คู่มือ
การดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา

โดย
นางรัตนา ยะกุมาร
ผู้อานวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่

สรุปขั้นตอนการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
**********************************************
ที่
รายละเอียดขั้นตอน
1 อปท.แจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
2 สถานศึกษานาส่งโครงการของรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ที่มีการระบุรายละเอียด
ครบถ้วนทั้ง 3 รายการ คือ จานวนผู้เรียนตามความเป็นจริง ณ ขณะนั้นพร้อมบัญชีรายชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก , จานวนวันตามที่กรมจัดสรร , จานวนเงิน
3 กองการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุไว้ในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายของอปท.
4 เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศใช้แล้ว อปท.แจ้งสถานศึกษาที่ขอรับ
เงินอุดหนุนทราบ โดยแจ้งไม่ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่
จะได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
5 อปท.แจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งโครงการ รายชื่อผู้เรียนพร้อมเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคานวณวงเงินสาหรับจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องอุดหนุนให้ตามจานวนผู้เรียนที่มีอยู่จริง และตามจานวนวันที่เปิด
สอนที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
6 สถานศึกษานาส่งโครงการ รายชื่อ และปฏิทินการศึกษา เพื่อขอรับงบประมาณเพื่อนาไป
ดาเนินเงินโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
7 อปท.แจ้งสถานศึกษาทาบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 3 คน
8 มีหนังสือจากอปท. เพื่อนาส่งเช็คเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา
9 แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
10 สถานศึกษารายงานผลการดาเนินการโครงการ ภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ
และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน
11 แต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
12 คณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

แบบฟอร์ม
แบบ 1
แบบ 2

แบบ 3
แบบ 4

แบบ 5
แบบ 6
แบบ 7
แบบ 8
แบบ 9
แบบ 10
แบบ 11

(แบบ 1)
(แบบตัวอย่างหนังสืออปท.แจ้งจัดส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนต่างๆ)

ที่ พร 76501.3/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
วัน....เดือน....ปี....
เรื่อง การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
ประจาปีการศึกษา…………….
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จานวน 1 ชุด
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้การขอรับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่……. ปีการศึกษา......... เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบสาหรับขอรับเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จานวน 1 ชุด
2. จัดทาปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา................
จานวน 1 ชุด
3. รายชื่อเด็กนักเรียน ปีการศึกษา.......................
จานวน 1 ชุด
เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบจะได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้ทางโรงเรียนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายแต๋ง อินทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ
โทรศัพท์ 0-5466-2122
โทรสาร 0-5466-2122 ต่อ 108
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(แบบ 2)
(แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน)
โครงการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (โรงเรียน..........................)
ประจาปีการศึกษา.............................
*********************************************************************
1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจาเป็นต้องมีโครงการ)
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน)
1........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................
3. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่ประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับ)
1........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................
4. วิธีดาเนินการ (การให้รายละเอียดในการดาเนินการ ทาอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน)
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)
- ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่...................ถึงวันที่............................รวม................วัน
- ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่...................ถึงวันที่............................รวม................วัน
6. สถานที่ดาเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

-27. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ)
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8. งบประมาณ
8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ จานวน............คนๆ ละ 20 วันๆ ละ 20
บาท จานวนเงินทั้งสิ้น.........................................บาท (......................................)
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย
8.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จานวน..................บาท
(...........................................................)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขอรับเงินอุดหนุน อย่างไร)
1........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(.....................................)
ตาแหน่ง...................................
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....................................)
ตาแหน่ง...................................
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(.....................................)
ตาแหน่ง...................................
(ผู้ขอรับเงินอุดหนุน)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย
โครงการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา (โรงเรียน..........................)
ประจาปีการศึกษา....................
*************************************************
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

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

(แบบ 3)
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน)

ที่ พร 76501.3/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
วัน....เดือน....ปี....

เรื่อง แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.....................
อ้างถึง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
ตามที่ (หน่วยงาน) ได้เสนอโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เป็นเงิน................บาท (................................)
ความละเอียดตามโครงการที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ........... ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการเงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้การ
สนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวมาให้ท่านได้รับทราบ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบขอแจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้
1. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ จะจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบสถานะการเงิน
และการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบแล้ว ปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่
หน่วยงานของท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายแต๋ง อินทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ
โทรศัพท์ 0-5466-2122
โทรสาร 0-5466-2122 ต่อ 108
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(แบบ 4)
(แบบตัวอย่างหนังสืออปท.แจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งโครงการ)

ที่ พร 76501.3/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
วัน....เดือน........ปี..........
เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่...... ปีการศึกษา...........
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จานวน 1 ชุด
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 สาหรับเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป นั้น
เพื่อให้การขอรับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่....... ปีการศึกษา............. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียนดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบสาหรับขอรับเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จัดทาโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จานวน 1 ชุด
2. จัดทาปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา.............
จานวน 1 ชุด
3. รายชื่อเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่........ ปีการศึกษา...............
จานวน 1 ชุด
เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบจะได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้ทางโรงเรียนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายแต๋ง อินทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ
โทรศัพท์ 0-5466-2122
โทรสาร 0-5466-2122 ต่อ 108
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(แบบ 5)
(แบบตัวอย่างหนังสือที่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน แจ้งขอรับเงินอุดหนุน)

ที่...........................

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

เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ที่ พร...................................ลงวันที่.................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
จานวน 1 ชุด
2. จัดทาปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา............
จานวน 1 ชุด
3. รายชื่อเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่.......... ปีการศึกษา............
จานวน 1 ชุด
ตามที่โรงเรียนบ้าน....................... ได้เสนอโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เป็นเงิน.............................บาท
(..........................................) และทางองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและ
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.................. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น
โรงเรียนบ้าน............................ ขอเรียนว่าขณะนี้โรงเรียน....................มีความพร้อมที่จะดาเนินการ
โครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบได้ดาเนนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนบ้าน.............................นาไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............................
โทรศัพท์....................................
โทรสาร......................................

(แบบ 6)
เลขที่................/...............

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
วันที่...........................................................
บันทึกนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
สะเอียบ ระหว่าง โรงเรียนบ้าน...................................) ที่ขอรับเงินอุดหนุน โดย
๑. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.........ตาบล...........................
อาเภอ..............................จังหวัด................................
๒. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.........ตาบล...........................
อาเภอ..............................จังหวัด................................
๓. นาย/นาง/นางสาว................................................บ้านเลขที่.........หมู่ที่.........ตาบล...........................
อาเภอ..............................จังหวัด................................
ในฐานะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฏร์บารุง) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ โดย นายแต๋ง อินทา ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ซึ่งต่อไปใน
บันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาบันทึกข้อตกลงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดาเนินการโครงการ อาหารกลางวัน ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้เรียกว่า “โครงการ”
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ผู้ให้เงินอุดหนุนได้ให้เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561จานวน 33 คนๆละ
100 วันๆละ 20 บาท จานวน 66,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จานวน
........-......... บาท (..........-...........) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดาเนินงานของโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดาเนินการตามโครงการหรือดาเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่กาหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมยินดีคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดาเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ ไม่ดาเนินการตามโครงการ
ให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อ ย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไม่
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทาของผู้ได้รับเงินอุดหนุน
ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้เงิน
อุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน
รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดาเนินคดีตามกฎหมาย
๓. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติในการจะนาเงินอุดหนุน
ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
/๔. ผู้ได้รับ...

-๒๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดาเนินโครงการจะต้องใช้จ่าย เงิน
งบประมาณของตนเองก่อนเป็นลาดับแรก
๕. ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอานวยความสะดวกให้คณะทางานที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้าร่วม
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
๖. เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อย ผู้ไ ด้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการ
ดาเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสาเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วัน ที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ ายให้ส่ง เงิน คืนองค์การบริหารส่วนตาบล
สะเอียบ พร้อมการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าว
หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดาเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้ รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงิน
อุดหนุนดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกาหนด
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ และ
ผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมี ความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)......................................ผู้ให้เงินอุดหนุน
(...............................................)
ตาแหน่ง.....................................

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

(ลงชื่อ)......................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(...............................................)
ตาแหน่ง.....................................

(ลงชื่อ)........................................ผู้ได้รบั เงินอุดหนุน
(...............................................)
ตาแหน่ง.....................................

(ลงชื่อ)......................................พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(...............................................)
ตาแหน่ง.....................................

(ลงชื่อ)........................................ผู้ได้รบั เงินอุดหนุน
(...............................................)
ตาแหน่ง.....................................

(แบบ 7)
(แบบตัวอย่างหนังสืออปท.เพื่อนาส่งเช็คเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา)

ที่ พร 76501.3/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
วัน.....เดือน..........ปี........

เรื่อง แจ้งรับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ...........
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน....................................
ตามที่โรงเรียนได้จัดทาเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ภาคเรียนที่………………………..ส่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบเพื่อดาเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนต่อไป นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบได้ดาเนินจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านมารับเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่.............
ทั้งนี้ ให้นาใบเสร็จรับเงินของทางโรงเรียนมาด้วยเพื่อรับเงินอุดหนุนดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายแต๋ง อินทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ
โทรศัพท์ 0-5466-2122
โทรสาร 0-5466-2122 ต่อ 108
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(แบบ 8)
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน)

ที่ พร 76501.3/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
วัน....เดือน....ปี....

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน....................................
อ้างถึง บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
เลขที่......./................ลงวันที่..................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

จานวน 1 ชุด

ตามที่โรงเรียนบ้าน............................ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล
สะเอียบเพื่อดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา เป็นเงิน………………….บาท
(……………………………………) ความละเอียดตามบันทึกข้อตกลง ที่อ้างถึง นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ขอแจ้งหลักเกณฑ์การดาเนินการ ดังนี้
1. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องนาเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เท่านั้น ไม่สามารถนาไปใช้เพื่อการอื่นได้ หากพบว่าการดาเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รั บเงิน
อุดหนุนจะต้องคืนเงินที่ได้รับเต็มจานวน
2. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องรายงานผลการดาเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
พร้อมจัดส่งสาเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร
ทุกฉบับ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายแต๋ง อินทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ส่วนการศึกษาฯ อบต.สะเอียบ
โทรศัพท์ 0-5466-2122
โทรสาร 0-5466-2122 ต่อ 108
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(แบบ 9)
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการดาเนินการและหลักฐานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน)

ที่...........................

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

เรื่อง ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อ้างถึง 1. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่................... ลงวันที่...................................
2. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่................... ลงวันที่...................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
2. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน
3. ใบเสร็จรับเงิน

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่โรงเรียนบ้าน....................... ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ เพื่อ
ดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา เป็นเงิน.............................บาท
(..........................................) ตามบันทึกข้อตกลงการับเงินอุดหนุนที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ การดาเนินการโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอจัดส่งแบบรายงานผล หลักฐานการใช้
จ่ายเงิน และใบเสร็จรับเงินมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีเงินคงเหลือแต่อย่างได/มีเงิน
คงเหลือ จานวน.......................บาท (.......................................) ซึ่งได้นาส่งคืนพร้ อมในคราวเดียวกันนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(……………………………………)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............................
โทรศัพท์....................................
โทรสาร......................................

(แบบ 9)
(แบบรายงานผลการดาเนินงาน)
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.....................
รายงาน ณ วันที่............เดือน......................พ.ศ............
1. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน......................................................................................................................................
2. งบประมาณ
2.1 งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน........................................บาท
2.2 งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดาเนินงานโครงการ..................................บาท
2.3 งบประมาณคงเหลือ.................................บาท (ถ้ามี)
3. ผลการดาเนินการ
3.1 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
- เลขที่............../...............ลงวันที่...........................
- เลขที่............../...............ลงวันที่...........................
ได้เริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อวันที่...............เดือน...................พ.ศ...........และเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่................เดือน.......................พ.ศ...................
3.2 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสาเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จานวน............ฉบับ
จานวนเงิน......................บาท (..........................................) ของการดาเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
3.3 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนของส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จานวน.................บาท
(....................................)
คืนมาพร้อมหนังสือนี้
3.4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุน
อย่างไร)..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดาเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก............................................................................
จึงขอส่งเงินคืน จานวน......................บาท (..................................................) มาพร้อมหนังสือนี้
(ลงชื่อ).........................................ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(.........................................)
ตาแหน่ง.......................................

(แบบ 10)
(แต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน)

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ที่ 565 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
*****************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตาบลสะเอียบ เพื่อดาเนินการโครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา นั้น
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ดังนี้
1. นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าคณะทางาน
2. นางรัตนา ยะกุมาร
ผู้อานวยการกองการศึกษา
คณะทางาน
3. นายนฤพนธ์ ศรีคาภา
นักพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบตาบลสะเอียบ จนแล้วเสร็จ แล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่
ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เรียกเงินคืนเท่าจานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายแต๋ง อินทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ

(แบบ 11)
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ......................
***********************************************************************
ชื่อโครงการ เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่.......... ปีการศึกษา.............
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้าน.........................
งบประมาณที่อุดหนุน ...........................บาท (...................................................)
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ ที่ 427/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้
แต่งตั้งคณะทางานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการเงิน อุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.................... ซึ่งได้อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนชัย บัดนี้ โครงการ
ดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทางานฯ จึงได้ดาเนินการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ผลการติดตามและประเมินผล
1. รายการค่าใช้จ่ายที่มีใช้จ่ายเงิน ดังนี้
ที่

รายการ

จานวน จานวน จานวน
(คน) (วัน) (บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน (.............................................................................)
2. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการดาเนินกิจกรรม
ที่

รายการ

จานวน จานวน
(คน) (วัน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1 รายการค่าใช้จ่ายทุกรายการถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ
2 มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ
3 มีการดาเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
3. การตรวจสอบเงินเหลือจ่าย
( ) มีเงินเหลือจ่าย..............................บาท

( ) ไม่มีเงินเหลือจ่าย

-2-

4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คณะทางานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่......................................

(ลงชื่อ)...............................................หัวหน้าคณะทางาน
นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
ผู้อานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)...............................................คณะทางาน
(นางรัตนา ยะกุมาร)
ผู้อานวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)...............................................คณะทางาน
(นายนฤพนธ์ ศรีคาภา)
นักพัฒนาชุมชน

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

เรื่อง
การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา

โดย
นางรัตนา ยะกุมาร
ผู้อานวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่

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

เรื่อง
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

โดย
นางรัตนา ยะกุมาร
ผู้อานวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอียบ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่

