เงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ 

 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อ 

ไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)....................................ผูใ้ห้เงินอุดหนุน  (ลงช่ือ)..............................ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุน 

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

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

 

(ลงช่ือ)....................................พยาน ผูใ้ห้เงินอุดหนุน (ลงช่ือ)....................พยาน ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุน 

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

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

 

(ลงช่ือ)....................................พยาน ผูใ้ห้เงินอุดหนุน (ลงช่ือ)....................พยาน ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุน 

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

ตำแหน่ง............................................  ตำแหน่ง.............................................. 
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(ตัวอย่างหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิอุดหนุน) 
 

 

 

ที่  รบ  ๗๓๓๐๑/       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

           ถนนราชบุรี – สมุทรสงคราม รบ ๗๐๐๐๐ 

          .....วันที่/เดือน/ปี..... 

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การใชจ้่ายเงนิอุดหนุน 
 

เรียน  (หัวหนา้หน่วยงาน/หัวหน้าองค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุน) 
 

อ้างถึง บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนนิงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน     จำนวน 1 ชุด 

ตามที่ ................(หน่วยงาน/องค์กร).......ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อดำเนินการโครงการ...................................... เป็นเงิน .................. บาท 

(.................................) ความละเอียดตามบันทึกข้อตกลง ที่อ้างถึง นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ขอแจง้หลักเกณฑ์การดำเนินการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่ ได้รับ เงินอุดหนุน จะต้องนำเงินอุดหนุนที่ ได้รับ ไปใช้จ่ายตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการอื่นได้ หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจะต้องคนืเงินที่รับไปเต็มจำนวนโดยเร็ว 

2. หน่วยงานที่รับเงนิอุดหนุน จะต้องรายงานผลการดำเนินการ ตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อม

นี้ พร้อมจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องใน

เอกสารทุกฉบับ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงนิเหลือใหส้่งคืนในคราวเดียวกัน 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

โครงการที่ท่านได้รับเงนิอุดหนุน จึงขอให้ท่านโดยให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการประสานงาน

แก่คณะกรรมการดังกล่าวดว้ย 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายพิชิต  บำรุงทรัพย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
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(ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงนิ) 
 

 

 

       

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

ที่ ............./................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

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

 ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่ .....(หน่วยงาน/

องค์กร).....เพื่อดำเนนิการโครงการ..............................เป็นเงนิ...................บาท (......................) นั้น 

 

 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล

การใชจ้่ายเงนิอุดหนุน โครงการ............................................... ดังนี้ 

 1. .......................................ตำแหน่ง..........................................หัวหน้าคณะทำงาน 

 2. .......................................ตำแหน่ง..........................................คณะทำงาน 

 3. .......................................ตำแหน่ง..........................................คณะทำงาน 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการโครงการ....................................... 

ของ .....(หน่วยงาน/องค์กร).....จนแล้วเสร็จ แล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงิน

อุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เรียกคืนเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุนไป

ทั้งหมดคนืโดยเร็ว 

 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ 

 

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

 

 

(ลงช่ือ)............................................. 

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

ตำแหน่ง....................................................... 
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(ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการดำเนินการและหลักฐานการใช้จ่ายเงนิของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน) 
 

 

 

ที่  รบ  ๗๓๓๐๑/       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

           ถนนราชบุรี – สมุทรสงคราม รบ ๗๐๐๐๐ 
 

          .....วันที่/เดือน/ปี..... 
 

เรื่อง ขอส่งรายงานและหลักฐานการใชจ้่ายเงนิอุดหนุนพรอ้มรายงานผลการดำเนินการ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  แบบรายงานผล     จำนวน  1  ฉบับ 

  2.  หลักฐานการใช้จ่ายเงนิ    จำนวน  1  ชุด 

  3.  เอกสารสรุปผลการดำเนินการโครงการ  จำนวน  1  ชุด 
 

ตามที่ ................(หน่วยงาน/องค์กร).......ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อดำเนินการโครงการ...................................... เป็นเงิน .................. บาท 

(.................................) ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงนิอุดหนุนที่อา้งถึง นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอจัดส่งแบบรายงานผล 

หลักฐานการใช้จ่าย และเอกสารสรุปผลการดำเนินการโครงการ เรียนมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงิน

ดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีเงินคงเหลือแต่อย่างใด/มีเงินคงเหลือ จำนวน...............บาท (..........................) ซึ่งได้

นำส่งคืนพร้อมในคราวเดียวกันแล้ว 
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

(นายพิชิต  บำรุงทรัพย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
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(แบบรายงานผลการดำเนินงาน) 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก 

(องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน) 

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

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

รายงาน ณ วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ..................... 

 

1. หน่วยงาที่ขอรับเงินอุดหนุน............................................................. 

2. งบประมาณ 

 2.1  งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน............................บาท 

 2.2  งบประมาณที่ได้ใชไ้ปในการดำเนินงานโครงการ................................บาท 

 2.3  งบประมาณคงเหลือ.....................บาท (ถ้ามี) 

3. ผลการดำเนนิการ 

 3.1  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน

อุดหนุนเลขที่......../........วันที่......เดือน..........พ.ศ...........ได้รับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เมื่อวันที่.......เดือน................พ.ศ........ และเสร็จสิน้เรียบร้อยแลว้ เมื่อวันที่......เดือน..........พ.ศ...........  

 3.2  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน.........

ฉบับ จำนวนเงนิ............บาท (.................) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนมาพร้อม

หนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

 3.3  ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน..................บาท คนืมาพร้อม

หนังสือนี้ 

 3.4  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงนิอุดหนุนอย่างไร)...................................................................................... .......... 

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

4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก..............................................

จงึขอส่งเงนิคืน จำนวน..........บาท (..........................) มาพร้อมหนังสอืนี ้

 

     (ลงช่ือ).......................................ผู้รายงาน (ผูไ้ด้รับเงินอุดหนุน) 

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

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

 

หมายเหตุ : กรณีองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลลงนามไม่น้อยกว่าสามคน 
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แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 

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

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

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

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

 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ที่ ......../.......... ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ

ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการ......................................... ซึ่งได้อุดหนุนให้แก่................... 

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการประเมินผลการใช้

จ่ายเงนิอุดหนุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 

 1.  รายการค่าใช้จ่ายที่มีการใช้จ่ายเงนิ ดังน้ี 

ที่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

เป็นเงนิ 

(บาท) 

รวมเป็นเงนิ 

(บาท) 

     

     

     

     

 

 2.  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิและการดำเนินกิจกรรม 

ที่ รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

     

     

     

     

 

 3.  การตรวจสอบเงนิเหลือจ่าย 

  (     )  มีเงินเหลอืจ่าย .................. บาท 

  (     )  ไม่มีเงนิเหลือจ่าย 

  

แบบ  14 



คู่มอืการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 19 

 

 4.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

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

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

 

คณะทำงานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่..................................... 

ลงช่ือ..................................................... ตำแหน่ง....................................... หัวหนา้คณะทำงาน 

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

 

ลงช่ือ..................................................... ตำแหน่ง....................................... คณะทำงาน 

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

 

ลงช่ือ..................................................... ตำแหน่ง....................................... คณะทำงาน 

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