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คํานํา 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  และ
คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการ
ใหบริการสาธารณะ ทําให  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง 
หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ   ลงวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีอันพับไป และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ 
๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องการต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน     และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๓  เรื่อง แนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  ซึ่งไดถูกยกเลิกไปแลวโดยระเบียบกระทรงมหาดไทยฉบับน้ี 

 เพื่อใหผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา    ไดเกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกลาว  จึงไดดําเนินการเรียบเรียง และสรุปสาระสําคัญ ที่ตองถือปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
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เลาสูกันฟง 
 

  แนวความคิดในการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ เกิดข้ึนจากการที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลบังคับใชในการต้ัง
งบประมาณ มีความเกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในองคกรและนอกองคกร อาทิเชน ภายนอกองคกรไดแก 
หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือหนวยงานที่ใหความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติกรณีที่อุดหนุน
งบประมาณเกินอัตราที่กําหนด  ภายในองคกรไดแก หนวยงานที่ต้ังขอต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เจาหนาที่
งบประมาณ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย และ ผูบริหารทองถ่ิน ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ดังกลาวใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดตีความระเบียบดังกลาวที่ละขอดวยภาษาที่เขาใจงาย เช่ือมโยงเขาดวยกัน 
พรอมทั้งออกแบบเครื่องมืองาย ๆ ที่ชวยในการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินของหนวยงานที่ต้ัง
งบประมาณ เจาหนาที่งบประมาณ และ ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงแบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติตาม
รบ.อุดหนุนฯ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูที่เกี่ยวของ และ สรางความโปรงใส ตรวจสอบไดในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณ การตัดสินใจต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

  ผูจัดทําคูมือการปฏิบัติมิไดจบการศึกษานิติศาสตรหรือรัฐศาสตรแตอยางใด การตีความระเบียบหรือ
การออกแบบฟอรมตาง ๆ อาศัยประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับทองถ่ินเพียงระยะเวลาสั้น อาจจะมี
ขอผิดพลาดบาง ขอใหผูที่ศึกษาคูมือฯ ใชคูมือฉบับน้ีเปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเทาน้ัน การตัดสินใจควรใช
ระเบียบ ขอกฎหมาย ในการพิจารณา 
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เงินอุดหนุนในอดีต 
  กอนที่จะทําความเขาใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ขอยอนรอยอดีตของเงินอุดหนุนต้ังแตป ๒๕๕๒ ใหทราบเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจกอน 
ขออนุญาตเลาความหลังเพียงเงนิอุดหนุนในป ๒๕๕๒ กอนหนาน้ัน ผูเรียบเรียงยังไมไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับทองถ่ิน เลย
ไมไดศึกษา  
  สืบเน่ืองจากคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคปกครองสวนถ่ินไดมีประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลงวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ซึ่งวาง
หลักเกณฑในการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน. ถือปฏิบัติ โดยมีหลักคือ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน.สามารถต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน. ดวยกัน สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ  โดยอุดหนุนไดภายใตภารกิจดานการศึกษาและสาธารณสุข ภายใตอัตราที่คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเทาน้ัน หากจะอุดหนุนในภารกิจอื่นหรือเกินอัตราที่กําหนด 
ตอคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองขออนุมัติกอนต้ังงบประมาณ  ปญหา
ตาง ๆ เลยเกิดกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เน่ืองจาก องคกรภาคประชน องคกรการกุศล และองคกรที่ต้ังตาม
กฎหมาย ไมสามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได ทําใหการปฏิบัติงานของทองถ่ินลําบาก 
เน่ืองจาก กลุมดังกลาวมีบทบาทในการบริหารงานของผูบริหาร และเปนกลุมพลังมวลชนในพื้นที่ มีอํานาจหนาที่จะ
สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดตามที่กฎหมายกําหนดและสอดคลองกับภารกิจ บทบาทของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน. เอง กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒ ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓  วาง
หลักเกณฑให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน. ถือปฏิบัติสองสวน คือ กรณีอุดหนุนงบประมาณให องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน. สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ใหถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ แตหากเปน
หนวยงานประเภท องคกรภาคประชาชน องคกรการกุศล และ องคกรที่ต้ังตามกฎหมาย  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกลาว  
  ตอมาไดมีหนวยงานบางหนวยไดมีความเห็นวา การที่กระทรวงมหาดไทยวางแนวปฏิบัติดังกลาว ซึ่ง
แยงกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ มีผลตามกฎหมายหรือไมประกอบกับการอุดหนุนงบประมาณ
ใหกับวัด หนวยตรวจสอบมีความเห็นวาวัดยังไมระเบียบเกี่ยวกับการรับจายเงินที่เพียงพอ อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกเงินแผนดินที่สนับสนุนงบประมาณใหกับวัด กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือแจงระงับการเบิกจายเงิน
อุดหนุนใหแกวัดจนกวาจะมีรบ.อุดหนุนฯ ออกมาชัดเจน 
  กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลทําใหหลักเกณฑตามหนังสือ ว.๗๔ มีอันพับไปแตกระทรวงมหาดไทยไมสามารถยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ได  คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ จึงไดมีประกาศฯ เพื่อยกเลิก
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑดังกลาว ดังน้ันในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนตนไป การต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
จะใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ป ๒๕๕๙ เปนกฎหมายหลัก แตคงมีหนังสือซักซอมหรือหนังสือกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามมาอีกเปนระลอก ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่คนทองถ่ินอยางเราเคยชิน  ฉะน้ันตอไปน้ีจะไมมีคําวา “ 
ภารกิจเกี่ยวกับศึกษาหรือสาธารณะสุข” หรือ “คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด”  แตอยากให
ตระหนักวา ระเบียบน้ีไมมีชองวางใหเราทําขอตกลงกอนปฏิบัติหรือยกเวนรบ.อุดหนุนฯ ดังน้ันทุกอยางตองเปนไป
ตามระเบียบไมมีชองวางใหเราเดิน เหตุผลดังกลาว ทําใหผูเรียบเรียงตองรีบจัดทําคูมือข้ึนมา 
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แนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจายงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุน 
  
 เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ จะแบงข้ันตอนออกเปน 4  ข้ันตอนคือ 
  A  ข้ันตอนการพิจารณาโครงการ 
  B  ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 
  C  ข้ันตอนการเบิกจาย 
  D  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 

     ผังงานกระบวนการต้ังงบประมาณและเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (Flowchart Diagram) 
 

หนวยงานผูใหเงินอุดหนุน หนวยงานผูขอรับเงินอุดหนุน 
                           
                            พิจารณาโครงการ 
 

 
                        เสนอโครงการ                

 
                            บรรจุในแผนพัฒนา 
 

 

 
                            จัดทํางบประมาณ 

 

 
  แจงผลการพจิารณา/เบิกจาย 

 

 
      แตงต้ังคณะทํางาน 

 
                      ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

 
         ติดตามประเมินผล 

 
  รายงานผล/คืนเงิน 

 
         รายงานผูบริหาร 
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  A  ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ 

 กระบวนการพจิาณาต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะถูกตองหรอืไม 
ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนทีม่ีความสําคัญมากทีสุ่ด  โดยกระบวนการจะเริม่ต้ังแต  
 1.พิจารณารูปแบบของโครงการ   หนวยงานที่ขอรับเงินอดุหนุนสงโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดรูปแบบไว   
พรอมแบบประมาณการคาใชจาย  หากหนวยงานใดขอรับเงินอุดหนุนโดยไมใชรปูแบบที่กําหนด ควรแนะนําใชแบบที่
กําหนด ยกเวน รัฐวิสาหกจิ ที่ใชแบบประมาณคาใชจายแทน 
 2. พิจารณาหนวยงาน   หนวยงานผูที่ขอรบัเงินอุดหนุน เปนหนวยงาน 5 ประเภททีส่ามารถขอรบัเงิน
อุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบฯ ขอ 3  ซึ่งไดแก  
  2.๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มกีฎหมายจัดต้ัง 
  ๒.2  สวนราชการ ไดแก สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  2.๓ รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา และการประปา 
  2.๔ องคกรประชาชน ไดแก องคกรซึง่เปนการรวมของประชาชนที่จัดต้ังโดยถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐ หรอืหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมกีารดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป (เชนกลุมอาชีพ ตรวจสอบวามีการจดทะเบียนจัดต้ังกลุมถูกตอง หรือไม กลุม ชุมชน
จะตองมีการจัดต้ังถูกตองตามหนังสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย เปนตน  
  2.๕ องคกรการกุศล ไดแก องคกรทางศาสนา หรอืองคกรซึง่มีวัตถุประสงคหลกัเพื่อดําเนินงานการ
กุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน มิใชการมุงแสวงหากําไร ที่จัดต้ังโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
ขอบังคับของ      หนวยงานของรัฐ 
  หากทานสามารถวิเคราะหไดวาหนวยงานที่ขอรบัเงินอุดหนุนจากทานเปนหนวยงานประเภทใด 
ทานสามารถศึกษากระบวนงาน Flowchart Diagram ของกระบวนการพจิารณาต้ังงบประมาณและเบิกจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยแบงตามหนวยงานไดดังน้ี 
  1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนาที ่9 
  2 สวนราชการ หนาที่ 10 
  3 รัฐวิสาหกจิ หนาที ่11 
  4 องคกรภาคประชาชนหนาที่ 12  
  5 องคกรการกุศล หนาที่ 13  
 3.พิจารณารายละเอียดโครงการ   ตามตัวอยางหนาที่ 14  
  3.๑ โครงการทีจ่ะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขอรบัเงนิ
อุดหนุนและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอดุหนุนตามกฎหมาย และตองไมมีลกัษณะเปนเงินทุน
หมุนเวียน และไมนําเงินอุดหนุนไปใหหนวยงานอื่นดําเนินการตอ 
  3.๒ ประชาชนในเขตพื้นที่ตองไดรับประโยชนจากโครงการโดยพิจารณาวาในโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนไดระบุหรือไมวาประชาชนของผูใหเงินอุดหนุนไดประโยชนอยางไร 
  3.3 รายละเอียดประมาณการคาใชจาย เพื่อพจิารณาวารายจายที่ขอรบัเงินอุดหนุนอยูในอํานาจ
หนาที่หรือไม  ภายใตแนวคิด รายจายใดที่ อปท เบิกจายได ยอมใหการอุดหนุนได รายจายใดที่ อปท ไมสามารถ
เบิกจายได ก็ไมสามารถอุดหนุนงบประมาณไดเชนกัน (ผูรับยอมไมมสีิทธิดีกวาผูให  
 



      

การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

      8 :                                                                                                อํานวยการฝกอบรมโดย  9NPU9 
 

  3.4 งบประมาณของหนวยงานผูขอรบัเงินอุดหนุน  หนวยงานผูขอรบัเงินอุดหนุนตองมีเงิน
งบประมาณของตนเองสมทบ โดยใชจายจากแหลงเงินงบประมาณใดก็ไดและไมกําหนดจํานวนเงินสมทบ  ยกเวน
หนวยงานดังตอไปน้ีไมตองมเีงินสมทบ 

(1 รัฐวิสาหกจิ  
   (2 องคกรประชาชน  
              (3 องคกรการกุศล         
             (4 สวนราชการที่ไดรับเงินอุดหนุนตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ/
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
 4. ผูอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน ผูที่อนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุนคือหัวหนาหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

 
 B  ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 
 
  1 เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ  หนวยงานผูใหเงินอุดหนุนตองใหความสําคัญกบัโครงการ
อันเปนภารกิจหลกัตามแผนพฒันาทองถ่ินทีจ่ะตองดําเนินการเองและสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงิน
อุดหนุน 
  2.คํานวณอัตราสวนการใหเงินอุดหนุน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนให
หนวยงานอื่นไดไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา โดยไมรวมเงินอุดหนุนทีร่ัฐจัดสรรให ดังน้ี    
               (๑ องคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินรอยละสบิ 
             (๒ เทศบาลนคร ไมเกินรอยละสอง 
                     (๓ เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลไมเกินรอยละสาม 
               (๔ องคการบริหารสวนตําบล ไมเกินรอยละหา 
  กรณีจะต้ังเกินอัตราทีก่ําหนด ใหขออนุมัติจากผูวาราชการจงัหวัดกอนการต้ังงบประมาณ โดยสวนที่
เกินจะตองไมเกินหน่ึงเทาของอัตราสวน 
  กรณีที่ไมตองนํามาคํานวณรวมอัตราสวน 
         (1 การอุดหนุนรัฐวิสาหกจิ  
   (2 การอุดหนุนโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรอื
ตามกฎหมายวาด วยการกําหนดแผนฯ 
   ตามตัวอยางหนาที่  17 - 18 

เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลวเห็นวาเปนไปตามระเบียบเงินอุดหนุน  ก็นําโครงการไป
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในแบบ ผ.02 
 

ต้ังงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนหามจายจาก เงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 
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 C  ขั้นตอนการเบิกจาย 
 
 1 แจงผลการอนุมัติงบประมาณ  เมื่องบประมาณรายจายฯ มีผลบังคับใชใหแจงหนวยงานที่ขอรบัเงิน
อุดหนุนทราบโดยแจงมิใหดําเนินการหรือกอหน้ีผูกพันกอนไดรับเงินอุดหนุน  ตามตัวอยางหนาที่  21 
 2 พิจารณาสถานะการเงินการคลัง   อปท.ตองพจิารณาสถานะการเงินการคลัง หากมีรายไดเพียงพอ จึงจะ
เบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานที่ขอรบัเงินอุดหนุน โดยตองเบกิจายใหแลวเสรจ็ภายในปงบประมาณ   
 3 ตรวจสอบหลักเกณฑการใชจายเงิน  อปท ตองตรวจสอบวาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ หรอืไม หากไมมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถพจิารณาไมเบิกจายเงินอุดหนุนใหหนวยงานดังกลาวได  หากมเีพียงพอแลวและใกลถึงกําหนดวัน
ดําเนินการใหแจงใหหนวยงานติดตอขอรับเงิน ตามตัวอยางหนาที่ 22 
 4  จัดทําบันทึกขอตกลง    กอนเบิกจายให อปท  จัดทําบนัทึกขอตกลงตามแบบทีป่ลัดกระทรวงมหาดไทย
กําหนดกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกุศลใหจัดทําเปนบันทึก
ขอตกลงกบัผูแทนของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมนอยกวา 3 คน     ตามตัวอยางหนาที่ 23 – 24   
  เมื่อหนวยงานที่ขอรบัเงินอุดหนุนไดรบัเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวใหออกใบเสรจ็รบัเงินเพือ่ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บไวเปนหลักฐาน เวนแตหนวยงานที่ขอรบัเงินอุดหนุนไมมีใบเสร็จรับเงินใชในลักษณะ
งานปกติใหออกใบสําคัญรับเงินแทน 
 5 แจงหลักเกณฑการใชจายเงิน/การรายงานผล    ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงหนวยงานที่ขอรบั
เงินอุดหนุนรายงานผลทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ หากมเีงินเหลือใหสงคืนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในคราวเดียวกัน  ตามตัวอยางหนาที่ 25 
 
 D  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจาย   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุน
แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายตามทีเ่ห็นสมควร เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการจนแลวเสรจ็ 
หากไมดําเนินการตามโครงการใหเรียกเงินคืนทั้งหมด   ตามตัวอยางหนาที่ 27 - 28 
 2.หนวยงาน/องคกรรายงานผลการดําเนินการโครงการ  และคืนเงินทีเ่หลือจาย ภายใน ๓๐ วัน นับแต
โครงการแลวเสรจ็  ตามตัวอยางหนา 29 
 3.คณะทํางานติดตามและประเมนิผลการใชจายเงิน รายงานผล ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับการรายงาน
ผล ตามตัวอยางหนาที่ 30 - 31  
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ขั้นตอนการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการอุดหนุน 
 

อปท สงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด 
 
 

      อํานาจหนาที่ 
 
 

         ทุนหมุนเวียน 
 
 
 

      ประชาชนในทองที่ไดประโยชน 
 
 
 

          มีเงินสมทบ 
 
 
 

        แผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 

      คํานวณอัตรา 
 
 
 

        ผวจ.พิจารณา 
 
 
 

จัดทําขอบัญญัต ิ
 
 

       แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน 
 
 
 

     จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ 
 
 

แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผล 
 

รายงาน/ติดตาม/ประเมินผล 

 
 
 
 
 

YES 

เกินอัตรา 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

ไมเกินอัตรา 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 
แจงหนวยงานผูขอ 
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ขั้นตอนการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณีสวนราชการขอรับการอุดหนุน 
 

สวนราชการสงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด 
 
 

      อํานาจหนาที่ 
 
 

          ทุนหมุนเวียน 
 
 
 

       ประชาชนในทองที่ไดประโยชน 
 
 
 

         มีเงินสมทบยกเวนภารกิจถายโอน 
 
 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 

        คํานวณอัตรา 
 
 
 

          ผวจ.พิจารณา 
 
 
 

จัดทําขอบัญญัต ิ
 
 

        แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน 
 
 
 

     จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ 
 
 

แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผล 
 
 

รายงาน/ติดตาม/ประเมินผล 

 
 
 
 

YES 

เกินอัตรา 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

ไมเกินอัตรา 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 
แจงหนวยงานผูขอ 
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ขั้นตอนการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณี รองขอใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการแทน 
 

     รัฐวิสาหกิจสงรายละเอียดประมาณราคา 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 

จัดทําขอบัญญัต ิ
 
 
 

     แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน 
 
 
 

จัดทําขอตกลง 
 
 
 

เบิกตามระเบียบเบิกจาย 
 
 
 

แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผล 
 
 
 

หนวยงานรายการผล 
 
 
 

คณะกรรมการรายงานผล 
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แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผล                    
 

ขั้นตอนการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณี องคกรภาคประชาชน ขอรับการอุดหนุน 
 

       สงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด 
 
 

         อํานาจหนาที่ 
 
 

        ตั้งตามกฎหมาย/มีระเบียบขอบังคับ 
 
 
 

         ประชาชนในทองที่ไดประโยชน 
 
 
 

          ดําเนินงานตอเนื่อง ๑ ป/มิใชทุนหมุนเวียน 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 

          คํานวณอัตรา 
   
 
 

         ผวจ.พิจารณา 
 
 
 

จัดทําขอบัญญัต ิ
 
 

          แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน 
 
 
 

          จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ 
 
 

เบิกตามระเบียบเบิกจาย 
 
 

 
 
 
 
 

YES 

เกินอัตรา 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

ไมเกินอัตรา 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 
แจงหนวยงานผูขอ 

รายงานผล 
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ขั้นตอนการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณี องคกรการกุศล ขอรับการอุดหนุน 
 

           สงโครงการตามรูปแบบที่กําหนด 
 
 

        อํานาจหนาที่ 
 
 

      ตั้งตามกฎหมาย/มีระเบียบขอบังคับ 
 
 
 

     ประชาชนในทองที่ไดประโยชน 
 
 
 

      ดําเนินงานตอเนื่อง ๑ ป/มิใชทุนหมุนเวียน 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 

        คํานวณอัตรา 
  
 
 

       ผวจ.พิจารณา 
 
 
 

จัดทําขอบัญญัต ิ
 
 

       แจงใหผูขอทราบ/หามกอหนี้กอนไดรับเงิน 
 
 

   
จัดทําขอตกลง/เบิกจาย/แจงหลักเกณฑ 

 
 

                                                                               แตงตัง้คณะกรรมการตดิตาม 
 
 

ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 

 

YES 

เกินอัตรา 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

ไมเกินอัตรา 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 
แจงหนวยงานผูขอ 
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(แบบตัวอยางโครงการขอรับเงินอุดหนุน  
(แบบโครงการขอรบัเงนิอดุหนุน   

โครงการ            
 
1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจําเปนตองมีโครงการ  
             
            

2. วัตถุประสงคของโครงการ  (แสดงความตองการใหเกิดอะไรเพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุน  
 1            
   2            

3            
4            

3. เปาหมายของโครงการ (เปนการคาดหวังลวงหนาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลท่ีประชาชนในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดรับ  

1            
   2            

3            
4            

4. วิธีการดําเนินการ (การใหรายละเอียดในการดําเนินการ ทําอยางไรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
รวมถึงระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายเงิน  
             
            

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ควรมีระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดของโครงการ  
             
            

6. สถานท่ีดําเนินการ (ควรระบุสถานท่ีใหชัดเจน  
             
            

7.ผูรับผิดชอบโครงการ (ผูใดหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ  
             
            
8. งบประมาณ   
 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก    (องคการบรหิารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล  จํานวนเงิน                         
บาท       (                          
รายละเอียดประมาณคาใชจายปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
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 8.2 งบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ (เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ ยกเวน
เงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรบัไวเปนการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งตองต้ังงบประมาณอุดหนุนให
หนวยงานที่ขอรบัเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2559 ขอ 7  
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการน้ี(กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ขอรับเงินอุดหนุนอยางไร  

1            
   2            

3            
4            

 
ลงช่ือ    ผูเสนอโครงการ                

         (      
ตําแหนง     
              (ผูขอรับเงินอุดหนุน  

 
ลงช่ือ    ผูเสนอโครงการ      

     (      
ตําแหนง     
              (ผูขอรับเงินอุดหนุน  

 
ลงช่ือ    ผูเสนอโครงการ       

    (      
ตําแหนง     
              (ผูขอรับเงินอุดหนุน  

หมายเหตุ  ผูขอรบัเงินอุดหนุนจะตองเขียนโครงการใหละเอียดเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาวาเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 หรือไม 
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(แบบตัวอยางประมาณการคาใชจาย  (แบบประมาณการคาใชจาย   
รายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย 

โครงการ            
 
ลําดับท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน(บาท  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   

รวม  
 
(ตัวหนังสอื(              
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจาณาวาอยูในอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือไม 
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(แบบตัวอยางตารางสรุปการตั้งงบประมาณ  
 

ตัวอยางตารางสรุปการต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
ลําดับที ่ ช่ือโครงการ จํานวนเงิน 

รวมคํานวณ ไมรวมคํานวณ 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    
๑๐    
๑๑    
๑๒    
 รวมเปนเงิน(4    
 คิดเปนรอยละ(๔ x๑๐๐ 

(3) 
  

    
 
 
 
รายไดรับจรงิในปทีผ่าน(ปที่ปดบัญชีแลว (๑      บาท 
หัก เงินอุดหนุน  (๒)     บาท 
รายไดที่นํามาคํานวณเปนฐาน (๑)-(๒)=(๓)     บาท 
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(แบบตัวอยางตารางการคํานวณ   
 

ตัวอยางตารางการคํานวณอัตราสวนรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาไมรวมเงินอุดหนุน 
 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ 

๑  ๕๐,๐๐๐ ๐.๕ 
๒  ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๐ 
๓  ๘๐,๐๐๐๐ ๑.๘ 
๔  ๑๐๐,๐๐๐ ๒.๘ 
๕  ๓๐๐,๐๐๐ ๔.๓ 
๖  ๑๐๐,๐๐๐ ๕.๓ 
๗  ๕๐,๐๐๐ ๕.๘ 
๘  ๒๐๐,๐๐๐ ๖.๘ 

 
หมายเหตุ 
 ๑ ใหเรียงลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อพจิารณาอัตราสวน 
 ๒ กรณีที่อุดหนุนเกินรอยละ ๓ ใหสงโครงการทีอุ่ดหนุนเกินอัตรารอยละ ๓ ใหผูวาราชการจงัหวัดพจิารณา
กอนต้ังงบประมาณ  ( ในกรณีน้ีสงโครงการที่ ๕ – ๗  ใหผูวาพิจารณา พรอมระบุเหตุผลและความจําเปน 
 ๓ กรณีที่อุดหนุนเกิน ๑ เทาของอัตราทีก่ําหนด (รอยละ ไมสามารถอุดหนุนได ( จากตัวอยางคือโครงการที่ 
๘  
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 (ตัวอยางหนังสืออนุมัติตั้งงบประมาณเกินอัตราสวน   
 
 
ที่ .....................        สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
         ถนน  อําเภอ   
         จังหวัด     

      .......(วัน เดือน ป.................  
 
เรื่อง  ขออนุมัติต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนเกินอัตราสวนที่กําหนด 

เรียน  นายอําเภอ    

อางถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙     

สิ่งทีส่งมาดวย  รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุน จํานวน   ๑ ชุด 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๕ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังงบประมาณใหอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมเกินรอยละ ๓ 
ของอัตราสวนรายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให กรณีที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะต้ังงบประมาณเกนิอัตราทีก่ําหนดใหขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเปนรายกรณีกอนต้ังงบประมาณ  โดย
สวนเกินตองไมเกินหน่ึงเทาของอตัราสวนที่กําหนด และใหเหตุผล ความจําเปนและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเพื่อ
ประกอบการพิจารณา น้ัน 

  ในปงบประมาณ ๒๕๖2 เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกาไดต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเกิน
อัตราสวนที่กําหนดไว จํานวน         โครงการ  โดยมีเหตุผล ความจําเปนและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จึงเรียนมาโปรดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (..................................  
            นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา 

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

ลําดับท่ี โครงการ เหตุผล/ความจําเปน/ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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(แบบตัวอยางหนังสือแจงผลการขอรับเงินอุดหนุน  

 

 
 
ที่   /              สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
                ถนน    อําเภอ   
                จังหวัด     

              (วัน เดือน ป        
 
เรื่อง   แจงผลการอนุมัติงบประมาณ 

เรียน  (หัวหนาสวนราชการ/นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หัวหนาองคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน  

อางถึง   หนังสือ      (หนวยงาน/องคกร              ที่                  ลงวันที่      

 ตามหนังสือทีอ่างถึง           (หนวยงาน/องคกร             ไดเสนอโครงการ          เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา เปนเงิน                         บาท (        
    เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงค ความละเอียดตามหนังสือที่อางถึง น้ัน 
 

 บัดน้ี เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา  ไดตรวจสอบความถูกตองของโครงการพรอมทั้งบรรจุไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                  เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอแจงผลการพิจารณาใหการสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนโครงการดังกลาวมาใหทานไดรับทราบพรอมทั้งแจงเงื่อนไขของการเบิกจายเงินอุดหนุน ดังน้ี 

1. หามมิใหหนวยงานของทานดําเนินการหรือกอหน้ีผูกพันกอนที่จะไดรบัเงินอุดหนุนจากเทศบาล 
2. เทศบาล จะเบิกจายเงินอุดหนุนดังกลาวใหทานเมือถึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินหรือตามที่

ทานแจงขอรับการอุดหนุน ทั้งน้ีตองเปนไปตามสถานะการเงินการคลังของเทศบาล  หากปรากฏวามีรายไดเพียงพอ 
จึงจะพิจารณาใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานของทานตอไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (    
         นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา 

 
 
 
 
 
 
สํานัก/กอง   
โทร.       
โทรสาร    
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(แบบตัวอยางหนังสือแจงหนวยงานใหรับเงิน 
 

 
 

ที่   /       สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
        ถนน    อําเภอ   
        จังหวัด        
 
              (วัน เดือน ป    

เรื่อง   การขอรบัเงินอุดหนุน 

เรียน  (หัวหนาสวนราชการ/นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หัวหนาองคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน  

อางถึง   หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ที ่  /            ลงวันที่         
  

 ตามหนังสือที่อางถึง    สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา      แจงอนุมัติการขอรับเงินอุดหนุน
กรณีที่ถึง                   (หนวยงาน/องคกร             ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล เพื่อดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ  พรอมทั้งแจงเงื่อนไขของการเบิกจายเงินอุดหนุน ใหทานทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียด
ตามหนังสือที่อางถึง น้ัน  

 บัดน้ีใกลถึงกําหนดเวลาที่จะดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกลาวแลว  เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา จึง
ขอใหทานและผูที่เกี่ยวของ รวม 3 คน มาจัดทําขอตกลงในการรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา   ใน
วันที่      ณ กอง    สํา นักงานเทศบาลตําบลเก า เอ็นพี ยู เก า    
ทั้งน้ีใหทานนําเอกสารหลักฐานไปประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี 

 1  สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับเงิน       
 2  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของหมูบาน      
 3  ใบเสร็จรบัเงิน (ถามี  

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (..................................  
           นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา 

สํานัก/กอง.................. 
โทร............................ 
โทรสาร........................ 
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(แบบตัวอยางบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน  
 เลขที ่  /   

บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน 

   เขียนที่       

   วันที่  เดือน  พ.ศ.    

  บันทึกน้ีทําข้ึนเพื่อเปนขอตกลงในการดําเนินงานโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก  (ช่ือองคการ

บริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล   ระหวาง   ( ช่ือหนวยงานที่ ขอรับเงิน

อุดหนุน    โดย           

  ๑.นาย/นาง/นางสาว   บานเลขที่    หมูที่     ตําบล       

อําเภอ      จังหวัด          

  ๒.นาย/นาง/นางสาว   บานเลขที่    หมูที่     ตําบล       

อําเภอ      จังหวัด          

  ๓.นาย/นาง/นางสาว   บานเลขที่    หมูที่     ตําบล       

อําเภอ      จังหวัด       

  ในฐานะ  (ตําแหนงผูรับผิดชอบโครงการ   ซึ่งตอไปในบันทึกน้ีเรียกวา“ผูไดรับเงินอุดหนุน” ฝาย

หน่ึงกับ   (ช่ือองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล      โดยนาย/นาง/นางสาว  

                             ในฐานะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล   

ซึ่งตอไปในบันทึกน้ีเรียกวา “ผูใหเงินอุดหนุน” อีกฝายหน่ึง       

  ทั้งสองฝายไดตกลงทําบันทึกขอตกลงกัน  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี    

  ๑.ผูไดรับเงินอุดหนุน  ตกลงจะดําเนินการโครงการ      

                 ซึ่ ง ต อ ไป ในบันทึ ก น้ี

เรียกวา  “โครงการ” ตามที่    (  ช่ือองคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล   

ผูใหเงินอุดหนุน  ไดใหเงินอุดหนุน  จํานวน    บาท  (       แ ล ะ ผู

ไดรับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ  จํานวน     บาท (      ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงค เปาหมาย  แผนการดําเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงน้ี   ตลอดจน

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด       

  ๒.หากผูไดรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการตามโครงการหรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการ  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนด  ผูไดรับเงินอุดหนุนยอนยอมคืนเงินอุดหนุนที่ไดรับหรือเบิกจายไปแลว

หรือคาใชจายอื่นใด  อันเกิดจากการดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไมดําเนินการตาม

โครงการใหแกผูใหเงินอุดหนุน   โดยผูใหเงินอุดหนุนมิตองบอกกลาวหรือทวงถามเปนหนังสือแตอยางใดและผูใหเงิน

อุดหนุนไมตองรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ที่ เกิดข้ึน  เวนแต  การไมดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการน้ัน  เกิดจากเหตุสุดวิสัย   พนวิสัย   หรือเกิดภัยพิบัติ  ซึ่งมิไดเกิดจากการกระทําของผู

ไดรับเงินอุดหนุน   
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 ในกรณีที่ผูไดรับเงินอุดหนุนไมคืนเงินอุดหนุนที่ไดรับหรือเบิกจายไปแลว    รวมทั้งคาใชจาย 

อื่นใด   ใหแกผูใหเงินอุดหนุน  ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกําหนดนับแตวันที่ไดรับ

เงินจากผูใหเงินอุดหนุน   รวมทั้งยินยอมใหผูเงินอุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย    

  ๓.ผูไดรับเงินอุดหนุนจะตองจัดใหมีระเบียบ   ขอบังคับ  หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติในการจะนําเงิน

อุดหนุนที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปใชจายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

  ๔.ผูไดรับเงินอุดหนุนที่มีเงินรวมสมทบ  เมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลวในการดําเนินโครงการจะตองใช

จายเงินงบประมาณของตนเองกอนเปนลําดับแรก        

  ๕.ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอํานวยความสะดวกใหคณะทํางานที่ผูใหเงินอุดหนุนแตงต้ัง

เขารวมติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน       

  ๖.เมื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการเสร็จเรียบรอยแลว   ผูไดรับเงินอุดหนุนตองรายงาน

ผลการดําเนินการพรอมรายงานการใชจายเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นใหผูใหเงินอุดหนุน

ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน    นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ  และหากมีเงินเหลือจายใหสงคืน(ช่ือองคการบริหารสวน

จังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล  พรอมการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว   

  หากผูไดรับเงินอุดหนุนไมรายงานผลการดําเนินการ  ผูใหเงินอุดหนุนขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณใหในโอกาสตอไป   และหากผูไดรับเงินอุดหนุนไมคืนเงินเหลือจาย  ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอม

ใหผูใหเงินอุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย   พรอมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนด   

  บันทึกขอตกลงน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ   มีขอความถูกตองตรงกัน  โดยมอบใหผูไดรับเงินอุดหนุนหน่ึง

ฉบับ  และผูใหเงินอุดหนุน หน่ึงฉบับ         

  ทั้งสองฝายไดอานและมีความเขาใจขอความตามบันทึกขอตกลงน้ีโดยตลอดแลว   จึงไดลงลายมือ

ช่ือไวเปนหลักฐาน 

(ลงช่ือ                ผูใหเงินอุดหนุน      (ลงช่ือ                ผูไดรับเงินอุดหนุน 

        (                                      (                      

ตําแหนง                               ตําแหนง     

(ลงช่ือ                พยานผูใหเงินอุดหนุน      (ลงช่ือ                ผูไดรับเงินอุดหนุน 

        (                              (                      

ตําแหนง                               ตําแหนง     

(ลงช่ือ                พยานผูใหเงินอุดหนุน      (ลงช่ือ                ผูไดรับเงินอุดหนุน 

        (                              (                      

ตําแหนง                               ตําแหนง     
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(แบบตัวอยางหนังสือแจงหลักเกณฑการใชจายเงิน  
 

 

ที่     /      สํานักงานเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
        ถนน   อําเภอ    
        จังหวัด      

              (วัน เดือน ป    

เรื่อง   แจงหลักเกณฑการใชจายเงินอุดหนุน 

เรียน   (หัวหนาสวนราชการ/นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หัวหนาองคกรที่ขอรับเงินอุดหนุน  

อางถึง   บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ...........................................   

สิ่งทีส่งมาดวย   แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรบัเงนิอุดหนุน จํานวน ๑  ชุด 

 ตามที ่ (ช่ือหนวยงาน/องคการ    ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลเกา
เอ็นพียูเกา             เพื่อดําเนินการโครงการ.............................................เปนเงิน...........................บาท 
(...............................................     ความละเอียดตามบันทกึขอตกลง ทีอ่างถึง น้ัน 

 เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกาขอแจงหลักเกณฑการดําเนินการ ดังน้ี 
1. หนวยงานที่รับเงินอุดหนุน จะตองนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการ

เทาน้ัน ไมสามารถนําไปใชเพื่อการอื่นได  หากพบวาการดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุนจะตองคืนเงินที่รับไปเต็มจํานวนโดยเร็ว 

2. หนวยงานที่รับเงินอุดหนุน จะตองรายงานผลการดําเนินการ ตามแบบที่สงมาดวยพรอมน้ี 
พรอมจัดสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ (พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุก
ฉบับ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ และหากมีเงินเหลือใหสงคืนในคราวเดียวกัน   

3. เทศบาลไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ทานไดรับเงินอุดหนุน  
จึงขอใหทานไดโปรดใหขอมูล และอํานวยความสะดวกในการประสานงานแกคณะกรรมการดังกลาวดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
             (..................................  
                 นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
 
 

สํานัก/กอง.................. 
โทร............................ 
โทรสาร........................ 
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(แบบตัวอยางรายงานผลการดําเนินงาน  
 

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุน 
(องคการบริหารสวนจงัหวัด  เทศบาล  องคการบรหิารสวนตําบล    
โครงการ          

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

๑.หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน                      

๒.งบประมาณ            
 ๒.๑  งบประมาณของโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน    บาท   
 ๒.๒  งบประมาณที่ไดใชไปในการดําเนินงานโครงการ   บาท   
 ๒.๓  งบประมาณคงเหลือ       บาท  (ถามี             

๓.  ผลการดําเนินการ           
 ๓.๑  ผูไดรับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  ตามบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนเลขที่
    /          วันที่ เดือน   พ.ศ.     ไดเริ่มดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของโครงการเมื่อวันที่   เดือน   พ.ศ.        และเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  
วันที่        เดือน  พ.ศ.          
  ๓.๒  ผูไดรับรับเงินอุดหนุนขอสงสําเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นจํานวน           
  ฉบับ  จํานวนเงิน     บาท  (     ของการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับเงิน
อุดหนุนมาพรอมหนังสือน้ีเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบตอไป      
   ๓.๓  ผูไดรับเงินอุดหนุนขอสงเงินงบประมาณคงเหลือ  (ถามี  จํานวน                   
บาท  คืนมาพรอมหนังสือน้ี          
   ๓.๔  ประโยชนที่ประชาชนไดรับ  (เขียนใหเห็นวาเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ขอรับเงินอุดหนุนอยางไร           
             
                      

๔.  ผูไดรับเงินอุดหนุนไมสามารถดําเนินการตามโครงการได  เน่ืองจาก             
จึงขอสงเงินคืน  จํานวน   บาท  (     ม าพรอมหนังสือน้ี 

    ลงช่ือ   ผูรายงาน  (ผูไดรับเงินอุดหนุน    
                    (         
    ตําแหนง    

หมายเหตุ     กรณีองคกรประชาชนและองคกรการกุศลลงนามไมนอยกวาสามคน 

 

 



      

การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

      28 :                                                                                                อํานวยการฝกอบรมโดย  9NPU9 
 

(แบบตัวอยางบันทึกขอความแตงตั่งคณะทํางาน  

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                

ท่ี    วันท่ี              
เร่ือง  ลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนโครงการ    

เรียน  ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตร ี

  เร่ืองเดิม 
  1.เทศบัญญัติประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.            แผนงาน            
งาน      หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน     
โครงการ       

  2. บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน  เลขที่                    /    

  ขอเท็จจริง 
   (หนวยงาน/องคกร)    ไดรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไปดําเนินโครงการ
      ใหบรรลุวัตถุประสงคแลวเมื่อวันที่      
ทั้งน้ีเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ไดแจงหลักเกณฑการใชจายเงิน การรายงานใหหนวยงานดังกลาวทราบแลว 

  กฎหมาย/ระเบียบ 
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ขอ 12 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการของหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
  2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3161 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ขอ 2.6 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน โดยมีองคประกอบและจํานวนตามที่เห็นสมควร  เพื่อทําหนาที่ติดตามแผลการดําเนินการจนแลวเสร็จ แลว
รายงานใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเงินเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว 

 ขอเสนอแนะ 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ/หนังสอืสัง่การ เห็นควรแตงต้ังคณะทํางานติตดามและประเมินผลการใช
จายเงินอุดหนุน โครงการ     ดังน้ี 
  1   ตําแหนง      ประธานคณะทํางาน 
  2   ตําแหนง      คณะทํางาน  
  3   ตําแหนง      คณะทํางาน/เลขานุการ 

       (      
              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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(แบบตัวอยางคาํส่ังแตงตั้งคณะทาํงานตดิตามและประเมินผล   
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
ที่............./  

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน 
----------------------- 

 ตามที่เทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา   ไดอุดหนุนงบประมาณใหแก (ช่ือหนวยงาน   
   เพื่อดําเนินการโครงการ.. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .   เปนเงิน
.............................................................บาท (.......................................................................  น้ัน  

 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙  นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา  จึงอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙   ขอ  12 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3161   ลงวันที่    24   มิถุนายน  2559 ขอ 2.6       
จึงแตงต้ังคณะกรรการติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน โครงการ........................................................ 
ดังน้ี 

1. ..................................................... ตําแหนง............................. ประธานคณะกรรมการ 
2. ..................................................... ตําแหนง............................. กรรมการ 
3. ..................................................... ตําแหนง............................. กรรมการ/เลขานุการ 

 
ใหผูที่ไดการแตงต้ัง ดําเนินการติดตามผลการการดําเนินการโครงการ.................................... ของ..

(หนวยงาน/องคกร..... จนแลวเสรจ็ แลวใหรายงานผูบรหิารทราบ หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ใหเรียกเงินคืนเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทัง้หมดคืนโดยเร็ว  

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จนกวาการดําเนินการจะแลวเสร็จ 

  สั่ง  ณ  วันที่.................................................................. 
 
 
           (..........................................  
               นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
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(แบบตัวอยางหนังสือแจงผลการดําเนินการ   
 
 

 
 (ตัวอยางหนังสือแจงผลการดําเนินการและหลักฐานการใชจายเงินของหนวยงานที่รบัเงินอุดหนุน  

 
ที่ .....................               หนวยงาน/องคกร..................... 
                ............................................. 
                   
      .......(วัน เดือน ป.................  
 
เรื่อง   ขอสงรายงานและหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุนพรอมรายงานการดําเนินการ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลเกาเอ็นพียูเกา 

อางถึง   บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน ลงวันที่..........................  

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. แบบรายงานผล      จํานวน  ๑ ฉบับ   
  ๒. หลักฐานการใชจายเงิน     จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒. เอกสารสรปุผลการดําเนินการโครงการ   จํานวน  ๑  ชุด 
  
 ตามที่        (ช่ือหนวยงาน    ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลเกา
เอ็นพียูเกา        เพื่อดําเนินการโครงการ.................................................................................. เปนเงิน
...........................................บาท (...................................................................... ตามบันทึกขอตกลงการรับ เงินอดุหนุน
ที่อางถึง น้ัน 
 
 บัดน้ี การดําเนินการโครงการดังกลาว ไดเสร็จสิ้นลงแลว  จึงขอจัดสงแบบรายงานผล  หลักฐานการ
ใชจาย และเอกสารสรุปผลการดําเนินการโครงการ เรียนมาพรอมน้ี   ทั้งน้ี ในการใชจายเงินดังกลาว  ปรากฏวาไมมี
เงินคงแตอยางใด  / มีเงินคงเหลือ จํานวน.................บาท (....................................... ซึ่งไดนําสงคืนพรอมในค ราว
เดียวกันน้ีแลว  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (..................................  
           หัวหนาหนวยงาน/องคกร    
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(แบบตัวอยางบันทึกขอความรายงานผล  
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                

ท่ี        วันท่ี             
เร่ือง  การติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนโครงการ       

เรียน  ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตร ี
  เร่ืองเดิม 
  1.เทศบัญญัติประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.            แผนงาน            
งาน      หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน     
โครงการ       
  2 คําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา ที่  /   ลงวันที่   
        เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน     

  ขอเท็จจริง 
  1 ช่ือองคกร ไดสงรายงานและหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุนพรอมรายงานการดําเนินการ โ ค ร ง ก า ร
     งบประมาณ        บาท  ซึ่งไดดําเนินการเสร็จ
สิ้นตามวัตถุประสงคแลว  
  2 แตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน คําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
ที่  /   ลงวันที่            ไดติดตามและประเมินผลการใช
จายเงินอุดหนุนโครงการดังกลาว เมื่อวันที่        
 กฎหมาย/ระเบียบ 
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ขอ 12 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการของหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
  2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3161 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  ขอ 2.6 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน โดยมีองคประกอบและจํานวนตามที่เห็นสมควร  เพื่อทําหนาที่ติดตามแผลการดําเนินการจนแลวเสร็จ แลว
รายงานใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ หากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเงินเทาจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว 

ขอเสนอแนะ 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ/หนังสอืสัง่การ คณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน 
ไดติดตามและประเมินผลโครงการ      ผลปรากฏตามเอกที่แนบมาพรอมน้ี 
  
     (        
   ประธานคณะทํางานติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอดุหนุน  
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(แบบติดตามและประเมินผล   
 
 
 

แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนท่ีไดรับจากเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ช่ือโครงการ   …...............................................................……………………. 
ช่ือหนวยงาน / กลุม ……………...............….........................…………. 

วงเงินอุดหนุน ………………………….  บาท    (.................................................................................  
---------------------------- 

 
  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเกาเอ็นพียูเกาที่......./๒๕๖1  ไดแตงต้ังคณะทํางานติดตามและประเมินผล
การใชจายเงินอุดหนุน โครงการ.......................................................  ซึ่งไดอุดหนุนใหแก...................................... 
บัดน้ี โครงการดังกลาวใหดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  คณะทํางานฯ จึงไดดําเนินการประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุน
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. รายการคาใชจายทีม่ีใชจายเงิน ดังน้ี 

ที่ รายการ 
จํานวน 
(หนวย  

เปนเงิน 
(บาท  

รวมเปนเงิน 
(บาท  

     
     
     
     
     
 รวมเปนเงิน    
 

2. การตรวจสอบการใชจายเงินและการดําเนินกิจกรรม  
ที่ รายการ ถูกตอง ไมถูกตอง หมายเหตุ 
๑ รายการคาใชจายทกุรายการถูกตองตามที่ไดรบัอนุมัติ    
๒ มีหลกัฐานการเบิกจายถูกตอง ครบถวนทุกรายการ    
๓ มีการดําเนินการครบถวนทุกกจิกรรมและบรรลุตาม

วัตถุประสงคแลว 
   

 
3. การตรวจสอบเงินเหลือจาย 

(    มีเงินเหลือจาย......................บาท   (    ไมมีเงินเหลือจาย  
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4.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................... 
 
 
คณะทํางานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  เมื่อวันที่.......................................... 
 

(ลงช่ือ........................................ตําแหนง........................................ ประธานคณะกรรมการ 
         (......................................  

 
(ลงช่ือ........................................ตําแหนง........................................ คณะทํางาน  
         (......................................  

 
(ลงช่ือ........................................ตําแหนง.................. ...................... คณะทํางาน/เลขานุการ 
         (......................................  
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  ประเด็นคําถามในการตั้งงบประมาณและการเบกิจายเงินอดุหนนุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็ แนวทางการพิจารณา ขอกฎหมาย 

1. เงินอุดหนุนคือ  เงินอุดหนุนคือเงินที่องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ต้ัง
งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อดําเนินการตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามกฎหมาย 

 (ตองไมใชการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแลวไปมอบใหหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานผูขอรับเงิน
อุดหนุนไปดําเนินการ เชน สมาคมกีฬาจังหวัดขอรับไปใหชมรม
ฟุตบอล 

 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3 

2. หนวยงานที่มีสิทธิขอรับ
เงินอุดหนุน 

 หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน มี 5 หนวยงาน ไดแก  2 . ๑ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 
 ๒.2  สวนราชการ ไดแก สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
 2.๓ รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา และการประปา 
 2.๔ องคกรประชาชน ไดแก องคกรซึ่งเปนการรวมของ
ประชาชนที่จัดต้ังโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
ของหนวยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
และมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป (เชนกลุม
อาชีพ ตรวจสอบวามีการจดทะเบียนจัดต้ังกลุมถูกตอง หรือไม กลุม ชุมชน
จะตองมีการจัดต้ังถูกตองตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
เปนตน  
 2.๕ องคกรการกุศล ไดแก องคกรทางศาสนา หรือองคกร
ซึ่ งมี วัต ถุประสงคหลัก เพื่อ ดําเ นินงานการกุศลหรือบํา เพ็ญ
สาธารณประโยชน มิใชการมุงแสวงหากําไร ที่จัดต้ังโดยถูกตองตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ หรือขอบังคับของ      หนวยงานของรัฐ 

 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3 

3 .  ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณใหเงินอุดหนุน 

 หลักเกณฑการต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุน 
 3.๑ โครงการที่จะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนและหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงนิอุดหนุนตามกฎหมาย และตองไม
มีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน  

 
 
 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 4 
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ประเดน็ แนวทางการพิจารณา ขอกฎหมาย 

  3.๒ ประชาชนในเขตพื้นที่ตองไดรับประโยชนจากโครงการ
(พิจารณาวาในโครงการขอรับเงินอุดหนุนไดระบุหรือไมวาประชาชน
ของผูใหเงินอุดหนุนไดประโยชนอยางไร 
 3.3 ตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินที่จะตองดําเนินการเองและสถานะทางการคลัง
ก อ น ที่ จ ะ พิ จ า ร ณ า ใ ห เ งิ น อุ ด ห นุ น 
 3.๔ โครงการขอรับเงินอุดหนุนบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนหามจายจาก เงิน
สะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 
 

 

4. อัตราสวนการให เ งิน
อุดหนุน 

  4. อัตราสวนการใหเงินอุดหนุน 
  4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังงบประมาณเงินอุดหนุน
ใ ห ห น ว ย ง า น อื่ น ไ ด ไ ม เ กิ น อั ต ร า ส ว น 
ข อ ง ร า ย ไ ด จ ริ ง ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ผ า น ม า  โ ด ย ไ ม ร ว ม 
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให ดังน้ี    
                (๑ องคการบริหารสวนจังหวัดไมเกินรอยละสิบ 
           (๒ เทศบาลนคร ไมเกินรอยละสอง 
                    (๓ เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลไมเกินรอยละสาม 
              (๔ องคการบริหารสวนตําบล ไมเกินรอยละหา 
 4.2 ก ร ณีจ ะ ต้ั ง เ กิ น อั ต ร าที่ กํ าห นด  ใ ห ข ออ นุมั ติ 
จากผูวาราชการจังหวัดกอนการต้ังงบประมาณ โดยสวนที่เกิน
จะตองไมเกินหน่ึงเทาของอัตราสวน 
  4.3 กรณีที่ไมตองนํามาคํานวณรวมอัตราสวน 
         (1 การอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  
  (2 การอุดหนุนโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรือตามกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนฯ 

 

 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5 
 
 
 
 
 
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3 
 
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 6 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 7 

5 .  ก า ร ให เ งิ น อุ ดห นุ น
รัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจที่อุดหนุนไดมีดังน้ี 
 - ไดเฉพาะไฟฟา ประปา 
 - ไมตองทําโครงการใชประมาณการคาใชจาย 
 - ไมตองมีงบประมาณสมทบ 
 - ไมตองนํามารวมในสัดสวนรอยละ 
 - หั ว ห น า ส ว น ร า ช ก า ร ต อ ง ทํ า บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง 
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุน 
 
 
 
 

 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 6 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2  
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 6 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59 ขอ.4 
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๖ .  เ งิ น อุ ด ห นุ น ต า ม
กฎหมายกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  เ ช น  ค า อาหา ร
ก ล า ง วั น  เ งิ น อุ ด ห นุ น
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน 

 - เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
 - ไมตองมีงบประมาณสมทบ 
 - ไมตองนํามารวมในสัดสวน 
 
 
 
 
 
 

ว 3161 ขอ 2.1 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2  

๗. หลักเกณฑการขอรับเงิน
อุดหนุน  
 

 หลักเกณฑการขอรับเงินอุดหนุน  
 7.1 หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนโดยใหพิจารณา ดังน้ี 
        ( 1  โ ค ร ง ก า ร จ ะ ต อ ง อ ยู ใ น อํ า น า จ ห น า ที่  
ของผูขอรับเงินอุดหนุน 
        (2 โครงการจะตองมีการแสดงรายการประมาณการ
คาใชจาย 
        (3 ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองมีระเบียบ ขอบัง คับ 
หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติ ในการนําเงินอุดหนุนไปใชจาย 
               (4 โครงการของผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงให
เห็นวาประชาชนในพื้นที่ของผูใหเงินอุดหนุนไดประโยชนอยางไร 
            (5 หามดําเนินการหรือกอหน้ีผูกพันกอนที่จะไดรับ
เงินอุดหนุน 
         (6 เมื่อหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดรับเงินจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวใหออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเก็บไวเปนหลักฐาน เวนแตหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไมมีใบเสร็จรับเงินใชในลักษณะงานปกติใหออกใบสําคัญ
รับเงินแทน 
          (7 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่
โครงการแลวเสร็จ หากมีเงินเหลือใหสงคืนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในคราวเดียวกัน 
 7.๒ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการ ตอง
มีงบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ โดยใชจายจากแหลงเงิน
งบประมาณใดก็ไดและไมกําหนดจํานวนเงินสมทบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 4 
 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.1 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.4 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 4(2  
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9 
 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.5 
 
 
 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.7 
 
รบ.อุดหนนุฯ ขอ 8(2  
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  7.3 หนวยงานดังตอไปน้ีไมตองมีเงินสมทบ 
         (1 รัฐวิสาหกิจ  
    (2 องคกรประชาชน  
             (3 องคกรการกุศล  
       (4  สวนราชการที่ไดรับเงินอุดหนุนตามกฎหมายวา
ดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน เงินคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ/อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2  
 
 
 
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 8(2  

8. การเบิกจายเงินอุดหนุน 
ให อ งค ก รปกครองส วน
ทองถ่ินดําเนินการ ดังน้ี 

 หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุน 
 8.1 ตอง เบิกจ ายเงินอุดหนุนใหหนวยงานที่ ขอรั บ 
เงินอุดหนุนใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ   
 8.2 ตร วจ สอบว าห น ว ย ง านที่ ขอ รั บ เ งิ นอุ ดห นุน 
มีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรือไม หากไมมีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถพิจารณาไมเบิกจายเงินอุดหนุนใหหนวยงานดังกลาว
ได 
 8.3 กอนเบิกจายใหจัดทําบันทึกขอตกลงตามแบบ 
ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกุศลใหจัดทําเปน
บันทึกขอตกลงกับผูแทนของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมนอย
กวา 3 คน    
 8.4 เมื่อไดรับเงินแลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียก
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินจากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
 8.5 แจงหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันที่โครงการแลวเสร็จ 
 
 
 

 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.1 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.3 
 
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9 
 
 
 
 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.5 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.7 
 

9 .  ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 
 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูให เงินอุดหนุนแตงต้ัง
ค ณ ะ ทํ า ง า น ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช จ า ย ต า ม 
ที่เห็นสมควร เพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ หากไม
ดําเนินการตามโครงการใหเรียกเงินคืนทั้งหมด 
 
 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 12 
มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59 
 



      

การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

      38 :                                                                                                อํานวยการฝกอบรมโดย  9NPU9 
 

ประเดน็ แนวทางการพิจารณา ขอกฎหมาย 

10. ผูอนุมั ติโครงการที่
ขอรับเงินอุดหนุน 

 ผูที่อนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุนคือหัวหนาหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งไปเปนตาม รูปแบบโครงการที่ขอรบัเงินอุดหนุน
ตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/มท 
0808.2/ว3616 ลว 24 มิ.ย. 59ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามขอ 9 และขอ 14 
ของรบ.อุดหนุนฯ กําหนดหลักเกณฑดังกลาว 
 
 

มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.1 

11. เงินอุดหนุนสามารถไม
สามารถกันเงินหรือต้ังเปน
รายจายคางจายได 

 การบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เ ป น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ย ใ ต ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  
โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม – กันยายน ของปถัดไป ดังน้ันเมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแลวมีรายไดเพียงพอ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณน้ัน 
 
 

มท 0808.2/ว3616 
ลว 24 มิ.ย. 59ขอ 2.2 

12  ก ร ณีที่ หน วย ง านที่
ข อ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น
ดําเนินการกอหน้ีผูกพันหรือ
ดําเนินกิจกรรมไปกอนที่จะ
ไดรับเงิน จะทําอยางไร 

 หลักการอุดหนุนงบประมาณคือหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนมีงบประมาณไม เพียงพอที่จะดําเนินการ ดัง น้ันหาก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการไปกอนที่จะไดรับเงิน ยอม
แสดงใหเห็นวาหนวยงานดังกลาวมีงบประมาณของตนเองเพียง
พอที่จะดําเนินการ  ระเบียบจึงหามมิใหหนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนกอหน้ีกอนไดรับเงิน 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9 

1 3  ต น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
สถานศึกษาสังกัด สพฐ จะ
เปดทําการเรียนแตเปนตน
ปงบประมาณ จะทําอยางไร 

 เมื่องบประมาณประกาศใชใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แจงใหหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบโดยแจงมิใหกอหน้ีผูกพัน
กอนไดรับเงินไปพรอมกัน ดังน้ัน สถานศึกษาสังกัด สพฐ จะกอหน้ี
โครงการอาหารกลางวันกอนไดรับเงินเด็ดขาด หากกอหน้ีกอน อปท 
.จะไมสามารถอุดหนุนงบประมาณได  
 ในกรณีที่ตนปงบประมาณรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีเพียงไมพอ แตตนกลางเดือนตุลาคม จะมีเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จัดสรรเขามางวดแรก ให อปท.นําเงินดังกลาวไปอุดหนุน
ใหกับหนวยงาน สพฐ กอน 
 
 
 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 9 
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14 งบประมาณรายจาย
ประจําปประกาศใชไมทันใน
วันที่  1  ตุ ล าคม  จ ะทํ า
อยางไร 

 กรณีที่งบประมาณรายจายประจําปไมสามารถประกาศใช
ทันภายในกําหนดเวลา ให  อปท ใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน แต กรณีเงินอุดหนุนจะไม
สามารถเบิกจายได เน่ืองจากระเบียบจะรองรับเฉพาะรายจายใน
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางช่ัวคราว หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค เทาน้ัน 
 แนวทางการแกไข ให อปท. ทําหนังสือขอยกเวน การ
ปฏิบัติตามรบ.อุดหนุนฯ ขอ 7 ตอปลัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมี
อํานาจยกเวนตามรบ.อุดหนุนฯ ขอ 4 กอนปฏิบัติ 

รบ.งบประมาณ ขอ 7 
 
 
 
 
 
รบ.งบประมาณ ขอ 4 

15.หนวยงานที่ขอรับเงิน
อุ ด ห นุ น ส ง แ บ บ เ ส น อ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
หรื อแบ บป ร ะม าณการ
คาใชจายของรัฐวิสาหกิจ 
ถึ งองค ก รปกครองส วน
ทองถ่ินพรอมกับขอรับเงิน
ถูกตองหรือไม 

 แบบเสนอโครงการขอรับเงนิอุดหนุนหรือแบบประมาณการ
คาใชจายของรัฐวิสาหกิจ จะตองสงถึง อปท กอนจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน/กอนต้ังงบประมาณ เน่ืองจาก อปท.ตองพิจาณาหลักเกณฑ
ในการต้ังงบประมาณจากแบบดังกลาวโดยพิจารณาถึง 
 1 หนวยงานผูขอ 
 
 2 ภารกิจอํานาจหนาที่/ตองไมเปนทุนหมุนเวียน 
 
 3 ประชาชนในเขตพื้นที่ตองไดรับประโยชน 
 
 4 ตองใหความสํา คัญกับภารกิจหลักของ อปท ใน
แผนพัฒนาของตนเองกอน 
 
 5 หากสมควรต้ังงบประมาณ ใหนําโครงการไปบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 6 จัดทํางบประมาณรายจายโดยต้ังไวในหมวดเงินอุดหนนุ 
มิใหจายจากเงินสะสม  ทุนสํารองสะสม เงินกู 
 
 ดัง น้ันแบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนหรือแบบ
ประมาณการคาใชจายของรัฐวิสาหกิจ ตองสงถึง อปท กอนวัน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนา ประชุมเพื่อยก
รางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3(1 
– (5  
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(1  
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(2  
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(3  
 
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(4  
 
รบ.อุดหนุนฯ ขอ 5(5  
 
 
ระเบยีบแผนฯ ขอ 
16 และขอ 22 
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16 . แบ บ ป ร ะม าณกา ร
คาใชจายของไฟฟา ประปา 
จะ ยืน ยันราคาเพีย ง   6 
เดือน แตแผนพัฒนาทองถ่ิน
จ ะ ทํ า ล ว ง ห น า  ดั ง น้ั น
คาใชจายที่ไดรับจะแจงก็จะ
หมดอายุ 

 แบบประมาณการคาใชจายของไฟฟา ประปา จะยืนยัน
ราคาเพียง  6 เดือน เมื่อ อปท. นําเขาสูแผนพัฒนาทองถ่ิน แตได
จัดทํางบประมาณหลังจากราคาที่ไดรับแจงหมดอายุ อปท สามารถ
แจงให หนวยงานดังกลาว แจงยืนยันราคาใหกับ อปท อีกครั้ง หาก
ราคามีการเปลี่ยนแปลง อปท.สามารถแกไขราคากลางในแผนพัฒนา
ได โดยอํานาจผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 

ระเบียบแผนฯ ขอ 21 
มท 0810.3/ว 6247 
ลว 3 พ.ย.60   

17  เมื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคแลวมีเงินเหลือ
จ าย หนวยงานที่ รับ เ งิ น
อุดหนุนตองคืนหรือไม 

 เมื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการแลวมีเงิน
เหลือจาย หนวยงานผูขอรับเงินอุดหนนุตองคืนใหแต อปท.ภายใน 
30 วัน   ซึ่งไปตามขอตกลงการรับเงินอุดหนุนซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยใชอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 

-แบบบันทึกขอตกลง 
-กค 0406.3/ว 59 ลว 
22 ก.ค. 52 ขอ 11 

17 ศูนย ยุ ติ ธรรม ชุมชน 
อ ป ท  ส า ม า ร ถ ต้ั ง
งบ ป ระม าณอุ ดห นุน ได
หรือไม 

 ศูนยยุติธรรมชุมชน เปนเพียงเครื่องขายที่จัดต้ังโดยภาค
ประชาชนที่เขารวมอบรมกับสํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมิไดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมาย และ
ภารกิจการดําเนินงานของเครือขายดังกลาวเปนเพียงแนวรวมของ
กระทรวงยุติธรรมในชุมชน  เพื่อเสริมสรางความยุติธรรมและสงบ
สุขในชุมชน เมื่อศูนยยุติธรรมในชุมชนมิไดจัดต้ังตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ จึงไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได 
 
 

มท 0808.2/ว 683 
ลว 14 ม.ค. 59 

18 ศูนยพัฒนาครอบครัว
ใ น ชุ ม ช น  ส า ร ถ ต้ั ง
งบ ป ระม าณอุ ดห นุน ได
หรือไม 

  ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.  เปนองคกรที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายภายใตระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถานบัน
ครอบครัว วาดวยการจายเงินอุดหนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน   พ.ศ. 2548 หากดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ัง
งบประมาณอุดหนุนได 
 

มท 0808.2/ว2864  
ลว  21 ก.ย. 53 

19 การ ต้ั งงบประมาณ
อุดหนุนใหกับวัด 

 วัดเปนเปนหน่ึงใน 5 หนวยงานที่สามารถขอรับเงินอุดหนุน
จาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินได หากนําไปจัดบริการสาธารณะที่
เปนอํานาจหนาที่ทั้งของ อปท และ วัด ปจจุบันวัดมีหลักเกณฑการ
ใชจายอุดหนุนที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามประกาศ
มหาเถระสมาคมแลว  

รบ.อดุหนุนฯ ขอ 3(5  
มท 0808.2/ว1791  
ลว 3 เม.ย . 60   
ประกาศมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ 1 / 2560 
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20.การ ต้ั ง งบประมาณ
อุ ด ห นุ น ใ ห กั บ
คณะกรรมการหมูบาน 

 คณะกรรมการหมูบาน เปนหน่ึงในหาประเภทที่สามารถ
ขอรับเงนิอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินกิจการ
สาธารณะที่เปนอํานาจหนาที่ทั้งของ อปท และ ของคณะกรรมกร
หมูบานได 
  คณะกรรมการหมูบาน  เปนองคกรภาคประชาชนที่จัดต้ัง
ตาม  มาตรา 28 ตรี แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 
2457 และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปน
กรรมการหมู บ าน  การป ฏิบั ติหน าที่ และการประ ชุมของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรมการหมูบาน จะมี
คณะทํางานดานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงและสอดคลองกับ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน เชน การศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา สิ่งแวดลอม เปนตน  
 หากหมูบานมีระเบียบหลักเกณฑการใชจายเงิน ซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 36  กําหนดวา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการหมูบานโดย
ความเห็นชอบของนายอําเภออาจมีมติใหจัดต้ังกองทุนกลางพัฒนา
หมูบานข้ึน เพื่อเปนกองทุนในการบริหารจัดการและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนกิจการอันเปนประโยชน
สาธารณะของหมูบานก็ได ขอ 37 ของระเบียบกําหนดวา กองทุน
กลางพัฒนาหมูบาน อาจมีรายไดดังตอไปน้ี(๒ เงินที่ไดรับการ
อุดหนุนจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และขอ ๓๘   กําหนดวา ใหคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของนายอําเภอกําหนดหลักเกณฑ การใชจายเงินของ
กองทุนกลางพัฒนาหมูบานไว ดังตอไปน้ี(๔ การจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชนของหมูบาน 
 ดังน้ันหากคณะกรรมการหมูบานมีระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ประสิทธิภาพก็
สามารถเบิกจายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3(4  
 
 
 
พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
ทองที่ พ.ศ. 2457 ม 
28 ตรี  
 
 
 
 
 
ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการเปน
กรรมการหมูบาน การ
ปฏิบั ติหน าที่ และการ
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการหมูบาน 
พ.ศ. 2551 ขอ 36 
 
 
 
 
 
 
มท 0810.5/ว9803  
ลว  11  ก.ค. 61  
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21.การ ต้ั ง งบประมาณ
หมวดเ งินอุดห นุนใหกั บ
คณะกรรมการชุมชน 

 ชุมชนเปนหน่ึงในหาประเภทที่สามารถขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินกิจการสาธารณะที่เปน
อํานาจหนาที่ทั้งของ อปท และ ของชุมชนได 
 ชุมชนเปนองคกรภาคประชาชนที่จัดต้ังตามระเบียบ
เทศบาล   วาดวยการจัดต้ังชุมชนและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล   
พ.ศ. 2561  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ เทศบาลตองมี
ระเบียบดังกลาว  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๕๐(๙ ประกอบมาตรา ๕๓(๑ มาตรา ๕๖(๑ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบ
มาตรา ๑๖ (๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หนังสือกรมการปกครองที่เกี่ยวของดังน้ี 
 1 หนังสือที่ มท 0413/ว1553  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2530  
 2 หนังสือที่ มท  0413/ว 398 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2531 เรื่องการจัดต้ังชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล 
 3 หนังสือที่  มท ๐๔๑๓/ว๙๔๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๓๑ เรื่อง การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โดยให
เทศบาลดําเนินการจัดต้ังชุมชนใหเต็มเขตเทศบาลและแตงต้ังให
พนักงานเทศบาลเปนที่ปรึกษาชุมชน เปนฐานอํานาจในการออก
ระเบียบจัดต้ังชุมชน 
 ดังน้ันหากชุมชนมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ประสิทธิภาพก็สามารถเบิกจายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบ.อุดหนุนฯ ขอ 3(4  
 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม ม 48 เตรส , ม 
40 ( 9  ,  ม  5 3 ( 1        
,ม56(1  
  
พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและ ข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแก
องค ก รปกครองส วน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ , 
16 (16) 
มท 0413/ว1553  
ลว  29 ธ.ค.  30  
มท  0413/ว 398 ลว
18  มี.ค. 31   
มท ๐๔๑๓/ว๙๔๒ ลว 
๗ ก.ค. ๓๑ 
 
 
มท 0810.5/ว9803  
ลว  11  ก.ค. 61  
 



       
การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

      เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ                                                                                 :43      
 

 

ประเดน็ แนวทางการพิจารณา ขอกฎหมาย 

22.โรงเรียนมัธยมเปนสวน
ราชการหรือไม 

 สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามความ
ในขอ 3 (2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 มีความความหมายวาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของคือ 
 มาตรา 4 กําหนดใหจัดระเบียบบรหิารราชการแผนดิน โดย
แบงเปน (1 ระเบี ยบบริหารราชการสวนกลาง (2 ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (3 ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    
 มาตรา 7 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(1 สํานักนายกรัฐมนตรี (2กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานเทียบเทา
กระทรวง(3)ทบวง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง  (4 
กรมหรือสวนราชการที่มีช่ือเรียกอยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  สังกัด
หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง  
 มาตรา 51 กําหนดใหจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 
(1 จังหวัด (2 อําเภอ  
 มาตรา 60 กําหนดใหแบ งส วนราชการของจังหวัด 
(1สํานักงานจังหวัด มีหนาที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผน
พัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ันมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานจังหวัด (2 สวนราชการตาง ๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรม 
ไดต้ังข้ึนมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน  โดยมี
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ  เปนผูปกครองบัญชา
รับผิดชอบ 
 กรณีโรงเรยีน เปนสวนราชการหรือไม พิจารณาตามมาตรา 
39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการจัดระเบียบราชการ
ในกระทรวงที่เกี่ยวของกับการทหารและการศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการน้ัน ซึ่งการจัดระเบียบในกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546  กําหนดเปนการเฉพาะแลว โดยที่มาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546  กําหนดให จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการเปน
สวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล โดยการจัดระเบียบราชการใน 
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 กระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการ จึงตองเปนไปตามที่
กํ า ห น ด ไ ว ใ น ก ฎ ห มา ย ว า ด ว ย ร ะ เ บี ยบ บ ริ ก า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันกรณีโรงเรียนจึงเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน คือ 
 โรงเรียนเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ัดต้ังข้ึนเพื่อ
ประโยชนในการบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้ังอยูในสวน
ภูมิภาค เพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาใหแกประชาชน โรงเรียนจึงเปน
การจัดระเบียบบริหารราชการในพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนสวนราชการ
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
มาตรา 6 (2 ประกอบมาตรา 34(2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 
 

 

23.บันทึกขอตกลงในการ
รับเงินอุดหนุนตองทําทุก
หนวยงานหรือไม 

 กอนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเบิกจายเงินอุดหนุน
ใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
สําหรับองคกรประชาชนและองคกรการกศุลใหทําบันทกึขอตกลงกับ
ผูแทนของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกลาวไมนอยกวา 3 คน 
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  
 
 
 

รบ.อุดหนุน ขอ 9 
มท 0808.2/ว 3616 
24 มิ.ย. 59 ขอ 2.4 

24. การไฟฟาสวนภูมิภาค
และการประปาสวนภูมิภาค 
ได รับการยก เว นไมต อ ง
จัดทําบันทึกขอตกลงหรือไม 

 กอนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเบิกจายเงินอุดหนุน
ใหแกหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัวหนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดขอความรวมมือใหผูวา
ราชการจังหวัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกับไฟฟา ประปา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําบันทึกตกลงทกุครั้งทีร่ับเงนิ
อุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
 

รบ.อุดหนุน ขอ 9 
มท 0808.2/ว 3616 
24 มิ.ย. 59 ขอ 2.4 
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25.ศูนยศึกษาพิเศษประจํา
จังห วัดเปนสวนราชการ
หรือไม 

 สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามความ
ในขอ 3 (2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 มีความความหมายวาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของคือ 
 มาตรา 4 กําหนดใหจัดระเบียบบรหิารราชการแผนดิน โดย
แบงเปน (1 ระเบี ยบบริหารราชการสวนกลาง (2 ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (3 ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    
 มาตรา 7 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(1 สํานักนายกรัฐมนตรี (2กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานเทียบเทา
กระทรวง(3)ทบวง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง  (4 
กรมหรือสวนราชการที่มีช่ือเรียกอยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  สังกัด
หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง  
 มาตรา 51 กําหนดใหจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 
(1 จังหวัด (2 อําเภอ  
 มาตรา 60 กําหนดใหแบ งส วนราชการของจังหวัด 
(1สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผน
พัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ันมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานจังหวัด (2 สวนราชการตาง ๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรม 
ไดต้ังข้ึนมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน  โดยมี
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ  เปนผูปกครองบัญชา
รับผิดชอบ 
 กรณีศูนยการศึกษาพิเศษเปนสวนราชการหรือไม พิจารณา
ตามมาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการจัด
ระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวของกับการทหารและการศึกษา
ให เปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ซึ่ งการจัดระเบียบใน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  กําหนดเปนการเฉพาะแลว โดยที่
ม า ตร า  6  แห งพ ร ะร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบ ริ ห า ร ร าชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  กําหนดให จัดระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล 
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 โดยการจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และการแบง
สวนราชการ จึงตองเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบรกิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันกรณีโรงเรียนจึง
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
คือ 
 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเปนสถานศึกษาที่จัดต้ัง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยไมไดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แตเปนสถานศึกษามี่สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ  ซึ่งเปนสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อประโยชนในการบริหารราชการ
ที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค เพื่อทําหนาที่จัดการศึกษาใหแกประชาชน 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด จึงเปนการจัดระเบียบบริหาร
ราชการสวนกลาง ซึ่ ง เปนส วนราชการในสั งกัดสํ า นักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม 
มาตรา 6(1 แห งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 

 

26.หากหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนมีเงินเหลือจาย
แตไมสงคืนภายใน 30 วัน 
อปท.จะดําเนินคดีรตาม
กฏหมายไดหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบบันทึกขอตกลงการขอรับเงนิอุดหนุน ซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทย อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 9 และ ขอ 14 กําหนด
รูปแบบและใหหัวหนาหนวยงานหรือตัวแทนจํานวน 3 คน จัดทํา
บันทึกขอตกลงกอนรับเงิน  ซึ่ง ขอ 6 วรรคสอง ระบุวา หากผูไดรับ
เงินอุดหนุนไมคืนเงินเหลือจาย ผูไดรับเงินอุดหนุนยินยอมใหผูใหเงิน
อุดหนุนดําเนินคดีไดตามกฎหมาย และยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่
กฎหมายกําหนด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกขอตกลงการ
รับเงินอุดหนุน 
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27.วิทยาลัยการอาชีพเปน
สวนราชการหรือไม 

 สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามความ
ในขอ 3 (2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 มีความความหมายวาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวของคือ 
 มาตรา 4 กําหนดใหจัดระเบียบบรหิารราชการแผนดิน โดย
แบงเปน (1 ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง (2 ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (3 ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    
 มาตรา 7 กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(1 สํานักน ายกรัฐมนตรี (2กระทรวงหรือทบวงที่มีฐานเทียบเทา
กระทรวง(3)ทบวง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง  (4 
กรมหรือสวนราชการที่มีช่ือเรียกอยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  สังกัด
หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง  
 มาตรา 51 กําหนดใหจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 
(1 จังหวัด (2 อําเภอ  
 มาตรา 60 กําหนดใหแบ งส วนราชการของจังหวัด 
(1สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผน
พัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ันมีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานจังหวัด (2 สวนราชการตาง ๆ ที่ กระทรวง ทบวง กรม 
ไดต้ังข้ึนมีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน  โดยมี
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ  เปนผูปกครองบัญชา
รับผิดชอบ 
 กรณีวิทยาลัยการอาชีพเปนสวนราชการหรือไม พิจารณา
ตามมาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการจัด
ระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวของกับการทหารและการศึกษา
ให เปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ซึ่ งการจัดระเบียบใน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  กําหนดเปนการเฉพาะแลว โดยที่
ม า ตร า  6  แห งพ ร ะร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบ ริ ห า ร ร าชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  กําหนดให จัดระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนนิติบุคคล 
 
 
 
 

มท 0808.2/ว 2653  
ลว 16  ก.พ. 60 
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 โดยการจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และการแบง
สวนราชการ จึงตองเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันกรณีวิทยาลัย
การอาชีพจึงเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน คือ วิทยาลัยการอาชีพ เปนสถานศึกษาที่จัดต้ังตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยไมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แตเปนสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดต้ัง
ข้ึนเพื่อประโยชนในการบริหารราชการที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค เพื่อ
ทําหนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน ดังน้ี วิทยาลัยการ
อาชีพ จึงเปนการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ซึ่งเปนสวน
ราชการในสั งกัดสํ า นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตาม มาตรา 6(1 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

 

28. การต้ังงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนใหกับศูนย
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ว ม ใ น ก า ร
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ประกาศหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยบริการรวมฯ ขอ 
4 กําหนดใหทองถ่ินจังหวัดดําเนินการให อปท.รวมกันจัดใหมี
สถานที่กลางอยางนอยอําเภอละ 1 แหง โดยคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนขอ 5 สถานที่กลางอาจต้ังอยูในสํานักงานของ อปท.
แหงใดแหงหน่ึงหรือที่วาการอําเภอ ก็ไดเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานระหวางทองถ่ินและใหบริการประชาชน 
 ทองถ่ินที่อยูในเขตพื้นที่บริการของสถานที่กลางอาจพิจาณา
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานสถานที่
กลางใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหน่ึงที่อยูในพื้นที่
ใหบริการเปนผูดําเนินการจัดการแทนหรืออาจสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกสวนราชการที่เปนที่ต้ังของสถานที่กลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มท 0808.2/12489  
ลว 4 ก.ย.61 
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ประเดน็ แนวทางการพิจารณา ขอกฎหมาย 

29.การ ต้ั ง งบประมาณ
หมวดเ งินอุดห นุนใหกั บ
เหลากาชาดจังหวัด 

 1.พรบ.วาดวยสภากาชาดไทย พ.ศ. 2461 และที่แกไข
เพิ่มเติม ม.3 กําหนดใหสภานายกหรือสภานายิกา เมื่อไดรับอนุมัติ
และความยินยอมแหงสภาแลวมีอํานาจวางขอบังคับ ประกอบกับ
ขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 81 พ.ศ. 2560 
หมวดที่ 8 วาดวยเหลากาชาดจังหวัด ขอ 45 กําหนดวา เพื่อให
บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตามจังหวัดในภูมิภาค ไดมีสวนดําริ
และดําเนินกิจการสภากาชาดไดตรงความตองการ ใหจัดกาชาดใน
จังหวัดข้ึนเปนองคการเรียกวา เหลากาชาดจังหวัด นําหนานามของ
จังหวัดน้ัน ขอ 46 เหลากาชาดจังหวัดมีวัตถุประสงคการจัดต้ังเพื่อ
ทําการเบาเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย  ใหการสังคมสงเคราะหแก
ราษฏรที่ประสพความทุกขยาก เดือดรอน และผูดอยโอกาสโดย
เฉพาะถ่ินธุระกันดาร ตลอดทั้งทองที่ทั่วไปและในชุมชนตามความ
จําเปน สงเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ดังน้ัน
เหลากาชาดจังหวัดซึ่งเปนองคกรที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติวาดวย
สภากาชาดไทย  พ.ศ. 2461 และที่แกไขเพิ่มเ ติม ประกอบ
ขอบังคับสภากาชาดไทย แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 81 พ.ศ.2560 
หมวดที่ 8 วาดวยเหลากาชาดจังหวัด  จึงเปนองคการกุศลซึ่ง
สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 3  
 2.กลุมเปาหมายที่เหลากาชาดจะชวยเหลือตองมีกิจกรรมที่
ชัดเจน ดําเนินการในพื้นที่ของ อปท 
 3 โครงการที่ดําเนินการตองเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ 
อปท และเหลากาชาดจังหวัด ไมมีลักษณะเปนเงินหมุนเวียน  
ประชาชนในพื้นที่ตองไดรับประโยชน และใหความสําคัญกับภารกิจ
หลักแลว โดยเสนอโครงการตามรูปแบบที่กําหนดคือ  
 -แสดงถึงอํานาจหนาที่ 
 -แสดงรายการคาใชจาย 
 -แสดงใหเห็นวาประชาชนไดรับประโยชนอยางไร 
 -ตองมิใชคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามปกติ เชน 
จัดหารางวัลออกรานกาชาด คาใชจายในการเผยแพรกิจกรรม 
 
 

มท 0808.2/ว5426  
ลว  24 ก.ย. 61 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของกบัเงินอุดหนุน 
ระเบียบ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559    
  เปนกฎหมายหลักในการต้ังงบประมาณรายจายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององคปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยมีระเบียบจํานวน 14 ขอ เอกลักษณของระเบียบฉบับน้ีคือ ไมมีขอใดใหอํานาจปลัดกระทรวงมหาดไทยในการ
ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  แสดงวาระเบียบน้ีตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมมีขอยกเวนการปฏิบัติหรือผอน
ผันแตอยางใด 
 
 

หนังสือสั่งการตาง ๆ  
1.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  กค 0406.3/ว59 ลงวันท่ี  22  กรกฎาคม   2552 เร่ือง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงิน
ท่ีสวนราชการไดรับเงินอุดหนุนจาก อปท 
 กระทรวงการคลังวางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติกรณีสวนราชการไดรับเงินอุดหนุนจากองคปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว74 ลงวันท่ี  8 มกราคม  2553 เร่ืองการต้ังงบประมาณ
รายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท ยกเลิก ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3616 
 
3.หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1201 ลงวันท่ี  30 มิถุนายน  2553 เร่ือง 
สอบถามการต้ังงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยกเลิก 
 

4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว2445 ลงวันท่ี  17 สิงหาคม  2553 เร่ือง การจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กระทรวงมหาดไทยแจงผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอซึ่งเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มิ
ใหกําหนดวงเงินรอยละของเงนิรายไดในการต้ังงบประมาณสนับสนุนใหกับจังหวัดหรอือําเภอและหามมิใหจังหวัดหรือ
อําเภอมีผลประโยชนทับซอนหรือประโยชนขัดกันในงบประมาณหรือการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว2864  ลงวันท่ี  21 กันยายน  2553 เร่ือง การเบิกจายเงิน
อุดหนุนใหกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.  
 กระทรวงมหาดไทยแจงวา ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.  เปนองคกรที่จัดต้ังตามกฎหมายหาก
ดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังงบประมาณอุดหนุน
ได 
 

6.หนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0808.2/ว2916 ลงวันท่ี  27  กันยายน   2553 เร่ือง แนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม ยกเลิก ตามหนังสือ มท 0808.2/ว3616  
 
7.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว 2469  ลงวันท่ี   27  พฤศจิกายน  2553 เร่ือง หารือ
แนวทางการปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด ยกเลิก 
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8.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2697  ลงวันท่ี  15 มิถุนายน  2555 เร่ือง การเบิกจายเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการกีฬา  
 การต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตองอยูในอํานาจหนาที่ ประชาชนในเขตพื้นที่ไดรับประโยชน กิจกรรม
ตองเขาลักษณะเปนการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินของตนเองเปนสวนรวม มิใช
การดําเนินการทางธุรกิจ  
 
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มท 0891.3/ว73 ลงวันท่ี  14 มกราคม  2557 เร่ือง แนว
ทางการใชจายเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมูบานละ 15,000 บาท  
 กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินซกัซอมแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข  
 
10.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 683 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2559 เร่ือง ขอ
หารือการสนับสนุนงบประมาณศูนยยุติธรรมชุมชน 
 กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ตอบขอหารือจังหวัดเชียงรายกรณีสนับสนุนงบประมาณใหกับศูนยยุติธรรม
ชุมชน วา ศูนยยุติธรรมชุมชน เปนเพียงเครื่องขายที่จัดต้ังโดยภาคประชาชนที่เขารวมอบรมกับสํานักงานคุมประพฤติ 
จังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมิไดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมาย และภารกิจการดําเนินงานของ
เครือขายดังกลาวเปนเพียงแนวรวมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชน  เพื่อเสริมสรางความยุติธรรมและสงบสุขในชุมชน 
เมื่อศูนยยุติธรรมในชุมชนมิไดจัดต้ังตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จึงไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได  
 
 
11.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว2087  ลงวันท่ี  12 เมษายน. 2559 เร่ือง การ
ต้ังงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัด 
 กระทรวงมหาดไทยแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระงับการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่จาย
ใหวัดจนวาจะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
12.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว6602 ลงวันท่ี  25 เมษายน 2559 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัด 
 กระทรวงมหาดไทยช้ีแจงขอเท็จจริงกรณีแจงระงับการจายเงินอุดหนุนและแจงความคืบหนาในการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616  ลงวันท่ี   24 มิถุนายน  2559 เร่ือง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 กระทรวงมหาดไทยแจงหลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการต้ังงบประมาณและเบิกจายงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุน โดยมีรูปแบบโครงการ  การติดตามและประเมินผล ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของระเบียบดวย 
 
14.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4461 ลงวันท่ี  8 สิงหาคม  2559 เร่ือง แนวทางการขอรับ
เงินอุดหนุนของจังหวัดและอําเภอจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 กระทรวงมหาดไทยแจงผูวาราชการจังหวัดกําชับใหสวนราชการในจังหวัดและอําเภอ ที่มีความประสงคจะ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกระทําไดเฉพาะเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเทาน้ัน 
 

15. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2653  ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 เร่ือง หารือการ
สนับสนุนงบประมาณใหสวนราชการ 
 กระทรวงมหาดไทยตอบขอหารือจังหวัดสุโขทัย กรณีหารือการสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียน ศูนย
ศึกษาพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการวา เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบการ
บริหารราชการแผนดิน 
 
16.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว1614 ลงวันท่ี  24 มีนาคม  2560 เร่ือง หารือ
การจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 กระทรวงมหาดไทยตอบขอหารือกรณีจายเงินอุดหนุนใหกับศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณี จัดต้ังที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม วาอยูในอํานาจหนาที่ 
 
17.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว1791  ลงวันท่ี  3 เมษายน . 2560 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัด 
 กระทรวงมหาดไทยแจงวาสมาเถรสมาคมไดมีประกาศหลักเกณฑการใชจายเงินอุดหนุนที่วัดไดรับจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหวัดถือปฏิบัติ 
 
18.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว5364 ลงวันท่ี  22 กันยายน  2560 เร่ือง การ
เตรียมความพรอมเก่ียวกับพิธีถวายดอกไมจันทน 
 กระทรวงมหาดไทยแจงหลักเกณฑการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับพิธีการถวายดอกไมจันทน กรณีจังหวัด
มอบภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
19.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว1745  ลงวันท่ี  สิงหาคม  2560   ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 กรมสงเสริการปกครองทองถ่ิน แจงซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณใหกับหมูบาน/ชุมชน ๆ  ละ 20,000 ในการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานนวน 3 โครงการ 
 
20.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.2/ว2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เร่ือง ประกาศ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เร่ือง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



       
การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

      เอกลักษณแหงการฝกอบรมพรอมทีมงานมืออาชีพ                                                                                 :53      
 

 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงหลักเกณฑหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
21. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1455 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561  เรือง
หารือการทําบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟาและประปา 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงใหผูวาราชการจังหวัดประชุมทําความเขาใจกับประปา ไฟฟาและ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําบันทึกขอตกลงตามรบ.อุดหนุนฯ กอนเบิกจายเงิน 

22. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม  2561 เร่ือง  
ซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562  เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุข  
 กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน แจงซกัซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2562  
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข  เพื่อต้ังงบประมาณอุดหนุนใหกับหมูบาน/ชุมชน เพื่อดําเนินการโครงการตาม
พระราชดําริ 
จํานวนหมูบาน/ชุมชนละ 20,000 บาท  
 
23. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว9803  ลงวันท่ี  11  กรกฎาคม 
2561 เร่ือง  การขอหารือในการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปดานสาธารณสุขใหกับคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน เพ่ือจัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินตอบขอหารอืจงัหวัดสมุทรปราการ กรณีการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป ดานสาธารณสุขใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หากหนวยงานดังกลาวมีการจัดต้ังตามกฎหมาย มีระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินที่ประสิทธิภาพก็สามารถเบิกจายได 
 

24.หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว4427 ลงวันท่ี  7 สิงหาคม  2561 เร่ือง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กระทรวงมหาดไทยแจงซักซอมซักซอมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
25. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/12489  ลงวันท่ี 4 กันยายน 2561 เร่ือง ขอ
หารือแนวทางปฏิบัติศูนยปฏิบัติการชวยเหลือในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตอบขอหารือจังหวัดเพชรบุรี กรณี ขอหารือแนวทางปฏิบัติศูนยปฏิบัติการ
ชวยเหลือในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะสนับสนุน
งบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนการที่เปนที่ต้ังชองศูนยปฏิบัติการชวยเหลือในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได 
 

26.หนังสือกระทรวงหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5426  ลงวันท่ี  24  กันยายน  2561 เร่ือง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด  
 กระทรวงมหาดไทยซักซอมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาดจงัหวัด   
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ระเบียบเทศบาล    
วาดวยการจัดต้ังชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล   

พ.ศ. 2561 
---------------------------------------------------- 

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  ไดมีสวนรวมในการบริหารงานพัฒนาชุมชนของตนเอง
และมีบทบาทในการพัฒนาปองกันแกไขปญหาทางโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม และ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล    ตล อ ด ถึ ง ส อ ด คล อ ง กั บ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันจะเปนการสงเสริมความรวมมือของประชาชนกับเทศบาล  ใ น ก า ร
จัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่และสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยเปนการสมควรในการปรับปรุงแกไข
ระเบียบเทศบาล   วาดวยการดําเนินงานของชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๕๐(๙ ประกอบมาตรา ๕๓(๑ มาตรา ๕๖(๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๖ (๑๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๔๑๓/ว๙๔๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑ 
นายกเทศมนตรี   จึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบเทศบาล   วาด วยการจัด ต้ังชุมชนและ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  พ.ศ. ๒๕61” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบเทศบาล   วาดวยการดําเนินงานของชุมชน พ.ศ.    

และใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

“เทศบาล” หมายความวา เทศบาล      
   “ผูบริหารเทศบาล” หมายความวา นายกเทศมนตร ี     

“ชุมชน” หมายความวา ชุมชนที่เทศบาลจัดต้ังข้ึน หรือประชาชนรองขอใหมีการจัดต้ังข้ึน 
โดยนายกเทศมนตร ี  เปนผูประกาศใหจัดต้ังชุมชน      
    “ประชากร” หมายความวา บุคคลผูทีม่ีช่ืออยูในทะเบียนบานในชุมชนน้ัน  
   “คณะกรรมการชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรบัการเลือกต้ังจากประชากร ผูมี
สิทธิเลือกต้ัง หรือคณะบุคคลที่ไดรบัการแตงต้ังใหดารงตําแหนงโดยนายกเทศมนตร ี

“อนุกรรมการชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ชุมชนฝายตํ่างๆใหมีหนาทีเ่ปนผูชวยคณะกรรมการชุมชนประจําฝาย      
   “คณะทํางาน” หมายความวา คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการชุมชนทีป่ฏิบัติงาน ใน
หนาที่ประจําฝายตาง ๆ           
   “เจาหนาที”่ หมายความวา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม หรือพนักงานเทศบาลผูซึง่ไดรบัการแตงต้ังจากนายกเทศมนตรี ใหปฏิบัติตามระเบียบน้ี   
   “ผูมสีิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ประชากรผูมสีิทธิเลือกต้ังประธานชุมชนคณะกรรมการ

ตวัอย่างระเบียบเทศบาลว่าดว้ยการจดัตัง้ชมุชนและ 
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ชุมชนตามบัญชีรายช่ือผูมีสทิธิเลอืกต้ังที่เทศบาล  ประกาศ      
   “การเลือกต้ัง” หมายความวา การเลือกต้ังประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน  
   “วันลงคะแนน” หมายความวา วันที่กําหนดใหผูมีสทิธิเลอืกต้ังใชสิทธิเลือกต้ังดวย การ
ลงคะแนน เลือกผูสมัครประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน       
   “ผูอํานวยการเลือกต้ัง” หมายความวา เจาหนาที่ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังจากนายกเทศมนตรี
ใหเปนผูอํานวยการเลือกต้ังประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน      
   “ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน” หมายความวา พนักงานเทศบาลทีผู่บริหารเทศบาลมี
คําสั่งแตงต้ัง เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา ขอแนะนําการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน   
   “ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูทีป่ระธานกรรมการชุมชนประกาศแตงต้ังเพื่อทํา
หนาที่ใหคําปรึกษา ขอแนะนําการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน      
   “ทรัพยสินชุมชน” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ เอกสารหลกัฐานตํ่างๆที่ชุมชนจัดหา 
จัดทํา จัดซื้อ หรือมีผูบรจิาคใหกบัชุมชน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑตํ่างๆทีเ่ทศบาลจัดหา จัดทํา จัดซื้อใหชุมชน และรวมถึง
เงินและทรพัยสินตํ่างๆ ที่ชุมชนไดมาหรือมผีูบริจาคใหชุมชนทุกกรณี      
   “ผูออกบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชน”   หมายถึง นายกเทศมนตร ี  หรือผูที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๕ ใหนายกเทศมนตร ี  รักษาการตามระเบียบ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา 
กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ขอกําหนดและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี คําวินิจฉัยของ
นายกเทศมนตรี  ถือเปนที่สุด       

นายกเทศมนตรี   อาจมอบอํานาจเรื่องหน่ึงเรื่องใดใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
หรือรองปลัดเทศบาล เปนผูปฏิบัติราชการแทนได 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังชุมชน 

ขอ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาดําเนินการจัดต้ังชุมชนตามความประสงคของประชาชน โดยให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังย่ืนคํารองขอไมนอยกวา ๒๐๐ คน 
  ขอ ๗ จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลที่พึงจะมี ใหพิจารณาตามขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ 
ภูมิสังคม จํานวนประชากร และความเหมาะสม โดยเทศบาลจะกําหนดขอบเขต แนวถนน ตรอก ซอย แมนํ้า คู คลอง 
พื้นที่ของทางราชการ เปนแนวเขต หรือมีลักษณะของพื้นที่บานจัดสรร หรือพื้นที่ๆประชาชนมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 
  ขอ ๘ การจัดต้ัง ขยายเขต แบงเขต เปลี่ยนแปลงแนวเขต หรือการยุบชุมชนใหดําเนินการโดย
ประกาศของเทศบาล ตามที่เทศบาลกําหนด 

หมวด ๒ 
การบริหารชุมชน 

  ขอ ๙ ในชุมชนหน่ึงใหมีคณะกรรมการชุมชนคณะหน่ึงจํานวนหาถึงเกาคน คณะกรรมการชุมชน
หน่ึงคน อาจทําหนาที่หลายฝายไดตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่หรือวิถีชีวิตชุมชน ใหมีวาระในการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป นับต้ังแตวันที่เทศบาลประกาศผลการรับเลือกต้ังและใหคณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนง
ตามขอ ๑๕ 
  ขอ ๑๐ คณะกรรมการชุมชน ประกอบดวยตําแหนง ฝาย ตํ่างๆ ดังน้ี    
   (๑ ประธานชุมชน        
   (๒ รองประธานชุมชน        
   (๓ กรรมการฝายเลขานุการ       
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   (๔ กรรมการฝายปกครอง       
   (๕ กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย    
   (๖ กรรมการฝายแผนพัฒนา       
   (๗ กรรมการฝายสังคมสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข    
   (๘ กรรมการฝายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     
   (๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการชุมชนมีที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการชุมชนไดดังน้ี           
  (๑ มีที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนได ตามความเหมาะสมใหเปนอํานาจของผูบริหารเทศบาล แตงต้ัง   
  (๒ มีที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาขอแนะนําเกี่ยวกับ การดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนและใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการชุมชนประกาศแตงต้ัง   
  (๓ มีอนุกรรมการชุมชนเพื่อชวยเหลือคณะกรรมการชุมชนตาม ขอ (๓ (๔ (๕ (๖ (๗  (๘ (๙ 
ปฏิบัติงานประจําฝายจํานวนตามความเหมาะสม โดยใหกรรมการชุมชน ผูเปนหัวหนาคณะทํางานในฝายฯ เปนผู
คัดเลือก และใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการชุมชนประกาศแตงต้ัง 
  ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการชุมชน มาจากการเลือกต้ังของประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมชนตามบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
  ขอ ๑๓ คุณสมบัติคณะกรรมการชุมชน มีดังน้ี      
  (๑ มีสัญชาติไทย 
  (๒ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยบรสิุทธ์ิใจ       
  (๓ มีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ปบรบิูรณ ในวันเลือกต้ัง      
  (๔ มีภูมิลําเนา และมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตชุมชนน้ัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป นับ
ถึงวันเลือกต้ัง            
  (๕ เปนบุคคลทีป่ระกอบอาชีพสจุริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม    
  (๖ ไมเปนผูมพีฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบรหิารทองถ่ิน 
เพราะเหตุมีสวนไดเสียในสญัญาไมวาทางตรงหรือทางออมกบัเทศบาล ยังไมถึง ๕ ป นับถึงวันเลือกต้ัง  
  (๗ ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึง่พนจากตําแหนงเพราะเหตุทจุริตตอตําแหนงหนาที่ยัง
ไมถึง ๕ ป นับถึงวันเลือกต้ัง          
  (๘ ไมเปนผูมพีฤติกรรมหรือประวัติเกี่ยวของกบัยาเสพติด 
  ขอ ๑๔ บุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหเปนคณะกรรมการชุมชน    
  (๑ ติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรคในระยะอันตราย    
  (๒ วิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ      
  (๓ หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได     
  (๔ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช       
  (๕ ตองคําพิพากษา หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล หรือ
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

ขอ ๑๕ คณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนงเมื่อ      
  (๑ ถึงคราวออกตามวาระ         
  (๒ ตาย           
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  (๓ ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี      
  (๔ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๔    
  (๕ ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดอาญา ยกเวนการกระทําความผิดลหุโทษ หรือการกระทํา
ความผิดโดยประมาท 

ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการชุมชนพนจากตําแหนงตามขอ ๑๕ (๑ (๒ (๓ (๔ (๕ เทศบาลจะ
ประกาศใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนข้ึนใหม 

ขอ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการชุมชนที่พนจากตําแหนงตามขอ ๑๕(๑ ใหคณะกรรมการชุมชนปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวา เทศบาลจะประกาศแตงต้ังคณะกรรมการชุมชนใหมเรียบรอยแลว 

ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการชุมชนที่พนจากตําแหนงสงมอบงานและทรัพยสินที่อยูภายใต การดูแล ให
คณะกรรมการชุมชนใหมภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่เทศบาลประกาศแตงต้ัง 

ขอ ๑๙ คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระอาจไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการชุมชนใหมได เวนแตที่
พนจากตําแหนงตามขอ ๑๕ (๓ ยังไมถึง ๑ ป นับจากวันที่พนจากตําแหนง 

หมวด ๓ 
การเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน 

ขอ ๒๐ ใหเทศบาลประกาศกําหนดวันเลือกคณะกรรมการชุมชน เพื่อใหประชากร ในชุมชนทราบ
ลวงหนากอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา ๗ วัน        

การประกาศกําหนดวันเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนตามวรรคแรก เทศบาลจะประกาศกําหนดวัน 
เวลา สถานที่ คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการชุมชน และวิธีการเลือกต้ัง ตามระเบียบน้ีให
ประชาชนทราบ 

ขอ ๒๑ วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนในวันเลือกต้ังใหเปดการลงคะแนนต้ังแต เวลา ๐๘.๐๐ 
น. และปดการลงคะแนนเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน หลังจากน้ันใหดําเนินการนับคะแนนโดยไมชักชา 
  หลังจากการนับคะแนนสิ้นสุดลง กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดในครั้งน้ันถือวากลุมน้ันไดรับเลือกต้ังใหเปน
คณะกรรมการชุมชนนับแตวันที่เทศบาลประกาศผลรับรองการเลือกต้ัง     
  ในกรณีที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันใหกลุมที่ไดรับคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลาก 

ขอ ๒๒ กอนถึงวันเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน เทศบาลจะดําเนินการดังน้ี   
  (๑ ประชาสัมพันธช้ีแจงวิธีการเลือกต้ังเพื่อแจงวัตถุประสงคของการเลือกต้ังคุณสมบัติผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง ใหประชาชนผูที่มีสิทธิเลือกต้ังทราบกอนวันเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน    
  (๒ ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังใหประชาชนผูที่มีสิทธิต้ังเลือก
ทราบกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา ๕ วัน         
  (๓ ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ รับสมัครเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน  
  (๔ การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนใหทําเปนบัญชีรายช่ือจํานวนสามชุด 
ชุดที่หน่ึงปดประกาศไวที่เทศบาล ชุดที่สองปดไวที่สถานที่เลือกต้ัง และชุดที่สามเก็บไวที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
เลือกต้ัง เพื่อนาไปใชในวันเลือกต้ัง การปดประกาศดังกลาวใหปดกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา สามวัน 
  ขอ ๒๓ ผูมีสิทธิเลือกต้ังเปนคณะกรรมการชุมชน ไดแก     
  (๑ มีสัญชาติไทย         
  (๒ มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการเลือกต้ัง   
  (๓ เปนประชากรที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานในชุมชนติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป นับถึงวันเลือกต้ัง 
  ขอ ๒๔ การเพิ่มช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง และการถอนช่ือผูไมมีสิทธิ
เลือกต้ังออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
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  (๑ กรณีที่มีการประกาศใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน และผูอํานวยการเลือกต้ังพบวา การ
ประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังมีความผิดพลาด ไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือหลังการประกาศบัญชีรายช่ือผู
มีสิทธิเลือกต้ังใหตรวจสอบขอเท็จจริง หากเห็นวาบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยใด มีความผิดพลาดหรือมีช่ือ
ตกหลนจริง ใหดําเนินการแกไขหรือเพิ่มช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังที่มีช่ือตกหลนในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง ดวยวิธีการ
พิมพช่ือและรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังน้ัน พรอมบันทึกสาเหตุ
ของการเพิ่มช่ือไวในชองหมายเหตุ และลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป กากับไวและใหแจง รายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ัน ไป
ยังเจาบานหรือผูมีสิทธิเลือกต้ังไดรับทราบ         
  (๒ กรณีผูมีสิทธิเลอืกต้ังหรือเจาบานผูใดเห็นวา ตนหรือผูมีรายช่ืออยูในทะเบียนบานของตนไมมีช่ือ
อยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลอืกต้ังของหนวยเลือกต้ังที่ตนหรือผูน้ันสมควรมีช่ือเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน 
ใหนาสาเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให มาย่ืนคํารองขอ
เพิ่มช่ือตอผูอํานวยการเลือกต้ัง ณ ที่สานักงานเทศบาล   กอนวันลงคะแนนเลือกต้ัง ๑ วัน ใหประธาน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังตรวจสอบหลักฐานและพิจารณา หากเห็นวา ผูย่ืนคํารองหรือผูมีรายช่ือในทะเบียน
บานเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ใหเพิ่มช่ือลงในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง ดวยวิธีพิมพ และรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทาย
ของบัญชีรายช่ือ ผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังน้ัน พรอมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มช่ือไวในชองหมายเหตุ และลง
ลายมือช่ือ วัน เดือน ป กากับไวในกรณีที่ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว เห็นวาผูย่ืนคํารองหรือผูมีรายช่ืออยูใน
ทะเบียนบานที่ขอเพิ่มช่ือเปนผูไมมีสิทธิเลือกต้ังใหยกคํารอง       
  (๓ กรณีผูอํานวยการเลือกต้ังพบวา การจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังมีความผิดพลาดหรือ
ปรากฏช่ือบุคคลไมมีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังใด ใหดําเนินการแกไขหรือถอนช่ือผู
น้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง โดยดําเนินการขีดฆาช่ือออก พรอมบันทึกสาเหตุของการถอนช่ือใหเจาบาน
ไดรับทราบ            
  (๔ กรณีเจาบานหรือผูมีสิทธิเลือกต้ัง เห็นวาในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังของหนวยเลือกต้ังใดมี
ช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ังปรากฏอยู ใหแจงเจาบานหรือผูมีสิทธิเลือกต้ังย่ืนคํารองตอผูอํานวยการเลือกต้ังกอนวัน
ลงคะแนน ๑ วัน เพื่อใหถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ังดังกลาว ออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง เมื่อไดพิจารณาคํา
รองแลววามีหลักฐานพอเช่ือไดวาผูมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังดังกลาวเปน ผูไมมีสิทธิเลือกต้ังใหถอน
ช่ือผูน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน โดยใหดําเนินการขีดฆาช่ือออก พรอมบันทึกสาเหตุ
ของการถอนช่ือไวในชองหมายเหตุและลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป กํากับไว 
  ขอ ๒๕ บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน ไดแก    
  (๑ บุคคลตองหามตามขอ ๑๔ (๑ (๒ (๓ และ(๔       
  (๒ ผูถูกคุมขังอยูโดยหมายศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
  ขอ ๒๖ วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนใหทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในบัตรตามที่เทศบาล
กําหนด โดยใหไปลงคะแนนในคูหา ที่กําหนดตามแนวทางที่ เจาหนาที่ไดทําการช้ีแจง หีบบัตรและคูหาใหใช
เชนเดียวกับการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน ในการลงคะแนนเลือกต้ังใหเปนไปตามประกาศเทศบาลและผูมีสิทธิเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชนใหแสดงบตัรอยางใดอยางหน่ึงเพือ่ใชประกอบการ ใชสิทธิเลือกต้ังดังตอไปน้ี  
  (๑ บัตรประจําตัวประชาชน        
  (๒ บัตรประจําตัวราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่นใดที่มีเลขประจําตัว สิบสามหลักที่
ราชการออกให 
  ขอ ๒๗ การตรวจนับคะแนน ใหเจาหนาที่ขานคะแนนโดยการเปดเผยหลังจากการสิ้นสุดการ
ลงคะแนนที่หนวยเลือกต้ัง 
  ขอ ๒๘ บัตรเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชุนตอไปน้ีถือวาเปนบัตรเสีย    
  (๑ บัตรปลอม          
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  (๒ บัตรที่กาเครื่องหมายเกินกวาที่กําหนด       
  (๓ บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายหรือทําเครื่องหมายไมเปนไปตามขอ ๒๖   
  (๔ บัตรที่ไมอาจทราบวาลงคะแนนใหกับผูใด      
  (๕ บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกเขตทีก่ําหนด 
  ใหเจาหนาที่ขานคะแนนวาบัตรเสียและใหแยกเก็บไวตางหาก 
  ขอ ๒๙ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงใหเจาหนาที่ผูดําเนินการเกบ็บัตรนับคะแนนแลว พรอมดวยการ
บันทึกการนับคะแนนตามแบบทีก่ําหนด บรรจุลงในซองเก็บแยกไวตางหาก สวนบัตรเสียใหบรรจุลงในซองเก็บแยกไว
ตางหากมิใหปะปนกับบัตรอื่นใหเจาหนาที่ผูควบคุมหนวยการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนไมนอยกวาสามคนลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานที่หนาซองบัตรที่นับแลว พรอมทั้งซองบัตรเสีย     
  ในกรณีที่คะแนนกลุมผูสมัครรับเลือกต้ังเทากันใหจับสลาก กอนจะใหจับสลาก เจาหนาที่ผูควบคุม
การเลือกต้ังตองจดัใหกลุมที่คะแนนเทากันตกลงกันกอนวา กลุมใดจะเปนผูจับสลากกอนหรือหลัง แลวใหจัดทําสลาก
ขนาดเทากัน สีเดียวกัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการชุมชน” ซึ่งกลุมใดจับสลากไดบัตร
ดังกลาวถือวาไดรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการชุมชน 
  ขอ ๓๐ เมื่อการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนเสร็จสิ้นแลว และปรากฏวากลุมใดไดรับเลือกต้ังเปน
คณะกรรมการชุมชน เทศบาลจะประกาศผลการเลือกต้ังตามแบบที่กําหนด และนาไป ปดประกาศไว ณ สถานที่ที่
เลือกต้ังประกาศ ใหทราบโดยทั่วกัน 
  ขอ ๓๑ เมื่อประกาศผลการเลอืกต้ังคณะกรรมการชุมชนเรยีบรอยแลวใหเทศบาลดําเนินการดังน้ี
  (๑ แจงใหกลุมไดรับเลือกต้ังรายงานตัวพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของ    
  (๒ ประชุมช้ีแจงบทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการชุมชนทราบ     
  (๓ ออกใบสําคัญแสดงถึงตําแหนง 
  ในกรณีที่มีการรองคัดคานการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน ใหดําเนินการ รองคัดคานเปนลาย
ลักษณอักษรตอนายกเทศมนตรีไดภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ลงคะแนนเลือกต้ัง เพื่อใหมีการเลือกต้ังใหม คําวินิจฉัย
ของนายกเทศมนตรีใหถือเปนที่สุด 

หมวด ๔ 
หนาท่ีของคณะกรรมการชุมชนและหนาท่ีประจําฝาย 

  ขอ ๓๒ ใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาที่รวมทั้งการชวยเหลือเทศบาล  แล ะห น ว ย ง านร าชก า ร
เกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะในเขตชุมชน ดังน้ี     
  (๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน รวมกันแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนใหมีความ
เจริญกาวหนา 
  (๒ สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการทาแผนชุมชนและการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวม โดยการจัดทําฐานขอมลูชุมชน กําหนดแนวทาง และกจิกรรมพัฒนาชุมชน ที่ยึด
หลักการพึง่พาตนเองดวย การคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 
เพื่อเช่ือมโยงกบัแผนพัฒนาทองถ่ิน          
   (๓ สงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนใหมีความสานึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนรวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ย่ังยืน             
  (๔ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน พระประมุข สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนในชุมชน        
  (๕ สงเสริม พฒันาบรูณะรักษาศิลปะ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทองถ่ิน โดยเช่ือมโยงกบัสถาบนัทางศาสนา และสถาบันศึกษา เพื่อสืบสาน อนุรกัษหรอื
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ฟนฟู             
  (๖ สงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนดวยการบูรณาการ กระบวน การผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุลและย่ังยืน เสริมสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสราง
อาชีพและรายไดทีม่ีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อนาไปสูการแกไขปญหา
ความยากจน            
  (๗ สงเสริมการจัดต้ังกลุมออมทรัพย และกองทุนสําหรบัการพัฒนาชุมชน รวมทัง้การสงเสรมิกลุมที่
มีการรวมตัวกันอยูแลวใหเขมแข็ง เนนศักยภาพความพรอมในการทามาหาเลี้ยงชีพต้ังแตระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
ถึงระดับชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง         
  (๘ สงเสริมการพฒันาชุมชนใหมีศักยภาพทางการทองเที่ยว     
  (๙ สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และสา
ธารณภัยของชุมชนทองถ่ิน โดยจัดใหมมีาตรการทางสงัคมในชุมชนเพื่อตรวจสอบ สรางธรรมาภิบาลในชุมชน และมี
มาตรการสงเสริมสนับสนุน และคุมครองผูทีท่ําประโยชนเพือ่สังคม      
  (๑๐ สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสงัคมแกประชาชนในชุมชน โดยใหความสําคัญแกเด็ก คนชรา ผู
ยากไร ผูดอยโอกาส ผูพกิาร หรือทพุลภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได 
  (๑๑ สงเสริมใหประชาชนมีความรูดานสาธารณสุข      
  (๑๒ เสริมสรางโอกาสและสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
ทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเน่ือง โดยเช่ือมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชน ปราชญชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน
  (๑๓ หนาที่อื่นๆ ตามที่เทศบาลกําหนด 
  ขอ ๓๓ ประธานชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี      
  (๑ เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือองคกรชุมชนและประชาชนในชุมชน  
  (๒ เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ประชุมสมาชิกชุมชน   
  (๓ ประสานงาน การดําเนินงานของชุมชน รวมกับ เทศบาล หนวยงานราชการ องคกรภาค
ประชาชน ภาคพัฒนาเอกชน และสมาชิกชุมชน        
  (๔ ควบคุม ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน ประสานและมอบหมายการปฏิบัติงานใหแกกรรมการ
ชุมชนฝายตาง ๆ 
  (๕ เปนผูออกเสียงลงคะแนนช้ีขาดกรณีการลงมติในการประชุมตาม(๒ มีคะแนนเสียงเทากัน 
  (๖ เปนหัวหนาคณะทํางานฝายเลขานุการ       
  (๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่เทศบาลกําหนด 
  ขอ ๓๔ รองประธานชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบกําหนดดังน้ี     
  (๑ ทําหนาที่แทนประธานชุมชนในกรณีที่ประธานไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
  (๒ ชวยเหลือประธานชุมชนดําเนินงานในกิจการทั่วไปตามที่ประธานมอบหมาย 
  (๓ เปนคณะทํางานฝายอํานวยการ(รับมอบหมายหนาที่ตามมติของคณะทํางานในฝาย   
  (๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 
  ขอ ๓๕ กรรมการฝายเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบกําหนดดังน้ี    
  (๑ เปนเหรัญญิกของชุมชน การเก็บรักษาเงินและสมุดบัญชีธนาคารของชุมชน จัดทําบัญชีรายรับ 
บัญชีรายจาย เงิน หรือทรัพยสินของชุมชน รายงานฐานะการเงินตอที่ประชุม จัดเก็บเอกสาร หลักฐานใบเสร็จ 
ใบสําคัญ และเอกสารดานการเงิน          
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ รับมอบหนาที่ตามมติของคณะทํางานในฝายเลขานุการ     
  (๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 
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  ในฝายเลขานุการ ใหมีคณะทํางานรวมปฏิบัติงาน ประกอบดวย ประธานชุมชน รองประธานชุมชน 
กรรมการชุมชนฝายเลขานุการ และอาจมอบหนาที่ใหกรรมการชุมชนตามขอ ๑๐ (๔ (๕ (๖ (๗ (๘ (๙ เปน
คณะทํางานเพิ่มได ๑ คน มีหนาที่ความรับผิดชอบตามมติของคณะทํางานแบงเปน งานธุรการ งานเลขานุการ งาน
ปฏิคม รายละเอียดดังน้ี 
  (๑ การจัดการประชุมคณะกรรมการ และประชุมประชาคมสมาชิกชุมชน   
  (๒ เสนอแผนงาน โครงการที่เกี่ยวของในหนาทีค่วามรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา
  (๓ จัดทําระเบียบการประชุม และจดบนัทึกรายงานการประชุม    
  (๔ จัดทําระเบียบขอบังคับของชุมชนเขาที่ประชุมประชาคมพิจารณา    
  (๕ งานจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน หนังสือติดตอกับหนวยงานราชการ องคกรภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน สมาคมชุมชน         
  (๖ สงเสริมการจัดต้ังกลุมออมทรัพย หรือกองทุนพัฒนาชุมชน    
  (๗ อํานวยความสะดวกในดานอื่นๆที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการชุมชน 
  ขอ ๓๖ กรรมการฝายปกครอง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี    
  (๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย  
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ บําบัดทุกข บํารุงสุข สมาชิกในชุมชน  
  (๔ ดูแลชุมชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และนโยบายสวนรวมของชาติ 
  (๕ สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนสนใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข            
  (๖ สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีความสนใจมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน  
  (๗ สงเสริมความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน ขจัดความขัดแยง สรางความสมานฉันทในชุมชน 
ประนีประนอมขอพิพาท           
  (๘ ตรวจตราดูแล และรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนที่สมาชิกในชุมชนใชประโยชนรวมกัน เชน 
ไฟฟาสาธารณะ ทรัพยสินของชุมชน         
  (๙ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

ขอ ๓๗ กรรมการฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
  (๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย  
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน       
  (๔ ดูแลชวยเหลือและระมัดระวังในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  
  (๕ สงเสริม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในชุมชน   
  (๖ รณรงคลดอบายมุข อาชญากรรม ตอตานการเลนการพนันทุกประเภท   
  (๗ รณรงคปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน      
  (๘  หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

ขอ ๓๘ กรรมการฝายแผนพัฒนา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี    
  (๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย  
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ จัดทําแผนพัฒนาชุมชน ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (๔ ประสานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อ
ดําเนินการหรือเสนองบประมาณจากภายนอก       



      

การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

      62 :                                                                                                อํานวยการฝกอบรมโดย  9NPU9 
 

(๕ การรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลของชุมชนติดตามผลงานตามแผนพัฒนาชุมชน  
  (๖ สงเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมรายไดใหแกสมาชิกชุมชน ประสานงานกับกลุมอาชีพในชุมชนเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ   
  (๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 
  ขอ ๓๙ กรรมการฝายสังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
  (๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย  
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (๔ การสงเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน และการสงเคราะหผูยากจน ผูดอยโอกาส ที่ไมสามารถ
ชวยตนเองได สํารวจใหการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติ ตามความจําเปน     
  (๕ ประสานงานกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ
อนามัย การวางแผนครอบครัว การสุขาภิบาลภายในครัวเรือนและสาธารณะ     
  (๖ ดูแลสวัสดิการของสมาชิกในชุมชน       
  (๗ การสุขาภิบาลในครัวเรือนและสาธารณะ      
  (๘ การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน และการปองกันอันตราย
อันเกิดจากสภาวะแวดลอมในชุมชน         
  (๙ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 
  ขอ ๔๐ กรรมการฝายการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
  (๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย  
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ สงเสริมการศึกษา ศาสนา การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมชุมชน 
  (๔ ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน การลูกเสือ  
  (๕ การกีฬา การพักผอนหยอนใจ        
  (๖ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 
  ขอ ๔๑ กรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี   
  (๑ เปนหัวหนาคณะทํางาน ควบคุม ดูแล มอบหนาที่ใหอนุกรรมการประจําฝาย  
  (๒ เสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวของในหนาที่ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุมชนพิจารณา 
  (๓ การหาขอมูล การรวบรวม ขอมูลการจัดพิมพเอกสาร การเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสาร
อันเปนประโยชนแกชุมชนและประชาชนในชุมชน        
  (๔ ประสานงานที่มีความเกี่ยวของกับภาพพจนผลงานของชุมชน และหนวยงานราชการใหแก
ประชาชน เพื่อการเผยแพรขาว อาทิ เอกสารแผนพับ จดหมายขาว      
  (๕ การสรางความประทับใจนาเช่ือถือศรัทธาใหเกิดกับประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป ซึ่ง
จะนาไปสูภาพพจนที่ดีของชุมชนและเทศบาล        
  (๖ หนาที่อื่นๆ ตามที่ประธานชุมชนหรือเทศบาลมอบหมาย 

หมวด ๕ 
การประชมุของคณะกรรมการชุมชน 

  ขอ ๔๒ คณะกรรมการชุมชนจัดใหมีการประชุมตามแนวทางที่เทศบาลกําหนด และเปดโอกาสให
สมาชิกชุมชนเขารวมฟงการประชุมดวย 
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  ขอ ๔๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนไดตามความเหมาะสมหรือจําเปน ทั้งน้ีใหจัดประชุม
อยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง          
  กรณีที่กรรมการชุมชนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการชุมชน หรือนายกเทศมนตรีเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการชุมชนขอใหเปดประชุมเปนกรณีพิเศษก็ใหเปดประชุมได    
  ขอ ๔๔ การประชุมของฝายตํ่างๆ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยใหแตละ
ฝายเปนผูพิจารณาเห็นสมควร หรือในกรณีที่กรรมการฝาย หรือเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของขอใหประชุมเปน
กรณีพิเศษ ก็ใหเปดประชุมได 
  ขอ ๔๕ การนัดประชุม ตองแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม เวนแตเมื่อไดนัดที่ประชุมแลวใหทาหนังสือแจงเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุม หากกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ประธานชุมชนอาจเรียกประชุมไดทันที 
  ขอ ๔๖ การจัดระเบียบวาระการประชุม ควรจัดระเบียบดังน้ี     
  (๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม       
  (๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  (๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว       
  (๔ เรื่องที่เสนอใหม         
  (๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี          
  กรณีที่ ประธานฯ เห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน จะจัดไวลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได 
  ขอ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือการประชุมของแตละฝายตองมีกรรมการ มาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองคประชุม 
  ขอ ๔๘ เมื่อพนกําหนดเวลาการประชุมไปแลวไมนอยกวาครึ่งช่ัวโมง กรรมการยังมาไมครบองค
ประชุมใหประธานมีอํานาจขยายเวลาตอไป หรือจะเลือ่นการประชุม หรือจะประชุมปรึกษาหารือกันโดยไมมีการลง
มติก็ได ในกรณีที่ไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมครั้งใหมในเจ็ดวัน 
  ขอ ๔๙ ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยูในระเบียบวาระการประชุมและตอง
ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว เวนแตที่ประชุมไดลงมติเปนอยางอื่น 
  ขอ ๕๐ ผูใดจะกลาวถอยคําตอที่ประชุมก็ใหยกมือข้ึน เมื่อประธานอนุญาตจึงกลาวได และในการ
กลาวถอยคําน้ัน ตองกลาวในประเด็นที่กําลังพิจารณา ตองไมแสดงกิริยาหรือคาพูดที่ไมสุภาพตอผูอื่นทั้งตองปฏิบัติ
ตามคําสั่งของประธานที่ประชุมโดยเครงครัด 
  ขอ ๕๑ เมื่อประธานเห็นวาผูใดพูดมาพอสมควรแลวหรือพูดนอกประเด็น หรือแสดงกิริยาไมสุภาพ 
อาจจะขอใหระงับการพูดได 
  ขอ ๕๒ มติที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปน ผูช้ีขาด 
และการออกเสียงช้ีขาดน้ัน ประธานใหเหตุผลหรือไมก็ได และถือมติน้ันเปนสิ้นสุด 
  ขอ ๕๓ ที่ปรึกษาหรือผูรวมงานฝายตางๆ มีสิทธิเขารวมประชุม และมีสิทธิพูดอภิปรายแสดง
ขอคิดเห็นใดๆก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 
  ขอ ๕๔ กรรมการชุมชนที่ไมสามารถเขาประชุมได แตสงตัวแทนเขาประชุมไมถือวากรรมการชุมชน
ผูน้ันขาดประชุม แตผูแทนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ 
  ขอ ๕๕ ผลการประชุมแตละครั้งใหรายงานเทศบาลทราบ 

หมวด ๖ 
การมีบัตรประจําตัวของคณะกรรมการชุมชน 

  ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการชุมชนมีบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบน้ี 
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  ขอ ๕๗ บัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนใหใชไดต้ังแตวันออกบัตรถึงวันหมดอายุนับความตาม
หมวดที่ ๒ คณะกรรมการชุมชน ขอ ๑๕ 
  ขอ ๕๘ การขอมีบัตร ขอบัตรครั้งแรก การขอมีบัตรใหม ขอเปลี่ยนบัตร ใหอยูในอํานาจของ
ผูบริหารเทศบาลตาม ขอ ๔ เปนผูใชดุลยพินิจ 
  ขอ ๕๙ ใหกรรมการชุมชนสงมอบบัตรคืนใหแกเทศบาล  ภายในสิบหาวันหลังพนจาก
ตําแหนงตามขอ ๑๕ 
  ขอ ๖๐ ผูใดใช แสดง หรือปลอมแปลงบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนตามประกาศน้ี ซึ่งไมมี
สิทธิที่จะใช หรือใชไปในทางทุจริตตามระเบียบน้ี ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ จะตองรับโทษตาม
กฎหมาย 
  ขอ ๖๑ บัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนใหเปนไปตามรูปแบบน้ี 
           7.5 ซ.ม. 
  
 
              
 
 
                      
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใชกระดาษพื้นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขสีดํา ขนาดความกวาง ๘.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร มีสองดาน 
ดานหนาแสดงตราเทศบาล     เลขที่บัตร วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ ดานหลงั
แสดงเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร แสดงช่ือ รูปถาย ตําแหนง ชุมชน ลายมือช่ือผูออกบัตร หมูโลหิตและ
ลายมือช่ือผูถือบัตร บนรปูถายประทับตราเทศบาล   
  ขอ ๖๒ หลักฐานที่ใชประกอบการขอมีบัตรประจําตัวคณะกรรมการชุมชนย่ืนตอนายกเทศมนตรี
  (๑ รูปถาย (ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ ใบ     

   เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

   ชื่อ................................................. 

   ตําแหนง......................................... 

   ชุมชน............................................. 

 

      ลายมือชื่อ 

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

หมูโลหิต.............                                   ผูออกบัตร 

รูปถาย 

ขนาด 

2.50 x 3.0 

ซม 5.5 ซ.ม. 

ตราเทศบาล 

บัตรประจําตัวกรรมการชุมชน 

ตามระเบียบวาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ชุมชนในเขตเทศบาล   พ.ศ. ๒๕61 

เทศบาล               อําเภอ          จังหวัด                .               

เลขที่............./................ 

วันออกบัตร......../........./......... บัตรหมดอายุ....../......../........ 
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  (๒ สาเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ      
  (๓ สาเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ       
  (๔ หลักฐานอื่นๆ (ถามีที่เกี่ยวของ ระบุ       

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการอํานวยการสงเสริมองคกรในการพัฒนาชุมชน 
  ขอ ๖๓ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการพัฒนาชุมชนของเทศบาล    
แตงต้ังโดยนายกเทศมนตรี    ประกอบดวย      
  (๑ นายกเทศมนตรี      ประธาน    
  (๒ รองนายกเทศมนตรี(ผูรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม  รองประธาน   
  (๓ ปลัดเทศบาล      กรรมการ   
  (๔ รองปลัดเทศบาล(ผูรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ   
  (๕ ผูแทนภาคประชาชนหรือผูทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควร  กรรมการ   
  (๖ หัวหนาสวนราชการเทศบาล     กรรมการ   
  (๗ หัวหนาฝายนิติการ      กรรมการ  
  (๘ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ/เลขานุการ  
  (๙ หัวหนาฝายและหัวหนางานในสังกัดกองสวัสดิการสังคม กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
  ขอ ๖๔ ใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาชุมชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี   
  (๑ กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการสงเสรมิสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
  (๒ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหาอุปสรรคใหแกคณะกรรมการชุมชน ในการปฏิบัติหนาที่ 
  (๓ กลั่นกรองขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชนและทองถ่ิน เพื่อ
เสนอตอผูบริหารเทศบาล หรือสภาเทศบาลแลวแตกรณี       
  (๔ นําขอคิดเห็นเสนอผูบริหารเทศบาลเพื่อพิจารณาถอดถอนประธานชุมชนออกจากตําแหนงเมื่อ
เห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชุมชนและทางราชการ    
  (๕ หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูบริหารเทศบาลมอบหมาย  

บทเฉพาะกาล 
  ขอ ๖๕ คณะกรรมการชุมชน ที่ไดมีการแตงต้ังและปฏิบัติหนาที่อยูกอนระเบียบน้ีใชบังคับใหปฏิบัติ
หนาที่อยูตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง หรือจนกวาเทศบาลจะไดมีการสรรหาคณะกรรมการตาม
ระเบยีบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่  เดือน      พ.ศ.   
 
 

(   ) 
นายกเทศมนตร ี
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ระเบียบคณะกรรมการหมูบาน (กม.  

บาน                          หมูที่            ตําบล              อําเภอ              จังหวัด                                                                  
วาดวยกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน พ.ศ.          

********************************************************* 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการเปน

กรรมการหมูบาน การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการหมูบานโดย
ความเห็นชอบของนายอําเภอ มีมติใหจัดต้ัง “กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน” ข้ึน เพื่อเปนกองทุนในการบริหารจัดการ
และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนกิจการอันเปนสาธารณะประโยชนของหมูบาน โดยมี
หลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ดังน้ี       
  ขอ ๑.ระเบียบน้ีเรียกวา”ระเบียบคณะกรรมการหมูบาน บาน             หมูที่           ตําบล     
               อําเภอ              จังหวัด         วาดวยกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน พ.ศ.        ” 
  ขอ ๒.ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่นายอําเภอ          เห็นชอบเปนตนไป 
  ขอ ๓.ในระเบยีบน้ี 

 “หมูบาน” หมายความวา บาน                          หมูที่            ตําบล              อําเภอ              
จังหวัด          

 “คณะกรรมการหมูบาน” หมายความวา คณะกรรมการหมูบาน บาน          หมูที่ . . . .            
ตําบล              อําเภอ              จังหวัด          

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนกลางพัฒนาหมูบานที่คณะกรรมการหมูบาน. โดยความเห็นชอบ
ของนายอําเภอมีมติใหจัดต้ังข้ึน เพื่อเปนกองทุนในการบริหารจัดการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ กม. 
ตลอดจนกิจการอันเปนสาธารณประโยชนของหมูบาน 

 “นายอําเภอ” หมายถึง นายอําเภอ             
  ขอ ๔. นายอําเภอ         เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหถือเปนที่สุด      
  ขอ ๕. รายไดของกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน มาจากรายได ด้ังน้ี 

 ๑ เงินที่กลุมหรือองคกรภายในหมูบานจัดสรรให 
 ๒ เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๓ เงินจากการจัดกิจกรรมของหมูบาน 
 ๔ เงินบริจาค 

  ขอ ๖.การจัดทําบัญชีและเบิกจาย 
  1 ใหคณะกรรมการหมูบานไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยูประชุม
พิจารณามอบหมายกรรมการหมูบานไมนอยกวา๓ คน ทําหนาที่เปดบัญชี “กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน” ของหมูบาน
กับธนาคารของรัฐในพื้นที่ การเบิกจายเงินจากบัญชี ตองมีกรรมการหมูบานที่ไดรับมอบหมายใหเปดบัญชีไมนอยกวา
สองในสามคน เปนผูลงนามเบิกจาย         
   2 ในการมอบหมายหนาที่ของกรรมการหมูบาน ตามขอ ๖ ๑ และ ๒ กรรมการหมูบานผูที่ไดรับ
มอบหมายสามารถดํารงตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงไดเพียงตําแหนงเดียว 

  ขอ ๗.หลักเกณฑ การใชจายเงินของกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 

ตวัอย่างระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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 ๑ เมื่อคณะกรรมการหมูบานพิจารณาเห็นวามีความจาํเปนตองใชจายเงินจากกองทุนกลางพัฒนา
หมูบานใหประธานคณะกรรมการหมูบานประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อใหความเห็นชอบการใชจายเงิน ทั้งน้ี ใน
การประชุมฯตองมีคณะกรรมการหมูบานเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มี
อยู การลงมติใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเทากันใหประธานคณะกรรมการหมูบานมีสิทธิออกเสียงไดอีก ๑ 
คะแนนเปนคะแนนช้ีขาด 

 ๒ เมื่อมีความจําเปนเรงดวนไมอาจจัดประชุมเพื่อใหความเห็นชอบการใชจายเงินไดใหประธาน
คณะกรรมการหมูบานและกรรมการหมูบานไมนอยกวา ๒  คน  ใหความเห็นชอบใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน  
๒๐,๐๐๐  บาท  และในคราวประชุมคณะกรรมการหมูบานครั้งตอไป  ใหแจงที่ประชุมรับทราบ 

 ๓ คณะกรรมการหมูบานสามารถใหความเห็นชอบใชจายเงินจากกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไดใน
กิจกรรมดังน้ี 

 ๓.๑ คาใชจายในการจัดการประชุมของ  กม. 
 ๓.๒ คาใชจายในการดําเนินงานของ  กม. 
 ๓.๓ คาใชจายในการจัดสวัสดิการภายในหมูบาน 
 ๓.๔  คาใชจายในสํารองของหมูบาน 
 3.5  คาใชจายในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนของหมูบาน 

   3.6) คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามที่ไดขอรับเงินอุดหนุนจากสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔ ในการเบิกจายจากกองทุนหมูบานตองมีเงินเหลือจายในบัญชีไมนอยกวารอยละ  ๒๐ ของรายได
ทั้งหมดที่ไดรับในแตละป  เพื่อเก็บสะสมเปนทุนสํารองของหมูบาน 

 ๕ ในกรณีทีมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในหมูบานและไมสามารถใชจายเงินจากแหลงใด
เพื่อแกไขปญหาหรือเยียวยาได  ใหคณะกรรมการหมูบานทั้งหมดเทาทีม่ีอยูประชุมเพื่อใหความเห็นชอบใหจายเงินทุน
สํารองของหมูบานได  การลงมติใหใชคะแนนเอกฉันท และในปถัดไปคณะกรรมการหมูบานจะตองหารายไดมาชดเชย
เงินทุนสํารองของหมูบานที่ใชไปใหครบตามจํานวนที่ไดใหความเห็นชอบดังกลาว 

  ขอ ๘  การตรวจสอบ 
 ๑ ใหคณะกรรมการหมูบานรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนกลางพัฒนาหมูบานทั้งรายรับ  

รายจาย  เงินคงเหลือ  ตอที่ประชุมทุกเดือนพรอมปดประกาศในสํานักงานคณะกรรมการหมูบาน หรือสถานที่ที่
เห็นสมควรเพื่อประชาชนในหมูบานทราบ 

 ๒ นายอําเภออาจแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาตําบลละหน่ึงคณะ  ประกอบดวยปลัดอําเภอประจํา
ตําบลเปนหัวหนา  ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในตําบล  หรือผูที่เห็นสมควร  จํานวน  ไมนอยกวา  ๕  คน  แตไมเกิน  
๗  คน  มอบหมายใหมีหนาที่ตรวจสอบการบริหารการจัดการกองทุนกลางพัฒนาหมูบานของแตละหมูบานในตําบล
แลวรายงานนายอําเภอทราบทุก  ๓  เดือน 

  ขอ ๙  แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการบริหารกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน 
  1)เมื่อมีอุปสรรคใดๆ  ที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดกองทุนกลางพัฒนาหมูบาน ใหคณะกรรมการ
หมูบานไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มอียูประชุมพิจารณาหาทางแกไข  การลงมติให
ใชเสียงขางมาก  หากคะแนนเทากันใหประธานคณะกรรมการหมูบานมีสิทธิออกเสียงไดอีก ๑ คะแนน   เปน
คะแนนช้ีขาด 
  2 หากคณะกรรมการหมูบานไดดําเนินการตามขอ ๙.๑ แลวไมสามารถหาขอยุติได  ใหประธาน
คณะกรรมการหมูบานรายงานปญหา  อุปสรรคใหนายอําเภอทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข  ทั้ง น้ี   
นายอําเภอตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันที่นายอําเภอทราบ  ความเห็นนายอําเภอถือ
เปนที่สุด 
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ประกาศ  ณ   วันที่               เดือน   พ.ศ.  

 
 
 

(ลงชื่อ         ผูประกาศ 
                                                  (                                       

   ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการหมูบาน 
 
 
 
 
 
                     (ลงชื่อ        ผูใหความเห็นชอบ 

       (                                       
                        ตําแหนง   นายอําเภอ 

                      ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ 
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