คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบลนาอาน
อาเภอเมือง จังหวัดเลย

สารบัญ
สรุปขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลนาอาน
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างหนังสือนาส่งโครงการให้กับ เทศบาล
1
- ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงการ
2-3
- ตัวอย่างประมาณรายจ่าย
4
- ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง(เทศบาลเป็นผู้จัดทา)
5-7
- ตัวอย่างหนังสือนาส่งการรายงานผลการดาเนินงานใช้จ่ายอดหนุนฯ
8
- ตัวอย่างหน้าปกรายงานผลการดาเนินงานฯ
9
ตัวอย่างการประชุมของหน่วยรับเงินอุดหนุนฯ ที่มีการประชุมรับรองโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ
- ตัวอย่างรายงานการประชุมที่ขออนุมติโครงการฯ
10-14
- ตัวอย่างการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ
15-17

-1ตัวอย่างหนังสือนาส่ง
เขียนที่ ............................................
........................................................
วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอส่งโครงการ....................................................................... .................เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........................
เรียน นายกเทศบาลตาบลนาอาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โครงการ......... .............................................................
2) สาเนารายงานการประชุม
3) รายชื่อคณะกรรมการฯ
4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินฯ
5) รายชื่อคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน
6) สาเนาสมุดธนาคาร ..................................เลขที่ ............
7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการผู้รับเงิน
8) เอกสารอื่นๆ

จานวน 2 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน ...... ฉบับ
จานวน ..... ชุด

ตามทีเ่ ทศบาลตาบลนาอาน................. อาเภอ .......................... จังหวัด...................................ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .................................... หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงิน
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ หน่วยงาน/กลุ่ม/ชุม
ชน.................................................................................. หมูท่ ี่ ............ ตาบล ....................... อาเภอ
....................... จังหวัด .................................. เป็นจานวนเงิน ............................................ บาท
(.............................................................................บาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ หน่วยงาน/กลุ่ม/ชุมชน .............................................................. หมู่ที่ ..................................
ตาบล ................... อาเภอ ................................ จังหวัด ......................................................จะดาเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าวตามโครงการที่เสนอมานี้ จึงขอส่งโครงการ................................................................... เพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลนาอาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................................
( ............................................................ )
ตาแหน่ง ...............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ...................................

-2ตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
โครงการ..................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจาเป็นต้องมีโครงการ)
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเงินอุดหนุน)
1.............................................................................................................................. ................................
2..............................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
3. เป้าหมายของโครงการ(เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่ประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับ)
1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................
4. วิธีดาเนินการ (การให้รายละเอียดในการดาเนินการ ทาอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึง่
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5 ระยะเวลาในการดาเนินการ (ควรมรระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)
...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. สถานที่ดาเนินการ (ควรระบุที่ให้ชัดเจน)
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ)
.............................................................................................................................................

-38. งบประมาณ
8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก......(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน
................................................. บาท ( ..........................................................................)รายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
8.2. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จานวน.....................บาท (......................................)
(เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ยกเว้นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้รับไว้
เป็ น การเฉพาะตามกฎหมายซึ่ งต้ องตั้ งงบประมาณอุ ดหนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ ขอรับ เงิน อุด หนุ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 7)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน อย่างไร)
1............................................................................................................................. .................................
2............................................................................................................................. .................................
3..............................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ
(...............................................)
ตาแหน่ง.........................................
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.............................................)
ตาแหน่ง.........................................
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(............................................)
ตาแหน่ง.........................................
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)

หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเขียนโครงการให้ละเอียดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่า
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือไม่

-4ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย
โครงการ...............................................................................................................
-------------------------------------------------ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

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

หมายเหตุ ผู้ของรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่

-5(แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน)
เลขที่............/............
บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
เขียนที่...........................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................
บันทึกนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก..............(ชื่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)....................ระหว่าง (ชื่อ...หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน..) โดย
1. นาย/นาง/นางสาว......................................บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........ตาบล..............
อาเภอ.....................จังหวัด....................................
2. นาย/นาง/นางสาว......................................บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........ตาบล..............
อาเภอ.....................จังหวัด.....................................
3. นาย/นาง/นางสาว......................................บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........ตาบล..............
อาเภอ.....................จังหวัด....................................
ในฐานะ....(ตาแหน่งผู้รับผิดชอบโครงการ)......ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ..
(ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)........โดย
นาย/นาง/นางสาว
.....................................ในฐานะ
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
.....................................ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน”อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดาเนินการโครงการ.........................................................
.......................................................................................................................ซึ่งต่ อไปนี้ในบันทึกนี้เรียกว่า
“โครงการ” ตามที่.......(ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล).....................
ผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงินอุดหนุน จานวน........................................บาท (..............................)และผู้ไ ด้รับและ
เพิ่ ม เงิน อุ ด หนุ น มี เงิ น สมทบ จ านวน.......................................บาท(.................................)ให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

-62. หากผู้ ใดได้ รั บ เงิน อุ ด หนุ น ไม่ ด าเนิ น การตามโครงการหรื อ ด าเนิ น การไม่ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับ
หรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากดาเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
ดาเนินการตามโครงการให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
และผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เป็น
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เกิดจากเหตุสุดวิ สัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทาของผู้
ได้รับเงินอุดหนุน
ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเปิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
ใดให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันที่ได้รับ
เงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดาเนินดีได้ตามกฎหมาย
3. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติใน
การจะนาเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดาเนินโครงการ
จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นลาดับแรก
5. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอานวยความสะดวกให้คณะทางานที่ผู้ให้เงินอุดหนุน
แต่งตั้งเข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
6. เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้อง
รายงานผลการดาเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้
เงินอุดหนุนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน...(ชื่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)……..พร้อมการรายงานผลการดาเนินการดดังกล่าว
หากผู้ได้รับ เงิน อุดหนุ นไม่รายงานผลการดาเนินการ ให้ เงินอุดหนุนของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ไนโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงิน
อุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกาหนด
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
หนึ่งฉบับ และผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)..............................ผู้ไห้เงินอุดหนุน
(................................)
ตาแหน่ง....................................

(ลงชื่อ).................................ผูไ้ ด้รับเงินอุดหนุน
(....................................)
ตาแหน่ง....................................

-7(ลงชื่อ)..............................พยาน ผู้ไห้เงินอุดหนุน
(..................................)

(ลงชื่อ).................................ผูไ้ ด้รับเงินอุดหนุน
(...................................)

ตาแหน่ง....................................

ตาแหน่ง....................................

(ลงชื่อ)..............................พยาน ผู้ไห้เงินอุดหนุน

(ลงชื่อ).................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน

(.................................)
ตาแหน่ง....................................

(.....................................)
ตาแหน่ง....................................

-8เอกสารที่ต้องแนบนาส่งพร้อมรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนังสือนาส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการฯ
รายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
แบบสรุปรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการของเทศบาลตาบลนาอาน
แบบรายงานผลสาเร็จโครงการของเทศบาลตาบลนาอาน
ภาคผนวกแนบท้าย ประกอบด้วย
- สาเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติในครั้งแรกก่อนรับเงินอุดหนุน
- สาเนาตามรางการทากิจกรรม /กาหนดการ /ตารางการฝึกอบรม / ตารางเวลาในการ
ดาเนินงาน
- สาเนาคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ หรือคาสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สาเนาหลักฐานการจ่ายเงินตามโครงการฯ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ – สกุล
กากับด้วยตัวบรรจง
- สาเนารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละโครงการ
- สาเนารายงานการประชุม
- ภาพประกอบโครงการ ก่อนดาเนินการ/ระหว่างดาเนินการ/หลังดาเนินการ (ประมาณ ๓๔ รูป)
- สาเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
- รายละเอียดอื่น ๆ ให้แนบตามความเหมาะสม ของแต่ละโครงการที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

1. ทั้งนี้การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ
ให้รายงานผลตามแบบฟอร์มที่เทศบาลตาบลนาอานกาหนดเท่านั้น

-9ตัวอย่างแบบรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล...............................)
โครงการ.....................................................................................................................................................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ...................
รายงาน ณ วันที่................เดือน................................พ.ศ.....................
1. หน่วยงานที่ขอรับเงินอดหนุน.................................................................................................................
2.1 งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน............................................บาท
2.2 งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดาเนินงานโครงการ.....................................บาท
2.3 งบประมาณคงเหลือ.......................................บาท (ถ้ามี)
3. ผลการดาเนินการ
3.1 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานการดาเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
เลขที่................../....................วันที่...................เดือน........................พ.ศ...............ได้เริ่ม ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ.......................และเสร็จในเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่................เดือน........................พ.ศ.................
3.2 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนของส่งสาเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จานวน..............
ฉบับ จานวนเงิน..........................บาท(.........................................) ของการดาเนินการตามโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
3.3 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จานวน..............................บาท
คืนมาพร้อมหนังสือนี้
3.4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร)...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................
4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดาเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก............................................................
จึงขอส่งเงินคืน จานวน.............................บาท(...................................................)มาพร้อมหนังสือนี้
ลงชื่อ.................................ผู้รายงาน(ได้รับเงินอุดหนุน)
(...................................)
ตาแหน่ง....................................

หมายเหตุ กรณีองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลลงนามไม่น้อยกว่าสามคน

-10ตัวอย่างรายงานการประชุม
รายงานการประชุม
หน่วยงาน / กลุ่ม / ชุมชน ......................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน..................................พ.ศ. .......................
สถานที่ประชุม ..........................................................................................................
-------------------------------------------------กรรมการทั้งหมด
ผู้มาประชุม

........... คน
........... คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

-11ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แจ้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ............................ หมวดเงินอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ........................................................................

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 .....................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก เทศบาลตาบลนาอาน
3.2 เสนอวิธีการดาเนินโครงการ
3.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน/ แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบ
โครงการ ฯลฯ
3.4 เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ-......................................................
3.5 .......................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ
4.1 .......................................................................................................................

-12เริ่มประชุม

เวลา ......................... น.
เมื่อถึงเวลาประชุม ...............................................................น.
ประธานหน่วยงานกลุ่ม/ชุมชน ........................................
นาย/นาง/นางสาว ................................................................. ได้แจ้งระเบียบ
วาระการประชุมและมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ...........................
....................................................................................... ทาหน้าที่เป็นเลขานุการฯใน
ที่ประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าประชุม ........... คน ถือเป็นอันครบองค์ประชุมเริ่มการ
ประชุมโดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เทศบาลตาบลนาอาน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.......................................... หมวด เงินอุดหนุนฯ ให้แก่
............................................................. จานวนงบประมาณ ................................
บาท เพื่อดาเนินการในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ที่ประชุม

รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลนาอาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ................................... ดังนี้
1) โครงการ ........................................................................................................
2) โครงการ ..........................................................................................................

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เสนอโครงการ ..........................................
.............................................................................................. เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลตาบลนาอาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
............................... และมอบหมายให้ .......................................................... เป็น
ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

-13ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์กาหนดวิธีการดาเนินโครงการ
( ทาอะไร ที่ไหน ทาอย่างไร ระยะเวลาดาเนินการเท่าไร )
- จะดาเนินการทาโครงการ ................................................................
- โครงการ ..........................................................................................
จะดาเนินการที่ ...............................................................................
- โครงการ ...........................................................................................
จะดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของเทศบาลตาบลนาอาน พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ จ้างเหมา โดยจะขอคาปรึกษาจากเทศบาลตาบลนา
อาน
- โครงการ .......................................................................................................
จะใช้ระยะเวลาดาเนินการประมาณ ................... วัน / เดือน / ปี
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน
จากเทศบาลตาบลนาอาน และเบิกจ่ายเงินจากธนาคาร
....................................................สาขา ...........................................
อาเภอ ....................................... จังหวัด ........................................
จานวน ...................................................... คน ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................................................
2. นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................................................
3. นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................................
โดยให้กรรมการรับเงินอุดหนุนมีเงื่อนไขเบิกจ่ายเงินกับธนาคารที่ได้เปิดบัญชีไว้
.......... ใน ..........
แต่งตั้งกรรมการฯ ด้านอื่น ๆ ..........................................................................
..........................................................................................................................

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
.............................................................................................................................
ให้เทศบาลตาบลนาอานทราบ หลังจากที่ได้ดาเนินการตาม
โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วว่างบประมาณที่ได้รับ นาไปดาเนินการกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นหลักฐานและตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม

รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

-14ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี -

ประธานฯ

ที่ประชุมจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอสรุปและ
ให้ดาเนินการจัดทา
โครงการ ..............................................................................................................
และจัดส่งเอสารดังต่อไป เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินจากเทศบาล
ตาบลนาอาน
1. โครงการ .......................................................................................................
2. สาเนารายงานการประชุมหน่วยงาน / กลุ่ม / ชุมชน .....................................
3. รายชื่อกรรมการ หน่วยงาน / กลุ่ม / ชุมชน ...............................................
4. รายชื่อคณะกรรมการเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลนาอาน และ
เบิกจ่ายเงินจากธนาคาร .......................................................................
สาขา ...................... อาเภอ ............ ... จังหวัด ..........................................
5. สาเนาสมุดธนาคาร ................................................หน่วยงาน / กลุ่ม /ชุมชน
.......................................................................................................................
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการฯ ผู้รับเงินอุดหนุนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
7. เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี )

ที่ประชุม

รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ปิดประชุม

เวลา ...................... น.
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้จดรายงานการประชุม
( .................................................... )
ตาแหน่ง ...................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( .................................................... )
ตาแหน่ง ...................................................

หมายเหตุ วาระการประชุม และรายละเอียดต่าง ๆ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

-15ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
รายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......................................
โครงการ .............(ระบุชื่อโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ..).........
1. หลักการและเหตุผล
........ ....เขียนจากหลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนฯ.........
(สามารถคัดลอกจากโครงการเดิมที่ส่งมาเมื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
........เขียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนฯ ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้)..............
3. ลักษณะของโครงการ
........เขียนจากโครงการฯ เช่น ด้านเป้าหมายของโครงการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จานวนเงินที่ตั้ง
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ สถานที่ดาเนินงาน ฯลฯ
..............................................................................
4. เป้าหมาย (สรุปเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้)
- เชิงปริมาณ
เช่น ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณจานวน ......๕๐............. คน ซึ่งในการ
ดาเนินการปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วม ๔๐ คน คิดเป็น .......๘๐ %...... ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
- เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
สรุปผลที่ได้รับจริง
- เชิงปริมาณ ......................................................................................
- เชิงคุณภาพ ......................................................................................
5. ขั้นตอน และวิธีดาเนินการ :
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

-166. งบประมาณที่ใช้ และผลการดาเนินงาน
........ ผลจากการดาเนินงานตามโครงการ อาจมีทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ เช่นผู้เข้าร่วมโครงการ .....จานวน
............คน และ/หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูล หรือมีความเข้าใจ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (หากมีการคิดค่าร้อยละให้ระบุ ร้อยละ.....................)
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ให้ระบุแหล่งงบประมาณ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) เช่น
งบประมาณดาเนินการ
- ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลนาอาน
- หน่วยงานอื่น (ถ้ามี )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวน ........................ บาท
จานวน ........................ บาท
จานวน ....................... บาท

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามโครงการฯ
- ค่า...............................................................................
- ค่า...............................................................................
- ค่า...............................................................................
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวน .......................
จานวน .......................
จานวน .......................
จานวน .......................

บาท
บาท
บาท
บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสาเนาเอกสารที่แนบท้ายประกอบภาคผนวก)
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ :
…………….ระบุระยะเวลาที่ดาเนินการจริง ซึ่งต้องตรงกับโครงการที่จัดส่งมาขอรับเงินครั้งแรก........
8. สถานที่ / พื้นที่ในการดาเนินการ :
…………………………………………………………………………
9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
…………………………………………………………………………
10. ผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ (ถ้ามี)
..............โดยหาค่าเฉลี่ยหรือค่าร้อยละและการแจงนับจากความคิดเห็นอื่น ๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ………….
11. ประโยชน์ที่ได้รับ (ต้องสอดคล้องกับโครงการที่จัดส่งมาครั้งแรก)
1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................

-1712. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
- สรุปผลจากโครงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ที่ขอรับจากปีที่ผ่านมา
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
- สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
ให้สรุปในภาพรวมของโครงการตามเป้าหมาย เช่น มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ..............คน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ …………………………….เปอร์เซ็นต์
………………………………………………………………………………………………………………………………….
- สรุปข้อเปรียบเทียบให้ทราบว่าปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันมีการพัฒนา / ข้อแตกต่างของ
ประโยชน์ที่ได้รับอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้นามาพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป
ข้อเสนอแนะ
.....................อาจเป็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้จากการ
ดาเนินงานตามโครงการ หรือจากการประเมินแบบสอบถาม เพื่อให้โครงการที่จะทาต่อไปประสบผลสาเร็จหรือ
ขยายผลต่อไป ......................................
ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน
(.............................................)
ตาแหน่ง ................................................
ลงชื่อ ..................................................... ผู้รายงาน
(.............................................)
ตาแหน่ง ................................................

