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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอยีบ 

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 
 
 



 
สรุปขั้นตอนการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
********************************************** 

 
ท่ี รายละเอียดขั้นตอน แบบฟอร์ม 
1 อปท.แจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แบบ 1 
2 สถานศึกษาน าส่งโครงการของรับเงินอุดหนนุค่าอาหารกลางวัน ท่ีมีการระบุรายละเอียด

ครบถ้วนท้ัง 3 รายการ คือ จ านวนผู้เรียนตามความเป็นจริง ณ ขณะนั้นพร้อมบัญชีรายช่ือ
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ,  จ านวนวันตามท่ีกรมจัดสรร , จ านวนเงิน 

แบบ 2 

3 กองการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของอปท. 

 

4 เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้แล้ว อปท.แจ้งสถานศึกษาท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนทราบ โดยแจ้งไม่ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนท่ี
จะได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 

แบบ 3 

5 อปท.แจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งโครงการ  รายช่ือผู้เรียนพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน 13 
หลัก ท้ังนี้เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการค านวณวงเงินส าหรับจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องอุดหนุนให้ตามจ านวนผู้เรียนท่ีมีอยู่จริง และตามจ านวนวันท่ีเปิด
สอนท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 

แบบ 4 

6 สถานศึกษาน าส่งโครงการ รายช่ือ และปฏิทินการศึกษา เพื่อขอรับงบประมาณเพื่อน าไป
ด าเนินเงินโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน 

แบบ 5 

7 อปท.แจ้งสถานศึกษาท าบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน  ไม่น้อยกว่า 3 คน แบบ 6 
8 มีหนังสือจากอปท. เพื่อน าส่งเช็คเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา แบบ 7 
9 แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน แบบ 8 

10 สถานศึกษารายงานผลการด าเนินการโครงการ ภายใน 30 วัน  นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 
และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน 

แบบ 9 

11 แต่งต้ังคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน แบบ 10 

12 คณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน แบบ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ 1) 

(แบบตัวอย่างหนังสืออปท.แจ้งจัดส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนต่างๆ) 

 

                                                                                                                                             
 
ท่ี พร  76501.3/            ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
              อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  54120 
             วัน....เดือน....ปี.... 
เรื่อง   การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา……………. 

เรียน   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน     จ านวน  1  ชุด 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

  เพื่อให้การขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล               
ถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี……. ปีการศึกษา......... เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบส าหรับขอรับเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุน    จ านวน  1  ชุด 
  2. จัดท าปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา................   จ านวน  1  ชุด 
  3. รายช่ือเด็กนักเรียน ปีการศึกษา.......................   จ านวน  1  ชุด 
เพื่อทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบจะได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้ทางโรงเรียนต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายแต๋ง  อินทา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ 
โทรศัพท์  0-5466-2122  
โทรสาร   0-5466-2122 ต่อ 108 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



(แบบ 2) 
 
 

(แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน) 
 

โครงการ   เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (โรงเรียน..........................) 
ประจ าปีการศึกษา............................. 

********************************************************************* 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  (สาเหตุและความจ าเป็นต้องมีโครงการ) 
 ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน) 
 1........................................................................................................................................................................ 
 2........................................................................................................................................................................ 
 3........................................................................................................................................................................ 
 4........................................................................................................................................................................ 
 

3. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลท่ีประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับ) 
 1........................................................................................................................................................................ 
 2........................................................................................................................................................................
 3........................................................................................................................................................................ 
 4........................................................................................................................................................................ 
 

4. วิธีด าเนินการ (การให้รายละเอียดในการด าเนินการ ท าอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน) 
 ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

5. ระยะเวลาในการด าเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดของโครงการ) 
 - ภาคเรียนท่ี 1  ต้ังแต่วันท่ี...................ถึงวันท่ี............................รวม................วนั 
 - ภาคเรียนท่ี 2  ต้ังแต่วันท่ี...................ถึงวันท่ี............................รวม................วนั 
 

6. สถานท่ีด าเนินการ (ควรระบุสถานท่ีให้ชัดเจน) 
 ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ) 
 ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

8. งบประมาณ 
 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  จ านวน............คนๆ ละ 20 วันๆ ละ 20 
บาท  จ านวนเงินท้ังส้ิน.........................................บาท (......................................) 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย 
 8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จ านวน..................บาท 
(...........................................................) 
 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขอรับเงินอุดหนุน อย่างไร) 
 1........................................................................................................................................................................ 
 2........................................................................................................................................................................ 
 3........................................................................................................................................................................ 
 4........................................................................................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ 
             (.....................................) 
      ต าแหน่ง................................... 
       (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (.....................................) 
      ต าแหน่ง................................... 
       (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (.....................................) 
      ต าแหน่ง................................... 
       (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 

 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
 

โครงการ  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (โรงเรียน..........................) 
ประจ าปีการศึกษา.................... 

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

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

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

 



(แบบ 3) 

(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน) 

 

                                                                                                                                             
 
ท่ี พร  76501.3/            ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
              อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  54120 

             วัน....เดือน....ปี.... 

เรื่อง   แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน..................... 

อ้างถึง  โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 

  ตามท่ี  (หน่วยงาน)   ได้เสนอโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา  
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นเงิน................บาท (................................) 
ความละเอียดตามโครงการท่ีอ้างถึง นั้น 
  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ........... ในหมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้การ
สนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวมาให้ท่านได้รับทราบ 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบขอแจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้ 
  1. ห้ามมิให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนท่ีจะได้รับเงินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จะจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบสถานะการเงิน
และการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบแล้ว ปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่
หน่วยงานของท่านต่อไป 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายแต๋ง  อินทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ 
โทรศัพท์  0-5466-2122  
โทรสาร   0-5466-2122 ต่อ 108 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



                                                                            (แบบ 4)     

(แบบตัวอย่างหนังสืออปท.แจ้งให้สถานศึกษาจดัส่งโครงการ) 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              
ท่ี พร  76501.3/                     ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
              อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  54120 

            วัน....เดือน........ปี.......... 

เรื่อง   การขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนท่ี...... ปีการศึกษา........... 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน........................ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน     จ านวน  1  ชุด 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ส าหรับเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป นั้น 
  เพื่อให้การขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล               
ถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี....... ปีการศึกษา............. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบส าหรับขอรับเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุน    จ านวน  1  ชุด 
  2. จัดท าปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา.............  จ านวน  1  ชุด 
  3. รายช่ือเด็กนักเรียน ภาคเรียนท่ี........ ปีการศึกษา...............  จ านวน  1  ชุด 
เพื่อทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบจะได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้ทางโรงเรียนต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายแต๋ง  อินทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ 
โทรศัพท์  0-5466-2122  
โทรสาร   0-5466-2122 ต่อ 108 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



(แบบ 5) 

(แบบตัวอย่างหนังสือที่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แจ้งขอรับเงินอุดหนนุ) 

 

                                                                                                                                             
 
ท่ี...........................            หน่วยงาน.................................................. 
              ................................................................... 

             วัน....เดือน....ปี.... 

เรื่อง   ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

อ้างถึง  หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ี พร...................................ลงวันท่ี................................................. 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. โครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน     จ านวน   1  ชุด          
        2. จัดท าปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา............  จ านวน  1  ชุด 
        3. รายช่ือเด็กนักเรียน ภาคเรียนท่ี.......... ปีการศึกษา............  จ านวน  1  ชุด 
  ตามท่ีโรงเรียนบ้าน....................... ได้เสนอโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นเงิน.............................บาท 
(..........................................) และทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและ
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.................. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามท่ีอ้างถึง นั้น 

  โรงเรียนบ้าน............................ ขอเรียนว่าขณะนี้โรงเรียน....................มีความพร้อมท่ีจะด าเนินการ
โครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ด าเนนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนบ้าน.............................น าไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(……………………………………) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 

 
โทรศัพท์.................................... 
โทรสาร...................................... 
 
 

 



 (แบบ 6) 

เลขท่ี................/............... 

บนัทึกข้อตกลงการรบัเงนิอุดหนนุ 
                                                                                 เขียนท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
                                                                                 วันท่ี........................................................... 

 บันทึกนี้ท าขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ระหว่าง โรงเรียนบ้าน...................................) ท่ีขอรับเงินอุดหนุน โดย 

๑. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขท่ี.........หมู่ท่ี.........ต าบล........................... 
อ าเภอ..............................จังหวัด................................ 

๒. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขท่ี.........หมู่ท่ี.........ต าบล........................... 
อ าเภอ..............................จังหวัด................................ 

๓. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขท่ี.........หมู่ท่ี.........ต าบล........................... 
อ าเภอ..............................จังหวัด................................ 

ในฐานะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฏร์บ ารุง) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดย นายแต๋ง  อินทา ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ซึ่งต่อไปใน
บันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะด าเนินการโครงการ อาหารกลางวัน ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้เรียกว่า “โครงการ” 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ผู้ให้เงินอุดหนุนได้ให้เงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 2/2561จ านวน 33 คนๆละ 
100 วันๆละ 20 บาท จ านวน 66,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จ านวน
........-......... บาท (..........-...........)     ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานของโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ด าเนินการตามโครงการหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติท่ีก าหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมยินดีคืนเงินอุดหนุนท่ีได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ     ไม่ด าเนินการตามโครงการ
ให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไม่
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการกระท าของผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
 ในกรณีท่ีผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนท่ีได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้เงิน
อุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนดนับแต่วันท่ีได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน 
รวมท้ังยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ๓. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติในการจะน าเงินอุดหนุน
ท่ีได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

/๔. ผู้ได้รับ... 
 



-๒- 

 

 ๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนท่ีมีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการด าเนินโครงการจะต้องใช้จ่าย เงิน
งบประมาณของตนเองก่อนเป็นล าดับแรก 

 ๕. ผู้ท่ีได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอ านวยความสะดวกให้คณะท างานท่ีผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งต้ังเข้าร่วม
ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน  

 ๖. เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีโครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งเงินคืนองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ พร้อมการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว 

 หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการด าเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธ์ท่ีจะไม่พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงิน
อุดหนุนด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบ้ียตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ  และ
ผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ 

 ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)......................................ผู้ให้เงินอุดหนุน               (ลงช่ือ)........................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน    
    (...............................................)                                   (...............................................)          
   ต าแหน่ง.....................................                                  ต าแหน่ง.....................................                      
 
(ลงช่ือ)......................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน       (ลงช่ือ)........................................ผู้ได้รบัเงินอุดหนุน    
    (...............................................)                                   (...............................................)          
   ต าแหน่ง.....................................                                  ต าแหน่ง.....................................                      
 

(ลงช่ือ)......................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน       (ลงช่ือ)........................................ผู้ได้รบัเงินอุดหนุน    
    (...............................................)                                   (...............................................)          
   ต าแหน่ง.....................................                                  ต าแหน่ง.....................................                      

 
 
 

 

 



(แบบ 7) 

(แบบตัวอย่างหนังสืออปท.เพื่อน าส่งเช็คเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา) 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              
ท่ี พร  76501.3/                     ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
              อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  54120 

             วัน.....เดือน..........ปี........ 

เรื่อง   แจ้งรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนท่ี ........... 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 

  ตามท่ีโรงเรียนได้จัดท าเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน                  
ภาคเรียนท่ี………………………..ส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบเพื่อด าเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนต่อไป นั้น 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ด าเนินจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียน                
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านมารับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนท่ี............. 
ท้ังนี้  ให้น าใบเสร็จรับเงินของทางโรงเรียนมาด้วยเพื่อรับเงินอุดหนุนดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายแต๋ง  อินทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
 

ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ 
โทรศัพท์  0-5466-2122  
โทรสาร   0-5466-2122 ต่อ 108 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 



(แบบ 8) 

     (แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน) 

 

                                                                                                                                             
 
ท่ี พร  76501.3/            ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
              อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  54120 

             วัน....เดือน....ปี.... 

เรื่อง   แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน.................................... 

อ้างถึง  บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา                   
          เลขท่ี......./................ลงวันท่ี.................................. 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน  จ านวน  1  ชุด 

  ตามท่ีโรงเรียนบ้าน............................ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบเพื่อด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา เป็นเงิน………………….บาท  
(……………………………………)  ความละเอียดตามบันทึกข้อตกลง ท่ีอ้างถึง นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ขอแจ้งหลักเกณฑ์การด าเนินการ ดังนี้ 
  1. หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนนุ จะต้องน าเงินอุดหนุนท่ีได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้เพื่อการอื่นได้ หากพบว่าการด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุนจะต้องคืนเงินท่ีได้รับเต็มจ านวน 
  2. หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนนุ จะต้องรายงานผลการด าเนินการ ตามแบบฟอร์มท่ีส่งมาด้วยพร้อมนี้  
พร้อมจัดส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร                
ทุกฉบับ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีโครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายแต๋ง  อินทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ 
โทรศัพท์  0-5466-2122  
โทรสาร   0-5466-2122 ต่อ 108 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



(แบบ 9) 

(ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการด าเนินการและหลักฐานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนนุ) 

 

                                                                                                                                             
 
ท่ี...........................            หน่วยงาน.................................................. 
              ................................................................... 

             วัน....เดือน....ปี.... 

เรื่อง   ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

อ้างถึง  1. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขท่ี...................  ลงวันท่ี................................... 
          2. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขท่ี...................  ลงวันท่ี................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ    จ านวน   1  ชุด          
        2. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน      จ านวน  1  ชุด 
        3. ใบเสร็จรับเงิน       จ านวน  1  ชุด 

  ตามท่ีโรงเรียนบ้าน....................... ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อ
ด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา เป็นเงิน.............................บาท 
(..........................................) ตามบันทึกข้อตกลงการับเงินอุดหนุนท่ีอ้างถึง นั้น 

  บัดนี้  การด าเนินการโครงการดังกล่าว ได้เสร็จส้ินลงแล้ว จึงขอจัดส่งแบบรายงานผล หลักฐานการใช้
จ่ายเงิน และใบเสร็จรับเงินมาพร้อมนี้  ท้ังนี้ ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีเงินคงเหลือแต่อย่างได/มีเงิน
คงเหลือ จ านวน.......................บาท (.......................................) ซึ่งได้น าส่งคืนพร้อมในคราวเดียวกันนี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(……………………………………) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 

 
 

โทรศัพท์.................................... 
โทรสาร...................................... 
 



(แบบ 9) 
(แบบรายงานผลการด าเนินงาน) 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..................... 

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

1. หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน...................................................................................................................................... 
2. งบประมาณ 
 2.1 งบประมาณของโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุน........................................บาท 
 2.2 งบประมาณท่ีได้ใช้ไปในการด าเนินงานโครงการ..................................บาท 
 2.3 งบประมาณคงเหลือ.................................บาท (ถ้ามี) 
3. ผลการด าเนินการ 
 3.1 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน  

-  เลขท่ี............../...............ลงวันท่ี........................... 
-  เลขท่ี............../...............ลงวันท่ี........................... 

       ได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อวันท่ี...............เดือน...................พ.ศ...........และเสร็จ
ส้ินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี................เดือน.......................พ.ศ................... 
 3.2 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งส าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น  จ านวน............ฉบับ  
จ านวนเงิน......................บาท (..........................................)  ของการด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 
 3.3 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนของส่งเงนิงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จ านวน.................บาท 
(....................................) 
คืนมาพร้อมหนังสือนี ้
 3.4 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน
อย่างไร).............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก............................................................................ 
จึงขอส่งเงินคืน  จ านวน......................บาท (..................................................) มาพร้อมหนังสือนี้ 
 
 
      (ลงช่ือ).........................................ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน) 
              (.........................................) 
      ต าแหน่ง....................................... 

 
 
 
 



(แบบ 10) 
 

(แต่งต้ังคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน) 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ท่ี   565 / 2560 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

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

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลสะเอียบ  เพื่อด าเนินการโครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา นั้น 
    เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  จึงแต่งต้ังคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ดังนี ้
  1.  นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าคณะท างาน 
  2.  นางรัตนา  ยะกุมาร   ผู้อ านวยการกองการศึกษา คณะท างาน 
  3.  นายนฤพนธ์ ศรีค าภา   นักพัฒนาชุมชน   คณะท างาน 
 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการโครงการเงินอุดหนนุส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบต าบลสะเอียบ  จนแล้วเสร็จ  แล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ หากหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม่
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เรียกเงินคืนเท่าจ านวนท่ีอุดหนุนไปท้ังหมดคืนโดยเร็ว 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ส่ัง ณ วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 
 

                    (นายแต๋ง  อินทา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

 
 

 
 
 



 (แบบ 11) 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...................... 
*********************************************************************** 

 
ชื่อโครงการ  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ภาคเรียนท่ี.......... ปีการศึกษา............. 
ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนบ้าน......................... 
งบประมาณที่อุดหนุน ...........................บาท  (...................................................) 
 
  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ท่ี  427/2561 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ได้
แต่งต้ังคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการเงนิอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน  ภาคเรียนท่ี........... ปีการศึกษา.................... ซึ่งได้อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนชัย  บัดนี้ โครงการ
ดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว  คณะท างานฯ จึงได้ด าเนินการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
 1. รายการค่าใช้จ่ายที่มีใช้จ่ายเงิน  ดังนี้ 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวน 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

      
      
      
      
      
      

รวมเป็นเงิน    (.............................................................................)  
 
 2. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการด าเนินกิจกรรม 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(วัน) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 รายการค่าใช้จ่ายทุกรายการถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติ    
2 มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ    
3 มีการด าเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
   

 
 3. การตรวจสอบเงินเหลือจ่าย 
  (  )  มีเงินเหลือจ่าย..............................บาท  (   )  ไม่มีเงินเหลือจ่าย 



 
-2- 

 
 
4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 คณะท างานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อวันท่ี...................................... 
 
 
   (ลงช่ือ)...............................................หัวหน้าคณะท างาน 
            นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง   

  ผู้อ านวยการกองคลัง    
    
   (ลงช่ือ)...............................................คณะท างาน 
               (นางรัตนา  ยะกุมาร) 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
   (ลงช่ือ)...............................................คณะท างาน 
          (นายนฤพนธ์ ศรีค าภา) 
          นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(ครั้งที่ 1 รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 เมษายน 2563) 
 
 

เรื่อง 
การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงนิอุดหนุน 

โครงการเงนิอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กประถมศึกษา 

 
 

โดย 
นางรัตนา  ยะกุมาร 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอยีบ 

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 



 

เอกสารประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(ครั้งที่ 1 รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 เมษายน 2563) 
 
 

เร่ือง 
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงนิอุดหนุน 

ส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 
 
 

โดย 
นางรัตนา  ยะกุมาร 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอยีบ 

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 


