
 

แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  

  หลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้ อปท ด าเนินการ ในส่วนของเทศบาล ก็จะเริ่มตั้งแต่  

 1. แจ้งให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชุมคม พร้อมท้ังเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนมายัง
เทศบาล ครับ  

 2  คณะกรรมการหมู่บ้านจะมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้  

          3 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนและ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย 

โครงการ 

• อปท.แจ้งให้ คณะกรรมการการหมูบ้่านจดัโครงการ 

• คณะกรรมการหมูบ้่านจดัเวทีประชาคม เพ่ือคดัเลือกโครงการ จ านวน 3 โครงการ 

• คณะกรรมการหมูบ้่าน จดัท าโครงการตามระเบียบฯวา่ด้วยเงินอดุหนนุ สง่ อปท 

แผนพัฒนา 

• คณะกรรมการสนบัสนนุฯ จดัท าร่างแผนพฒันา 

• คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน+ ประชาคมท้องถ่ินระดบัต าบลเห็นชอบแผน+สภาท้องถ่ิน เห็นชอบ (อบต) 

• ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

งบประมาณ 

• โอนงบประมาณเพื่อตัง้จา่ยเป็นรายการใหม(่อ านาจนายก/สภา) 

• ขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน(เทศบาล) 

• ขออนมุตัจิากผู้วา่ราชการจงัหวดั(เทศบาล) 

เบกิจ่าย 

• แจ้งอนมุตังิบประมาณ/ห้ามก่อหนีห้รือเบกิจ่ายก่อนได้รับเงินอดุหนนุ 

• จดัท าข้อตกลง / เบกิจา่ย/แจ้งหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ย/รายงานผล 

• แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล/ตดิตามและประเมินผล 



 

 

 4. นักวิเคราะห์จะท าบันทึกถึงประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน เพื่อนัดประชุม
คณะกรรมการ และประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท าร่างแผนฯ  เพื่อเพิ่มเติมแผนจนจบกระบวนการ 

 5 การจัดท างบประมาณ ซึ่งใช้วิธีการโอนงบประมาณ โดยอาศัยระเบียบฯ ข้อ 26 กรณีท่ีเป็นเทศบาล ต้อง
ขอรับความเห็นขอบจาก สภาเทศบาล ในการจ่ายเงินอุดหนุน และ ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยส่งเรื่อง
ผ่านนายอ าเภอ ในการจ่ายจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล ม .67 ทวิ อบต ไม่ต้อง 

6หลังจากอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้  

 1.หน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้ คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ และห้ามก่อหนี้หรือด าเนินโครงการได้รับ
เงิน             
 2. เมื่อใกล้ถึงก าหนดเวลาที่จะด าเนินโครงการให้แจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านมารับเงิน โดยน า
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงิน  การจ่ายเงินจะใช้วิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชี  (ข้อตกลงให้หน่วยงานเป็นผู้ท า/กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ อปท จัดท าใบส าคัญรับเงิน) 

 3 เมื่อหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้วให้แจ้งหลักเกณฑ์การใช้เงินและรายงานผล 

 4 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 5 เมื่อหน่วยงานด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานรายงานผล / ส่งส าเนาเอกสาร/ส่งคืนเงิน(ถ้า
มี) 

 6  คณะกรรมการติดตามและรายงานผล 

 

 ท้ังหมดเป็นกระบวนการในการจัดท าโครงการตามแนวพระราชด าริครับ  หากเอกสารมีข้อผิดพลาด
หรือสงสัยประการใด โปรดชี้แนะ ครับ   ติดต่อทาง Facebook :  กรรมกร  สีกากี หรือ  Facebook กลุ่ม 
เครือข่ายนักพัฒนาท้องถิ่น 

กรรมกร สีกากี 

27/02/61 

 

 



 

 

 1  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559          
 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  

 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

 5 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  

 6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 

 7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

 8 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวันท่ี  15 มกราคม  
2561  

 9 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 1745  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2561 

 10 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.2/ว 6247 ลงวันท่ี  3 พฤศจิกายน 
2561 

 11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว 0357 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561  



 
 
 

ท่ี                  /ว   สํานักงานเทศบาลตําบล             
ถนน                                                                                             
อําเภอ   จังหวัด 

                                                        มกราคม   2561 

เรื่อง    การรับของบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

เรียน    คณะกรรมการหมูบานหมูท่ี 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวันท่ี   
                          15 มกราคม 2561 
  2  แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน  จํานวน 1 ชุด 

                      ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวาคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดหลักเกณฑจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจัดสรร
เปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนละ 3 
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยใหคณะกรรมการหมูบานจัดทําประชาคมเพ่ือใหได
มติท่ีประชุมในการคัดเลือกโครงการแลวจัดทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

จึงขอใหคณะกรรมการหมูบานไดดําเนินการจัดประชาคมหมูบาน     และเขียนโครงการ
ตามรูปแบบท่ีสงมาพรอมนี้ เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล โดยสงโครงการภายในวันท่ี    
15 กุมภาพันธ  2561   กรณีท่ีหมูบานมีความประสงคไมขอรับงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ    
ใหแจงใหทราบดวยหนังสือพรอมแนบมติท่ีประชุมวาไมประสงคขอรับเงินอุดหนุนพรอมเหตุผลในการไมขอรับ
เงินอุดหนุน    
   
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

     (นาย                        )    
                                             นายกเทศมนตรีตําบล 
งาน 
โทร.     ตอ  
โทรสาร    ตอ  

 



 
(แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน) 

โครงการ            
 
 
 
1. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจําเปนตองมีโครงการ) 
            
             

2. วัตถุประสงคของโครงการ  (แสดงความตองการใหเกิดอะไรเพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับเงินอุดหนุน) 
 1            
   2            

3            
4            

3. เปาหมายของโครงการ (เปนการคาดหวังลวงหนาในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลท่ีประชาชนใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดรับ) 

1            
   2            

3            
4            

4. วิธีการดําเนินการ (การใหรายละเอียดในการดําเนินการ ทําอยางไรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซ่ึงรวมถึงระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติในการใชจายเงิน) 
            
             

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (ควรมีระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดของโครงการ) 
            
             

6. สถานท่ีดําเนินการ (ควรระบุสถานท่ีใหชัดเจน) 
            
             

7.ผูรับผิดชอบโครงการ (ผูใดหรือหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ) 
            
             

/8.งบประมาณ..... 

 



8. งบประมาณ   
 8.1 ขอรับเงินอุดหนุนจาก    (องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล)  
จํานวนเงิน                         บาท       (                         ) 
รายละเอียดประมาณคาใชจายปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 8.2 งบประมาณในสวนของตนเองรวมสมทบ (เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ 
ยกเวนเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับไวเปนการเฉพาะตามกฎหมายซ่ึงตองตั้งงบประมาณ
อุดหนุนใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 7) 
 9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้(กอใหเกิดประโยชนกับประชาชนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีขอรับเงินอุดหนุนอยางไร) 

1            
   2            

3            
4            

 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ   
       (    )  

ตําแหนง     
              (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 
 
 

 
ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ   

       (    )  
ตําแหนง     
              (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 

 
 

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ   
       (    )  

ตําแหนง     
              (ผูขอรับเงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองเขียนโครงการใหละเอียดเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาวา
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
หรือไม 
 



 
(แบบประมาณการคาใชจาย) 

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

รวม  
 
(ตัวหนังสือ)(            ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผูขอรับเงินอุดหนุนจะตองแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายเพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพิจาณาวาอยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายหรือไม 

 
 



 
 

 

 
(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน) 

 
ที่                 /                ส านักงานเทศบาลต าบล 
                 ถนน   อ าเภอ 
                 จงัหวัด 
                 มีนาคม   2561 
เรื่อง   แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน 

เรียน     คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่   

อ้างถึง   หนังสือคณะกรรมการหมู่บ้าน      เลขท่ี        ลงวันที่         กุมภาพันธ์   2561  

 ตามหนังสือที่อ้างถึง    คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  ได้เสนอโครงการ.................................................... 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบล      เป็นเงิน...........................บาท (................................................)  
ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

 บัดนี้ เทศบาลต าบล   ได้ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติงบประมาณให้ท่านเรียบร้อยแล้ว โดยตั้ง
งบประมาณไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนอุดหนุนโครงการดังกล่าวมาให้ท่านได้
รับทราบ  ก่อนถึงก าหนดจะด าเนินกิจกรรม เทศบาลต าบล            จะแจ้งให้ท่านมารับเงินอุดหนุนดังกล่าว ทั้งนี้  
เทศบาลขอแจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล 

2. เทศบาล จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เมื่อไดต้รวจสอบสถานะการเงินและการคลังของเทศบาลแล้ว 
ปรากฏว่ามีรายได้เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานของท่านต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (..................................) 
              นายกเทศมนตรีต าบล 

 
 
 
 
 
ส านัก/กอง.................. 
โทร............................ 
โทรสาร........................ 
 
 



 
 

 

 (แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งหน่วยงานให้รับเงิน) 
ที่                 /                ส านักงานเทศบาลต าบล 
                 ถนน   อ าเภอ 
                 จังหวัด 
                 มีนาคม   2561 
เรื่อง   แจ้งการรับเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวพระราชด าริ 

เรียน     คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่   

อ้างถึง   หนังสือส านักงานเทศบาลต าบล    ที่     /             ลงวันที่          มีนาคม  2561  

 ตามหนังสือที่อ้างถึง    ส านักงานเทศบาลต าบล      แจ้งอนุมัติการขอรับเงินอุดหนุนกรณีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล เพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวพระราชด าริ        พร้อมทั้ง
แจ้งเงื่อนไขของการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น  

 บัดนี้ใกล้ถึงก าหนดเวลาที่จะด าเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าวแล้ว  เทศบาลต าบล  จึงขอให้ท่านพร้อม
คณะกรรมการ รวม 3 ท่าน ให้เข้าท าข้อตกลงในการรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลต าบล       ในวันที่         มีนาคม  
2561   ณ        กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  ส านกังานเทศบาลต าบล             ท้ังนี้ให้ท่านน า 

 1  ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้รับเงิน       
 2  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของหมู่บ้าน      
 3  ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (..................................) 
              นายกเทศมนตรีต าบล 

 
 
 
 
 
ส านัก/กอง.................. 
โทร............................ 
โทรสาร........................ 
 
 
 
 
 



 
 

 

 เลขท่ี  /   

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 

   เขียนที ่      

   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.    

 บันทึกนี้ท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อตกลงในการด าเนินงานโครงการทีไ่ดร้ับเงินอุดหนุนจาก  (ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล)  ระหว่าง  (ช่ือหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน)   โดย    
 ๑.นาย/นาง/นางสาว   บ้านเลขท่ี    หมู่ที่     ต าบล     อ าเภอ 
     จังหวัด           
 ๒.นาย/นาง/นางสาว   บ้านเลขท่ี    หมู่ที่     ต าบล     อ าเภอ 
     จังหวัด           
 ๓.นาย/นาง/นางสาว   บ้านเลขท่ี    หมู่ที่     ต าบล     อ าเภอ 
     จังหวัด       

 ในฐานะ  ต าแหน่งผู้รับผิดชอบโครงการ   ซึง่ต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ไดร้ับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่งกับ   (ช่ือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนต าบล      โดยนาย/นาง/นางสาว                              ในฐานะ  นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าบันทึกข้อตกลงกัน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้      
 ๑.ผูไ้ดร้ับเงินอุดหนุน  ตกลงจะด าเนินการโครงการ       
                ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า  “โครงการ” 
ตามที ่  ( ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ให้เงินอุดหนุน  ได้ให้เงินอุดหนุน  จ านวน  
   บาท  (     )  และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ  จ านวน  
   บาท (    )  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  แผนการด าเนินงานของโครงการตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี ้  ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   
 ๒.หากผู้ไดร้ับเงินอุดหนุนไมด่ าเนนิการตามโครงการหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติที่ก าหนด  ผู้ไดร้ับเงินอุดหนุนยอนยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รบัหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  อันเกิดจากการด าเนินการไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ด าเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน   โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถาม
เป็นหนังสือแต่อย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไมต่้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น  เว้นแต่  การไมด่ าเนินการหรือด าเนินการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น  เกดิจากเหตุสุดวสิัย   พ้นวิสัย   หรือเกิดภัยพิบตัิ  ซึ่งมิไดเ้กิดจากการกระท าของผู้ได้รับเงินอุดหนุน 

 ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น ไ ม่ คื น เ งิ น อุ ด ห นุ น ที่ ไ ด้ รั บ ห รื อ เ บิ ก จ่ า ย ไ ป แ ล้ ว     ร ว ม ทั้ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  
อื่นใด   ให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน   
รวมทั้งยินยอมให้ผู้เงินอุดหนุนด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย 

 ๓.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ   ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะน าเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

/ 4 ผูไ้ดร้ับเงิน 



 
 

-2- 

  ๔.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ  เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการด าเนินโครงการจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของตนเองก่อนเป็นล าดับแรก 

  ๕.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอ านวยความสะดวกให้คณะท างานที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้าร่วมติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 

  ๖.เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการด าเนินการ
พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน    นับแต่วันที่
โครงการแล้วเสร็จ  และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล  พร้อมการรายงาน
ผลการด าเนินงานดังกล่าว 

  หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการด าเนินการ  ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ให้ในโอกาสต่อไป   และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย   
พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายก าหนด 

  บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน  โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ  และผู้ ให้เงิน
อุดหนุน หนึ่งฉบับ 

  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)               ผู้ให้เงินอุดหนุน      (ลงช่ือ)               ผู้ไดร้ับเงินอุดหนุน 

        (              )                        (             )          
ต าแหน่ง                              ต าแหน่ง     

 

(ลงช่ือ)               พยานผู้ให้เงินอุดหนุน     (ลงช่ือ)               ผู้ไดร้ับเงินอุดหนุน 

        (              )               (             )          
ต าแหน่ง                              ต าแหน่ง     

 

(ลงช่ือ)               พยานผู้ให้เงินอุดหนุน     (ลงช่ือ)               ผู้ไดร้ับเงินอุดหนุน 

        (              )               (             )          
ต าแหน่ง                              ต าแหน่ง     

 

   



 
 

 

 
(ตวัอย่างหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน) 

ที่                 /                ส านักงานเทศบาลต าบล 
                 ถนน   อ าเภอ 
                 จังหวัด 
                 มีนาคม   2561 
เรื่อง   แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

เรียน  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน จ านวน ๑  ชุด 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่          ไดร้ับการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบล             
เพ่ือด าเนินการโครงการ....................................................เปน็เงิน...........................บาท (.........................  
..............................................)  ความละเอียดตามบันทึกข้อตกลง ที่อ้างถึง นั้น 

 เทศบาลต าบล      ขอแจ้งหลักเกณฑ์การด าเนินการ ดังนี้ 
1. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องน าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้เพ่ือการอ่ืนได้  หากพบว่าการด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน
จะต้องคืนเงินที่รับไปเต็มจ านวนโดยเร็ว 

2. หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จะต้องรายงานผลการด าเนินการ ตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ พร้อม
จัดส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือให้ส่งคืนในคราวเดียวกัน   

3. เทศบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ท่านได้รับเงินอุดหนุน  จึง
ขอให้ท่านได้โปรดให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการประสานงานแก่คณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (..................................) 
         นายกเทศมนตรีต าบล 

ส านัก/กอง.................. 
โทร............................ 
โทรสาร........................ 

 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล   ) 

โครงการ          

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.      

รายงาน  ณ  วันท่ี     เดือน     พ.ศ.     

๑.หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน                     
๒.  งบประมาณ            
 ๒.๑  งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน    บาท    
 ๒.๒  งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการด าเนินงานโครงการ   บาท    
 ๒.๓  งบประมาณคงเหลือ       บาท  (ถ้ามี)           
๓.  ผลการด าเนินการ           
 ๓.๑  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนเลขท่ี    /
          วันท่ี เดือน   พ.ศ.     ได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมื่อวันท่ี   เดือน   พ.ศ.        และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  วันท่ี        เดือน  พ.ศ.  
 ๓.๒  ผู้ได้รับรับเงินอุดหนุนขอส่งส าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นจ านวน                  ฉ บั บ  
จ านวนเงิน     บาท  (   )  ของการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป          
 ๓.๓  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ  (ถ้ามี)  จ านวน                   บ า ท   คื น ม า พ ร้ อ ม ห นั ง สื อ นี้
 ๓.๔  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ  (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนนุ
อย่างไร)               
             
             
 ๔.  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้  เนื่องจาก             จึงขอ
ส่งเงินคืน  จ านวน   บาท  (   )  มาพร้อมหนังสือนี ้

    ลงช่ือ   ผู้รายงาน  (ผูไ้ดร้ับเงินอุดหนุน)   
                                    (   )     
     ต าแหน่ง    

    ลงช่ือ   ผู้รายงาน  (ผูไ้ดร้ับเงินอุดหนุน)   
                                    (   )     
     ต าแหน่ง    

    ลงช่ือ   ผู้รายงาน  (ผูไ้ดร้ับเงินอุดหนุน)   
                                    (   )     
     ต าแหน่ง    

 

หมายเหตุ     กรณีองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลลงนามไม่นอ้ยกว่าสามคน 

 
 



 
  

(ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน) 
 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบล 
ที่............./๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
----------------------- 

 ตามท่ีเทศบาลต าบล  ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่     เพ่ือด าเนินการ
โครงการ.....................................................................  เป็นเงิน............. .......................................................... ....บาท 
(.......................................................................)  นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
โครงการ........................................................ ดังนี ้

1. ..................................................... ต าแหน่ง.............................  ประธานคณะกรรมการ 
2. ..................................................... ต าแหน่ง.............................  กรรมการ 
3. ..................................................... ต าแหน่ง.............................  กรรมการ/เลขานุการ 

 
ให้ผู้ที่ได้การแต่งตั้ง ด าเนินการติดตามผลการการด าเนินการโครงการ.................................... ของ..

(หน่วยงาน/องค์กร)..... จนแลว้เสร็จ แล้วให้รายงานผู้บริหารทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เรียกเงินคืนเท่าจ านวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ 
  สั่ง  ณ  วันที่.................................................................. 
 
 
 
           (..........................................) 
       นายกเทศมนตรีต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 (ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการด าเนินการและหลักฐานการใช่จ่ายเงินของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน) 
 
ที่ .....................               หน่วยงาน/องค์กร..................... 
                 ............................................. 
                   
       .......(วัน เดือน ปี)................. 
 
เรื่อง   ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการด าเนินการ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบล 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบรายงานผล      จ านวน  ๑ ฉบับ   
  ๒. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน     จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒. เอกสารสรุปผลการด าเนินการโครงการ   จ านวน  ๑  ชุด 
  
 ตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่          ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบล        เพ่ือ
ด าเนินการโครงการ.................................................................................. เป็นเงิน...........................................บาท 
(......................................................................) ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนที่อ้างถึง นั้น 
 
 บัดนี้ การด าเนินการโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอจัดส่งแบบรายงานผล  หลักฐานการใช้
จ่าย และเอกสารสรุปผลการด าเนินการโครงการ เรียนมาพร้อมนี้   ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าว  ปรากฏว่าไม่มีเงินคงแต่
อย่างใด  / มีเงินคงเหลือ จ านวน.................บาท (.......................................) ซึ่งได้น าส่งคืนพร้อมในคราวเดียวกันนี้แล้ว  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (..................................) 
     ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่    

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากเทศบาลต าบล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ   …...............................................................……………………. 

ชื่อหน่วยงาน / กลุ่ม ……………...............….........................…………. 
วงเงินอุดหนุน ………………………….  บาท    (.................................................................................) 

---------------------------- 
 
  ตามค าสั่งเทศบาลต าบล        ที่......./๒๕๖1  ได้แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน โครงการ.......................................................  ซึ่งได้อุดหนุนให้แก่......................... ............. 
บัดนี้ โครงการดังกล่าวให้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  คณะท างานฯ จึงได้ด าเนินการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการติดตามและประเมินผล 

1. รายการค่าใช้จ่ายที่มีใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

     
     
     
     
     
 รวมเป็นเงิน    
 

2. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและการด าเนินกิจกรรม  
ที ่ รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
๑ รายการค่าใช้จ่ายทุกรายการถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติ    
๒ มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ    
๓ มีการด าเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์แล้ว 
   

 
3. การตรวจสอบเงินเหลือจ่าย 

(   ) มีเงินเหลือจ่าย......................บาท  (   ) ไม่มีเงินเหลือจ่าย 
 
 
 
 
 



 
 

4.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ ... 
 
 
คณะท างานติดตามและประเมินผล จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อวันที่.......................................... 
 

(ลงชื่อ)........................................ต าแหน่ง........................................ ประธานคณะกรรมการ 
         (......................................) 

 
(ลงชื่อ)........................................ต าแหน่ง........................................ คณะท างาน  
         (......................................) 

 
(ลงชื่อ)........................................ต าแหน่ง........................................ คณะท างาน 
         (......................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ท่ี                  /ว   ท่ีทําการผูใหญบานหมูท่ี             
ถนน                                                                                             
อําเภอ   จังหวัด 

                                                         กุมภาพันธ   2561 

เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริดาน   

         สาธารณสุข 

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบล 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบล           ท่ี            /     ลงวันท่ี      มกราคม  2561 

สิ่งท่ีสงมาดวย    โครงการขอรับเงินอุดหนุน  จํานวน  3   โครงการ 

                   ตามหนังสือท่ีอางถึง  สํานักงานเทศบาลตําบล   แจงใหคณะกรรมการหมูบาน
จัดทําประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนละ 3 
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาทแลวเขียนโครงการตามรูปแบบท่ีกําหนดสงใหสํานักงาน
เทศบาลตําบล  เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล โดยสงโครงการภายในวันท่ี    15 กุมภาพันธ  
2561    นั้น 

                       คณะกรรมการหมูบาน ไดจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการดังกลาวแลว
เม่ือวันท่ี    มกราคม   2561  มีมติเห็นชอบท่ีจะดําเนินโครงการพระราชดํา จํานวน 3  โครงการ 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีแนบมาพรอมนี้ 

   
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

     (นาย                        )     
                                        ประธานคณะกรรมการหมูบานหมูท่ี  
 
โทร.     ตอ  
โทรสาร    ตอ  

 



 

บันทกึขอความ 
สวนราชการ    

ท่ี      /                                          วันท่ี            กุมภาพันธ  2561 
เรื่อง  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 
 

เรียน   ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี 

  เรื่องเดิม 

  1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงวาคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดหลักเกณฑจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจัดสรร
เปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนละ 3 
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยใหคณะกรรมการหมูบานจัดทําประชาคมเพ่ือใหได
มติท่ีประชุมในการคัดเลือกโครงการแลวจัดทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

  2. เทศบาลตําบล  ไดแจงใหคณะกรรมการหมูบาน จัดเวทีประชาคม เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
โครงการตามแนวพระราชดําริ จํานวน 3 โครงการ  และเขียนโครงการตามรูปแบบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล         โดยสงโครงการภายในวันท่ี    15 กุมภาพันธ  
2561   
 
 ขอเท็จจริง 

  คณะกรรมการหมูบานหมูท่ี     ตําบล           อําเภอไดเสนอโครงการตามแนวทางพระราชดําริ 
จํานวน 3  โครงการ  จากการตรวจสอบพบวา         
  1 โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  2 หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจกรรม   
  3 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดรบัประโยชนจากโครงการ     
  4 คาใชจายท่ีเบิกจายเปนคาใชจายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายได 
  5 มิจายเปนเงินทุนหมุนเวียน 

  กฎหมาย/ระเบียบ 

  1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
ขอ 4  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑดังนี้            
  (1) โครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมายและตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน   

/ 2 ระเบียบ... 



 

-2- 

  2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
ขอ 4  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑดังนี้            
  (2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก
โครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุน 

  3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
ขอ 4  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑดังนี้ 

  (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนให
นําโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และต้ังงบประมาณไวใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสม 
ทุนสํารองสะสม  หรือเงินกู 

  4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
ขอ 8  หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการภายใตหลักเกณฑดังนี้
  (1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนและ
รายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกลาว 

  5  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 
ขอ 11  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีให เ งินอุดหนุนให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
       6  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 109 ลงวันท่ี 15 
มกราคม 2561  เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  ขอ 1 
กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และจัดทําเทศบัญญัติเรียบรอยแลว และไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในรายการท่ีไมไดปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินและในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติให
พิจารณาดําเนินดังนี้ 1.1 ใหดําเนินการแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
6247 ลงวันท่ี 3  พฤศจิกายน 2560  เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ( พ.ศ. 2561 – 
2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  
 ขอเสนอแนะ 

  เพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบานให
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ เห็นควรสงรายละเอียดโครงการดังกลาวให งานแผนและงบประมาณ 
ดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2561 ตอไป 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรด
พิจารณาสั่งการ 
 
 

    (นาย                         )  
         ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 



 

บันทกึขอความ 
สวนราชการ   งานแผนและงบประมาณ   สํานักงานเทศบาลตําบล 

ท่ี   ชพ  53101/                                          วันท่ี         กุมภาพันธ 2561 

เรื่อง  ลงนามในหนังสือเชิญประชุม  
 

เรียน  เลขานุการ/ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

      เรื่องเดิม 
  ตามท่ีเทศบาลตําบล        ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 2561 – 2564 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รายจายประจําป
งบประมาณเพ่ิมเติม  หรือจายจากเงินสะสม  เม่ือวันท่ี 15  ธันวาคม 2559  
 

ขอเท็จจริง         
  ปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาในพ้ืนท่ี  บริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง ทําให
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ประกอบกับ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดหลักเกณฑจัดสรรเงิน
อุดหนุนท่ัวไปแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 
20,000 บาท โดยใหคณะกรรมการหมูบานจัดทําประชาคมเพ่ือใหไดมติท่ีประชุมในการคัดเลือก
โครงการแลวจัด ทําโครงการเ พ่ือขอรับเ งินอุดหนุนจากเทศบาล โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 จึงมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปใหถูกตอง 

  กฎหมาย/ระเบียบ 
  1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ  ๔ ในระเบยีบนี้ 
                    *“แผนพัฒนา”  หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                  *“แผนพัฒนาสี่ป”  หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
            *“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
                  “การแกไข”  หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานให 
ถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 

/”การเพ่ิมเติม........... 
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    “การเพ่ิมเติม”  หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสี่ป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสี่ป 
                  “การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ  ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน        
 (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป” 
 ในกรณีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมให
ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ  ๒4 ขอ ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
 

ขอเสนอแนะ 

      เห็นควรนัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือประชุมจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินในวันท่ี      กุมภาพันธ  2561          
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือท่ีแนบมาพรอมนี้หรือเห็น
ควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ 

 
 
      (                )    
 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 



 

ท่ี ชพ  /                  สํานักงานเทศบาลตําบล  
         ถนน    อําเภอ  
                  จังหวัด   

      กุมภาพันธ 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ระเบียบวาระการประชุม     จํานวน 1 ฉบับ 
    2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาล ครั้งท่ี  
                      3/2560  จํานวน 15 หนา 

   ตามท่ีเทศบาลตําบล   ไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 2561 – 2564 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เม่ือวันท่ี 15   
ธันวาคม 2559 แตปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาในพ้ืนท่ี  บริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง ทําให
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ดังนั้นเพ่ือให
แผนพัฒนาฯมีความสมบูรณถูกตอง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีวางไว จึง
จําเปนตองมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป โดยกระบวนการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาจะเริ่มตั้งแตกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เม่ือ คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน เม่ือผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงเรียนเชิญทานเขาประชุมเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3  พ.ศ. 2561  ในวันท่ี    กุมภาพันธ  2561   ณ หองประชุม 2  ชั้น 3  เวลา 
10.00 น. สํานักงานเทศบาลตําบล              รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีแนบมาพรอมนี้ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาว 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                           (นาย                           )    
         ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
   

สํานักปลัดเทศบาล  งานแผนและงบประมาณ            

โทรศัพท/โทรสาร 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังไผ 

     ครั้งท่ี   1 /2561     

     วันท่ี            กุมภาพันธ  2561  เวลา  10.00 น.  

         ณ หองประชุม 2 ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลตําบล 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.1..................................................................................................... 

 1.2…………………………………………………………………………………………. 

 1.3………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                         2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผน   
                               เทศบาล ครั้งท่ี  3/2560  จํานวน 15 หนา 

 ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  ๔.๑ รางแผนพัฒนาสี่ป เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3  พ.ศ. 2561   

   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
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                             รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  
                           ครั้งท่ี  1 /2561  

   เม่ือวันท่ี       กุมภาพันธ   2561  เวลา  10.00 น.             
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 3 สํานักงานเทศบาล  

                       ******************************************** 
ผูมาประชุม 
 1 นาย    ปลัดเทศบาลตําบลxxxx     
 2 นางสาว   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

3 นาย หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน                    
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

4 นาง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน    
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 5 นาง    ผูอํานวยการกองคลัง 
 6 นาย    ผูอํานวยการกองชาง 
 7 นาย    ตัวแทนประชาคมชุมชนบานxxxx 
 8 นาย             ตัวแทนประชาคมชุมชนวัดxxxx 
 9 นาง    ตัวแทนประชาคมชุมชนบานxxxxx 
 10 นาย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 11 นางสาว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
ผูไมมาประชุม 
- 
ผูเขารวมประชุม 
  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น 
 เม่ือท่ีประชุมพรอม     นาย    ปลัดเทศบาลตําบลxxxx  ประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ทําหนาท่ีประธานในการประชุมไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นาย 
ประธานท่ีประชุม 

 วันนี้เปนการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564   เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3
พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลxxxx ซ่ึงไดนายกเทศมนตรีตําบลxxxxไดแตงตั้งโดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 9  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลxxxx ท่ี 510 / 
2560   ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560  
 โครงสรางของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
xxxx จะมีโครงสราง 2 สวนใหญ ๆ  คือ คณะกรรมการท่ีเปนไปโดยตําแหนง กับ 
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คณะกรรมการท่ีไดมาจากการคัดเลือก จํานวน 3 ทาน ซ่ึงผานการคัดเลือกโดย
ประชาคมทองถ่ินระดับตําบลเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 จํานวน 3 ทาน ไดแก  
นาง                         ผูแทนประชาคมชุมชนบานxxxx  นาย      ผูแทน
ประชาคมชุมชนวัดxxxx และนาย         ผูแทนประชาคมชุมชนบาน 
 คณะกรรมการท่ีมาจากตําแหนง คือ  นาย  ปลัดเทศบาลตําบลxxxx จะ
เปนประธานคณะกรรมการโดยตาํแหนง    และมี กรรมการโดยตําแหนงไดแก  นาย  
  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข    รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   นาง    หัวหนาฝาย
บริหารการศึกษา รักษาราชการแทน   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  นาง  ผูอํานวยการกองคลัง นาย ผูอํานวยการกองชาง  
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนงคือ หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีในการ
จัดทําแผน คือ นางสาว   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูชวยเลขานุการ 
โดยตําแหนงคือ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ี
ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย ไดแก นาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ  และ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลมีหนาท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ 9  คือ มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางท่ี
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  จัดทํารางแผนดําเนินงาน  และ จัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน  วันนี้เปนการประชุม เพ่ือจัดทําราง
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 -2564 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3  พ.ศ. 2561 
เพ่ือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการตาง ๆ  ในแผนพัฒนาสี่ปใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการของประชาชน และนโยบายของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนไป 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นาย 
ประธานท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3 /2560 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน  
2560  จํานวน 15  หนา    เปนการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน และ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 -  2564   เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี  1  พ.ศ. 2560   ฝายเลขานุการท่ีประชุมไดจัดทํารายงานการประชุม ซ่ึงได
สงใหคณะกรรมการพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม ขอใหท่ีประชุมรวมกันตรวจ
รายงานการประชุม  หากมีขอผิดพลาดใหแจงท่ีประชุมเพ่ือแกไขใหถูกตอง    ท่ี
ประชุมมีขอความใดท่ีแกไขหรือไม ถาไมมี ขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรอง(คะแนนเปนเอกฉันท) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
นาย  3.1  สรุประเบียบหนังสือสั่ งการ ท่ี เ ก่ียวของในการเ พ่ิมเติมหรือ
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ประธานท่ีประชุม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป  เชิญเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
นาย 
 ผูชวยเลขานุการ 

 ในการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป จะมีกฎหมายหรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังนี ้

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ  ๔ ใน
ระเบียบนี้  จะใหคํานิยามของคําวา แผนพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป  โครงการพัฒนา 
การแกไข การเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมเติม  โดยมีคํานิยามดังนี้ 
          “แผนพัฒนา”  หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
          “แผนพัฒนาสี่ป”  หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป 
          “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
          “การแกไข”  หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือ
แผนการดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
   “การเพ่ิมเติม”  หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูใน
แผนพัฒนาสี่ปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสี่ป 
           “การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและ
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   

  ข้ันตอนในการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปมีหลักเกณฑท่ีสําคัญ
คือ เพ่ือประโยชนของประชาชน  จึงจะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได โดยจะอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชน
ของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้    
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน      
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
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 (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบ
กอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป” 
 ในกรณีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันไมใหดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  แผนพัฒนาสี่ปเม่ือจัดทําเสร็จตองนําไปปฏิบัติ หลักการคือทําแผนตอง
นําไปดําเนินการ ตามเจตนารมยของการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เชน โครงการ
ตามแนวพระราชดําริท่ีจะอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน  การนําไปปฏิบัติคือ เอา
แผนไปตั้งงบประมาณ โดยการโอนงบประมาณรายจาย   รวมถึงการแจงให
หนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 
ขอ ขอ ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการ
บริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

  หลักการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชคือแผนพัฒนาทองถ่ินปใดใหใชเปน
กรอบในการจดัทํางบประมาณในปนั้น ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2559  ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปน
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

  หลักแนวความคิดของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพ่ิมเติม มีอยู
สองประเด็นใหญ ๆ คือ ตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิม เนื่องจากไดรับเงินบางประเภท
ท่ีเราไมไดตั้งไว กับ มีเงินงบประมาณท่ีไดรับสูงกวาประมาณการท่ีตั้งไว  เทานั้น 
ประเด็นท่ี 1  จะไมเกิดข้ึนเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหทุกแหงต้ัง
ประมาณการรายรับไวครบทุกหมวดแลว  สวนกรณีท่ีรายรับจะสูงกวาประมาณการ
ท่ีตั้งไว จะเกิดข้ึนในชวงปลายปงบประมาณเทานั้น ดังนั้น หากกองงานใดจะเพ่ิมเติม
แผนพัฒนา โดยคาดหวังวาจะใชเงินกรณีนี้ คงเปนสิ่งยาก 

  สําหรับกองท่ีจะขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ป 2561 – 2564 เพ่ือนําไปใช
การจายเงินสะสมตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
6222  ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงิน
สะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 
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กันยายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
7272 ลงวันท่ี  26  ธันวาคม  2560  เรื่อง แนวทางการใชจายเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความ
เขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0512  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2561 เรื่อง เรงรัดการ
เบิกจายเงินตามแนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สรุปวา กระทรวงมหาดไทย การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 
2559  โดยสรุปคือ  ใหนําเงินสะสมไปจายในโครงการเก่ียวกับ โครงสรางพ้ืนฐาน 
พัฒนาแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค พัฒนาตลาดทองถ่ิน การจัดการขยะมูลฝอย การ
สงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การดําเนินตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  
สนับสนุนการทองเท่ียว บํารุงสนามกีฬาหรือสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และ การ
ซอมแซมโครงการพ้ืนฐาน โดยใหสํารองเปนคาใชจายดานบุคคล  6 เดือน คาเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผูสูงอายุ พิการ และ เอดส จํานวน 3 เดือน สํารองจายสําหรับกรณีสา
ธารณภัยรอยละ 10 แตสาระสําคัญของการจายเงินสะสมในครั้งนี้เพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจ และสรางความเขมแข็ง จึงไดขอเวนการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
พัสดุฯ  แตตองกอหนี้ผูกพันภายในวันท่ี  20 เมษายน  ดังนั้น หากกองใด ตองการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนา เพ่ือนําโครงการไปจายจากเงินสะสม ควรคํานึงถึงระยะเวลาใน
การดําเนินการดวยวา โครงการดังกลาวสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นไดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น  

   การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนตองปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับ
การจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ดานการแกไข  ดานการเพ่ิมเติม  ดานการเปลี่ยนแปลง ดานการลงรายละเอียด
ตามแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ินตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 1617      ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 
หลาย ๆ ทานคิดวาจะมีผลตามกฎหมายหรือไม เนื่องจากเปนหนังสือสั่งการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มิใชของกระทรวงมหาดไทย  ขอเรียนใหทราบ
วา หนังสือดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท  0810.2/ว 6247  ลงวันท่ี  3  พฤศจิกายน 2560  โดยใหใช
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 1617 ลง
วัน ท่ี   16 สิงหาคม 2560  เปนแนวทางปฏิบัติ   พรอมท้ังให อํานาจ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม “ราคากลาง” แหง
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    กระบวนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปนอกจากตองไปเปนตามระเบียบฯ 
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแลว สิ่งหนึ่งท่ีควรนํามาประกอบการ
พิจารณาคือ เอกสารแนวทางการทํางาน ชื่อวา ตป.1 (แบบการตรวจติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงปริมาณ (Quantity) จํานวน 129 ขอ ซ่ึง
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดออกนิเทศภาคละ 1 จังหวัด เชน ภาคเหนือ
นิเทศท่ีจังหวัดเชียงใหม ภาคอีสาน นิเทศท่ีอุดรธานี ภาคใตนิเทศท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช มาแลวในป 2560  สวนป 2561  ภาคใตจะนิเทศท่ี จังหวัด
ระนอง สรุปสั้นๆประกอบการพิจารณาวากรณีใดจะใชแกไข กรณีใดใช
เปลี่ยนแปลง กรณีใดใชเพ่ิมเติมดังนี้ 
  การแกไข ใชกับกรณีท่ีมีการแกไขขอผิดพลาดเล็กนอย 
  การเพ่ิมเติม คือ  การเพ่ิมเติม แผนงานหรือโครงการท่ีไมมีในแผนเดิมใหมี 
  การเปลี่ยนแปลง คือ การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 เม่ือพิจารณาจากระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ สรุปวา  หลักการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป ท่ีจะเพ่ิมเติมในป 2561  มีหลักเกณฑท่ีสําคัญคือ   

- ทําเพ่ือประโยชนของประชาชน (ระเบียบขอ 22) 
- เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนแลวตองนําไปปฏิบัติ (ระเบียบขอ  24) 

ดังนั้นเม่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาแลวตอง
นําไปปฏิบัติตามระเบียบขอ 24  คําวาการนําแผนพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติคือ การแปลงโครงการพัฒนาท่ีอยูในแผน ซ่ึงเปนกระดาษเปน
งบประมาณหรือเงิน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหานั้นเอง ดังนั้นกอนท่ีจะ
ทําการเพ่ิมเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ตองคํานึงวา จะนําไป
แผนพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติอยางไร อาจจะทําเปน
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม โอนตั้งจายรายการใหม  จายขาดเงิน
สะสม หรือ ทุนสะสม หรือ นําไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

  รูปแบบชองแผนพัฒนาสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง จะเปนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 ไดกําหนดรูปแบบไวดังนี้ 
 แบบ ผ.01  เปนแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนําโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการดําเนินการเอง มาบรรจุ
โดยตองนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือ จายจาก
เงินสะสม 
 แบบ ผ.02 เปนแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนําโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการตั้งงบประมาณอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน ไปบรรจุ  
โดยโครงการท่ีปรากฏในแบบ ผ.02 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถนําไป
จัดทําหรือดําเนินการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการเองได 
 แบบ ผ.03 เปนแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนําโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดสงโครงการใหกับ
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คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ 
 แบบ ผ.03/1  เปนแบบท่ีคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ สง
ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
 แบบ ผ.04 เปนแบบท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด นําโครงการของ อบต. 
เทศบาล นําโครงการท่ีผานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอมาบรรจุ 
 แบบ ผ.05 เปนแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนําโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด โดยเสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพ่ือ
บรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏบิัติราชการประจําป 
 แบบ ผ.06 เปนแบบบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนําโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดําเนินการโดยไมไดใชจายเงิน
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนแตอยางใด 
 แบบ ผ.07 เปนแบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ป  
 แบบ ผ.08 เปนบัญชีครุภัณฑ โดยการลงรายการใหลงแผนงานตามรูปแบบ
และรายการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ หมวด ใหลงรายการตามหมวดครุภัณฑ  ตามหนังสือ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  มิถุนายน 2559   
ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามรายชื่อ ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1248   ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  วัตถุประสงคให
บอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  เปาหมาย หรือผลผลิตของครุภัณฑ ให
แสดงรายละเอียด จํานวน สถานท่ีตั้ง ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะท่ีจําเปน  

 อีกสิ่งหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนานอกจากการนําแผนไปสู
การปฏิบัติหรือเรื่องงบประมาณแลว คือกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
กระบวนการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา หลังจากคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาไดทํารางแผนพัฒนาสี่ปท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแลว จะตองนําไป
ผานกระบวนการจัดทําเวทีประชาคม ซ่ึงหากมีการเพ่ิมโครงการในชุมชนใด ก็ตอง
ผานเวทีประชาคมในชุมชนนั้น หลังจากนั้นมาจัดเวทีประชาคมระดับตําบลอีกครั้ง 
ซ่ึงหากเรามีเพ่ิมเติมแผนแบบไมมีการคํานึงถึงการนําไปใช วันนี้จัดประชาคมเพ่ือ
เพ่ิมแผนพัฒนา แตก็ไมไดดําเนินการ ก็ประชาคมใหม ซอยเดิม ๆ ขอยายไปทําป
หนา ประชาชนก็จะเกิดความเบื่อหนาย ไมคอยใหความรวมมือในกิจกรรม ดังนั้น 
การเพ่ิมแผน ควรทําแลวประชาชนไดรับประโยชน เพ่ิมแผนแลวนําไปปฏิบัติจริง ใน
โอกาสนี้ ขอแจงใหทราบถึงเรื่องการจัดเวทีประชาคม หลังจากทุกกองขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาแลว ก็ตองจัดเวทีประชาคม แตกอนจัดตองกําหนดสัดสวนในการจัดทํา
เวทีประชาคมกอน โดยทานนายกเทศมนตรี จะเรียกประชุม รองนายกเทศมนตรี 
เพ่ือกําหนดสัดสวนประชาคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 0600  ตัวอยางการสัดสวนเวทีประชาคมระดับชุมชนสักชุมชน เชน 
หากมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาในชุมชนวัดเขาถลม ก็ตองมากําหนดสัดสวนในการ
จัดทําเวทีประชาคม ของชุมชนวัดxxxxx โดยสัดสวนประกอบดวย    
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 (1) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลในเขตเลือกตั้งในชุมชน จํานวน 6 คน  
 (2) ประธานชุมชนในชุมชน/ผูใหญบานในหมูบาน   
 (3) หัวหนาสถานีอนามัย/ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูในชุมชนนั้น  ของชุมชนเขาถลมไมมี 
 (4) ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหนาหนวยการศึกษาอ่ืนๆ 
ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูในชุมชนนั้น ทุกคน ก็จะเปน ผอ.โรงเรียนเมืองชุมพรบานเขา
ถลม กับ ผอ.วิทยาลัยสารพัดชาง 
 (5) หัวหนาสวนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหนวยงานต้ังอยู       
ในชุมชนนั้น ตามจํานวนท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร                
 (6) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชนนั้น จํานวน 2 คน 
      คัดเลือกจากผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล       
ในเขตชุมชนนั้นจํานวน 2 คน  
 (7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนนั้น(อสม.)         
จํานวน 2 คน  
 (8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)           
ในชุมชนนั้น จํานวน 2 คน 
 (9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในชุมชนนั้น        
จํานวน 2 คน 
 (10) คัดเลือกจากกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมเกษตรกร/เกษตรกาวหนา/
กลุมสตรี/กลุมหัตถกรรม/กลุมแปรรูป เปนตน ในชุมชนนั้น จํานวน 5 คน 
 (11)  คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญชุมชน ในชุมชนนั้น จํานวน 2 คน 
 (12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห 
เยาวชน     หมอดิน กลุมพลังทางสังคมอ่ืนๆ ในชุมชนนั้น จํานวน 5 คน 
 (13)  คัดเลือกจากชมรมผูสูงอายุ ในชุมชนนั้น จํานวน 2 คน 
 (14) คัดเลือกจากองคกรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การคา/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การทองเท่ียว ในชุมชนนั้น จํานวน 2 คน  
 (15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน 1 คน  
 (16) ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 (17) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลได
กําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จํานวนคนจะตองไม
นอยกวารอยละ 5ของประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนนั้น หรือจะตองไมนอยกวา
รอยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในชุมชนนั้น (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 
 นั้นคือสัดสวนประชาคมท่ีทานนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/
ผูอํานวยการกองทุกทานตองชวยกันเลือกใหครบทุกชุมชนท่ีมีโครงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา หลังจากนั้น ก็มากําหนดสัดสวนในการจัดทําเวทีประชาคม
ระดับตําบล ซ่ึงประกอบดวย 
 (1) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกคน 
 (2) ทองถ่ินอําเภอ ในอําเภอท่ีเทศบาลตําบลตั้งอยูในเขตอําเภอนั้น 
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 (3) ปลัดอําเภอประจําตําบลหรือปลัดอําเภอผูประสานงานตําบล ชุมชน 
หรือ อปท.นั้นๆ 
 (4) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
      คัดเลือกจากผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
 (5) คัดเลือกจากหัวหนาสถานีอนามัย/ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล/ผูอํานวยการโรงพยาบาล ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบล 
จํานวน 3 คน 
 (6) คัดเลือกจากผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหนาหนวย
การศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 3 คน 
(7คัดเลือกจากหัวหนาสวนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตําบล จํานวน 3 คน 
*นอกจาก (5) (6) 
 (8) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
 คัดเลือกจากผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบลในเขต
เทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
 (9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) ในเขต
เทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
 (10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)ในเขต
เทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
 (11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลตําบล 
จํานวน 2 คน 
 (12) คัดเลือกจากกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมเกษตรกร/เกษตรกาวหนา/
กลุมสตรี กลุมหัตถกรรม กลุมแปรรูป เปนตน ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 5 คน 
 (13) คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล 
จํานวน 2 คน 
 (14) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห 
เยาวชน     หมอดิน กลุมพลังทางสังคมอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลตําบล 5 คน 
 (15) คัดเลือกจากชมรมผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 2 คน 
 (16) คัดเลือกจากองคกรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การคา/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การทองเท่ียว ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 4 คน  
 (17) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน1 คน 
 (18) ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 (19) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลได
กําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จํานวนคนจะตองไม
นอยกวารอยละ 2ของประชากรท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลตําบลนั้น หรือจะตองไม
นอยกวารอยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในเทศบาลตําบลนั้น (เลือกอยางใด
อยางหนึ่ง) 

  เม่ือไดสดัสวนครบตามกําหนดก็ตองประกาศสัดสวนไวอยางนอย 3 วัน จึง
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เริ่มทําประชาคม  แลวนํารางแผนท่ีผานเวทีประชมคมแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลใหความเห็นชอบ กอนใหนายกเทศมนตรีประกาศใช 

  ในการจัดเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน นายกเทศมนตรีจะตองกําหนดและประกาศใหมีการประชุมประชาคม
ทองถ่ินแบบประชารัฐ  โดยแจงใหประชาชนในทองถ่ิน หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และผูท่ีเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียทราบ และเขารวมประชาคมทองถ่ิน
แบบประชารัฐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3 /ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 กรณีท่ีสัดสวนผูเขาประชุมครั้ง
แรกไมเปนตามเกณฑสัดสวนประชาคมท่ีกําหนดไวรอยละ 60 สามารถดําเนินการ
ประชุมไดเม่ือมีองคประชุมมาประชุมไมนอยกวารอยละ 20 หรือรอยละ 5 
ตามลําดับ เชน สัดสวนประชาคมของชุมชนปฐมพร จํานวน 70 คน สัดสวนการ
ประชุมครั้งแรกจํานวน 42 คน หากครั้งแรกมาประชุมไมครบ  การประชุมครั้งท่ี 2 
หากมีผูเขาประชุมจํานวน 14 คน ก็สามารถประชุมได หรือ ครั้งตอไป หากมี
ผูเขารวมประชุม 4 คน ก็สามารถเขาประชุมได   
 สําหรับสัดสวนประชาคมแบบประชารัฐระดับตําบลของเทศบาลตําบลxxxx 
จะมีสัดสวนประชาคม จํานวน 167 คน รอยละ 60 คือ 100 คน หากครั้งมีผูเขา
ประชุมไมถึง 100 คน ก็สามารถประชุมครั้งท่ี 2 ไดเม่ือมีผูเขาประชุมรอยละ 20 
คือ 33 คน หรือครั้งท่ีสามในอัตรารอยละ 3 คือ จํานวนผูเขาประชุมประชาคม 
จํานวน 5 คน 
 กรณีท่ีเทศบาลไมสามารถประชุมประชาคมแบบประชารัฐตามเกณฑท่ี
กําหนดไวในครั้งแรก  ในการประชุมครั้งตอไปใหเทศบาลจัดการประชุมประชาคม
ทองถ่ินแบบประชารัฐไดตามสัดสวนท่ีเห็นวาเหมาะสม เม่ือประชุมประชาคมเสร็จ
สิ้นใหตองแจงผลการประชุมใหประชาชนใหทราบมากท่ีสุด และรายงานผูกํากับดูแล 
คือ นายอําเภอทราบ ท้ังหมดเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี  3  พฤศจิกายน 2560  
 นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.3/ว 0357 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561 กําหนดหลักเกณฑการจัดทํา
ประชาคมแบบประชารัฐวา หากเปนโครงการตามภารกิจถายโอนตามกรอบกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2543  แผนงานการศึกษาหรือแผนงานสาธารณสุข หรือโครงการท่ีมี
ลักษณะใชประโยชนเปนองครวมมิไดเนนเฉพาะ ดําเนินการในสถานท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน ครุภัณฑ โครงการท่ีกําหนดเปาหมายใหประชาชนมีสวน
รวม เชน ศาสนา  ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ยาเสพติด การสรางรายได การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จะประชาคมระดับตําบลก็ได 

  จะเห็นวากระบวนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาไดมี
การเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมไปมาก ทําใหมีระยะเวลามาก เม่ือพิจารณาถึงความ
จําเปนตองเพ่ิมเติมโครงการจริง ๆ ดังนั้นฝากใหพิจารณาวา วันนี้เราจะเพ่ิมเติมกันก่ี
โครงการ โครงการท่ีจะเพ่ิมเติม จะนําเงินท่ีไหนมาดําเนินการ 
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 ในขณะนี้กระบวนการตรวจสอบการจัดทําแผนพัฒนา จะเขมแข็งข้ึนจะเห็น
ไดจาก สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดวางแนวทางในการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2560 ไววาจะตรวจ อปท ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จํานวน 6 เรื่อง  
หนึ่งในนั้นคือการจัดทําแผนพัฒนา และ กรมสงเสริมฯ ไดเริ่มออกตรวจสอบ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแลว โดยสุมตรวจแลว 5 จังหวัด   ดั งนั้น 
คณะกรรมการท้ัง 9 ทานจะเปนผูพิจารณาวา จะเพ่ิมเติมแผนหรือไมอยางไร และ
จะเปนผูตอบคําถามกรณีหนวยตรวจสอบเขาตรวจถึงแนวความคิดในการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

  โครงการท่ีนํามาเพ่ิมเติมแผน ควรมีความชัดเจน เชน โครงการเก่ียวกับ
โครงสรางพ้ืนฐาน ตองมีความพรอมในเรื่องของพ้ืน  สามารถดําเนินการไดจริง มี
การออกแบบ ประมาณราคาไวถูกตอง   โครงการประเภทคาใชสอย เชน การ
แขงขันกีฬา  การจัดงานตาง ๆ ควรใหความสําคัญในเรื่องของกลุมเปาหมาย  การ
คํานวณงบประมาณท่ีใช  สําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  กอนท่ีจะนําโครงการเขามาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป ตามแบบ ผ.02  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองประสานกับคณะกรรมการหมูบาน ใหจัดเวทีประชาคม 
เพ่ือจัดทําโครงการตามแนวพระราชดํา จํานวน 3 โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โดยใชแบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2561 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองพิจารณา
วา โครงการดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนมีอํานาจหนาท่ีหรือไม  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดรับ
ประโยชนอะไรจากโครงการดังกลาว คาใชจายท่ีเบิกจาย ตองเปนคาใชจายท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถเบิกจายไดและหามจายเปนเงินทุนหมุนเวียน  หาก
พิจารณาแลวเปนไปตามระเบียบก็ขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน แลวสงโครงการ
เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  หลักจากแผนพัฒนาสี่ปประกาศใช ก็จะเปนการ
จัดทํางบประมาณ  โดยสวนใหญจะเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม   โ ดย อํ านาจของสภ าท อ ง ถ่ิ นหรื อผู บ ริ ห า รท อ ง ถ่ิ น ตามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี
หลักการพิจารณาวาจะเปนอํานาจของใครคือ  ใหพิจารณาวา โอนลดจากรายการใด
ไปต้ังจายเปนรายการใหม หากเปนการโอนลดจากรายการในหมวดอ่ืนท่ีไมใชหมวด
คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หรือ เปนเงินเหลือจายจากหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสรางใหใชอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือจัดทํางบประมาณแลว ให
หนวยงานท่ีเบิกจาย แจงคณะกรรมการหมูบานวา โครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน
ไดรับการอนุมัติแลว แตหามดําเนินการหรือเบิกจายงบประมาณกอนไดรับเงิน เม่ือ
ใกลเวลาท่ีจะดําเนินโครง ใหแจงใหหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนมาทําบันทึก
ขอตกลง รับเงิน พรอมแจงหลักเกณฑการใชเงิน การรายงานแผลการดําเนิน
โครงการ และแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือติดตาม
แผนเสนอผูบริหาร   โครงการนี้ไมตองนําไปคํานวณในอัตรารอยละและไมตองมีเงิน
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สมทบ  สําหรับเทศบาล กอนท่ีจะเบิกจายเงินอุดหนุนท่ีโอนมาตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหหนวยงานท่ีขอเบิกจายขอรับความเห็นขอบจากสภาเทศบาลและผูวา
ราชการจังหวัดกอนเบิกจาย ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ  ดวย รายละเอียด
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  

   สิ่งสุดทายท่ีอยากใหพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสีปเพ่ิมเติม คือ 
จํานวนโครงการท่ีมีอยูในแผนฉบับเดิม ไดดําเนินการครบถวนแลวหรือไม โครงการ
ท่ีจะเพ่ิมเติม มีเหตุผลและความจําเปนอยางไร ประชาชนจะไดรับประโยชนอยางไร 
ขอมูลอีกดานหนึ่งท่ีขอนําเสนอเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่
ป ในวันนี้คือ จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ป 2561 -2564 รวมถึงการแกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ท่ีมีอยูเดิม ใหคณะกรรมการใชประกอบการพิจารณากอนจะ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป  ดังนี้ 
 ในป 2561  มีโครงการตามแผน 152 โครงการ งบประมาณท่ีตองใชใน
การดําเนินโครงการ  112,736,339 บาท 
 ในป 2562  มีโครงการตามแผน 133  โครงการ งบประมาณท่ีตองใชใน
การดําเนินโครงการ 102,388,789 บาท     
 ในป 2563  มีโครงการตามแผน 106  โครงการ งบประมาณท่ีตองใชใน
การดําเนินโครงการ  50,569,989 บาท     
 ในป 2564  มีโครงการตามแผน 111 โครงการ งบประมาณท่ีตองใชใน
การดําเนินโครงการ  99,730,789 บาท   
 จะเห็นไดวา เรามีโครงการเดิม ๆ ในแผนพัฒนาอีกจํานวนมากท่ียังไมได
นําไปปฏิบัติ ดังนั้น โครงการท่ีเพ่ิมเติม ควรเปน โครงการท่ีมีความจําเปนจริง ๆ 

นาย  
  

 สรุป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ มีหนาท่ีตองจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 
2561  พรอมเหตุผลและความจําเปน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
ประชาคม เพ่ือใหความเห็นชอบ กอนเสนอใหผูบริหารประกาศใช ตามกรอบขอบ
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและหนังสือตางๆ ตามท่ีเจาหนาท่ีแจงใหทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
นาย 
ประธานท่ีประชุม 

 4.1 การจัดทํารางแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 
2561 – 2564  แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2561  

   เราจะมาพิจารณาจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป 2561 – 2564 แกไขเพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 โดยใหผู อํานวยการกองแตละกองพิจารณานําเสนอถึง 
โครงการท่ีจําเปนตองเพ่ิมเติมแผนพัฒนา โดยตองเปนไปตามระเบียบขอ 22 คือ
ประชาชนตองไดรับประโยชนและระเบียบขอ 24 คือตองนําแผนไปสูการปฏิบัติได 
เชิญแตละกองนําเสนอ 
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นาย  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ(มติเปนเอกฉันท) 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  
  
  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
  
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
  
 
เลิกประชุมเวลา  1๒.30 น. 
 

ลงชื่อ     ผูจดรายงานการประชุม 
               (นางสาว                            )              

เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    

ที่      /                                          วันที่            กุมภาพันธ์  2561 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 
 

เรียน   ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี 

  เรื่องเดิม 

  1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้
มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

  ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดส่งโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 
โครงการให้ เทศบาล เพ่ือขอรับการอุดหนุนงบประมาณ เทศบาลได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564   เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว แต่ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ แต่
สามารถบริหาร จัดการงบประมาณงบประมาณจากแผนงานต่าง ๆ ที่ยังไม่จ าเป็นต้องด าเ นินการหรือ
งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการต่าง ๆ มาตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  และ 3 พ.ศ. 2543   

  กฎหมาย/ระเบียบ 

  1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 26 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น   
       2  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 109 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2561  เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม  ข้อ 1.2  
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน เพ่ือจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้พิจารณาโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายจาก
การก่อหนี้หรือโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 และ ข้อ 27 
 
 



 ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านให้
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้อง
จ่าย มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรด
พิจารณาสั่งการ 
 
 

    (นาย                         )  
         ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

             อนุมัติเม่ือวันที่  เดือน   พ.ศ.     

…      อ าเภอ                  จังหวัด     

โอนครั้งที่  

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ

รายจ่ายหมวด
อื่นๆ   

โครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

1,000,000 450,000 220,000 - 230,000  

เคหะและ
ชุมชน 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เอกชน 

- - - 220,000 + 220 -เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ดังนี้ 
1 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที ่2 
ชุมชนบ้านนาด้วน  จ านวน 
20,000 บาท  เพื่อน าไปด าเนิน
โครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ



รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
2.คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 
ชุมชนวัดวังไผ่ จ านวน 20,000 
บาท  เพือ่น าไปด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
3 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที ่4 
ชุมชนบ้านนาเหนือ 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร



ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
4.คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 
ชุมชนบ้านเขาถล่ม 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
5.คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 
ชุมชนบ้านคอออม 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 



เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
6.คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 
ชุมชนบ้านเขาปุก 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
7 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 
ชุมชนปฐมพร 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 



 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
8 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 
ชุมชนวังทอง 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
9  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 
ชุมชนบ้านถ้ ากอง 
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/



หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
10 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 
11 ชุมชนบ้านต้นท้อนใหญ ่
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  
 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
11.คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที ่
13 ชุมชนบ้านหูนบ  
จ านวน 20,000 บาท  เพื่อน าไป
ด าเนินโครงการ  



 -  โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหมอ่มหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี     
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการสืบสานพระราชปนธิาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - โครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
 
 

 

1. หัวหน้าหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 
    (ใส่เหตุผลความจ าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่ายจากการก่อหนี้มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แนวพระราชด าริ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561  เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม       การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของ     คณะผู้บริหารท้องถิ่น     
ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543  ข้อ   26  
    
            (ลงช่ือ)       
                     (       ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            วันที่     เดือน   กุมภาพันธ์     พ.ศ.     2561 

/ 2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 



-2- 
 
 
2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ความเห็น เห็นควรโอนงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด    (ลงช่ือ)      
    เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวง            (     ) 
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 26  ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบล  
            วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
    ความเห็น   มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอต่อการโอนงบประมาณ    (ลงช่ือ)      
                                                                                                                      (     ) 
                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  
            วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
4. การอนุมัติ 

    4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น 
   ความเห็น  อนุมัติ          (ลงช่ือ)      
                                                                                                                      (     ) 
                 ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล  
            วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
    4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี         เมื่อวันที ่  เดือน         พ.ศ.                                      
    หรือผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้ววันที่           เดือน       พ.ศ.                    
    ตามหนังสือ                                                                        (ถ้ามี)    

 



 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   งานแผนและงบประมาณ   ส านักงานเทศบาลต าบล  

ที่     /                                      วันที ่  กุมภาพันธ์   ๒๕๖1  
เรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1 ครั้งที ่7  
 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี 

๑. เรื่องเดิม  

  ตามท่ีเทศบาลต าบล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1  โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๕  
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด       
ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่         

๒. ข้อเท็จจริง 

  ๑  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖1   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๖  “การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ  
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ตามบันทึก  ที่  / ลงวันที่      
            
  ๒  ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้วในวันที่ 
             

  3  งานแผนและงบประมาณ    ได้รับเอกสารและด าเนินการบันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณ
บนระบบ e-LAAS วันที่    เพ่ือให้กองคลังตรวจสอบ/อนุมัติการโอนงบประมาณบนระบบฯ 

 3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๓  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ข้อ  ๓๒  ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๙  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย   เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ   แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
ทราบ ภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า
กิ่งอ าเภอ 

/๓.๒ ระเบียบ.......... 

 



 

-๒- 
๓.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๘ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Electronic Local Administrative  Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยระบบการท างาน ๔ ระบบดังนี้ 

(๑) ระบบงบประมาณ ประกอบด้วยการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงาน
ยอดงบประมาณคงเหลือ 
         ๓.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๕๖  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  
๒๕๕๘ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่   ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ข้อ ๑ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
รูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๑๕ ลงวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

๓. ข้อพิจารณา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตามระเบียบหากเห็นชอบด้วยโปรดลงนามใน
ประกาศ/หนังสือแจ้งอ าเภอที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

            (      ) 
                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ที่   /   ส านักงานเทศบาลต าบล 
                                   ถนน   ต าบล 
                อ าเภอ   จังหวัด 

         กุมภาพันธ์  2561 

เรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 

เรียน   นายอ าเภอเมือง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย       ๑.  ส าเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ            จ านวน  ๒  ชุด 
              ๒.  ส าเนาประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        จ านวน  ๒  ฉบับ 

  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท   

  เทศบาลต าบล   ได้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
โครงการตามแนวพระราชด าริ ให้กับคณะกรรมการผู้บ้าน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.2/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561   ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒6 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

       

    (                             ) 
    นายกเทศมนตรีต าบล 

 
 
 
งานแผนและงบประมาณ 
โทร.                             โทรสาร                     ต่อ   
http : //    
 
 



 
 

 
 

 
 
                                  ประกาศเทศบาลต าบล                                                                                                            

เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
............................................................. 

เทศบาลต าบล            อ าเภอ          จังหวัด    ได้โอนเงินประมาณรายจ่าย  ครั้งที่ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๖  ดังนี้ 

  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามส าเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖1 แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่        กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖1 

 

     (                              ) 
     นายกเทศมนตรีต าบล 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    
ที่                          /                                                วันที ่         
เรื่อง   การขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินเงินอุดหนุน 
 

เรียน  ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีต าบล 

  เรื่องเดิม            
  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล  

  ข้อเท็จจริง           
  เทศบาลต าบล             ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น แต่การจ่ายเงิ นหมวดเงินอุดหนุนของ
เทศบาล ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 

  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย           
      1  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา  67  เทศบาล
อาจมีรายจ่ายดังนี้ (8) เงินอุดหนุน           
  2  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา  67 ทวิ การ
จ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    

  ข้อเสนอแนะ 
  จึงเรียนมาเพ่ือ 

1 ลงนามในญัตติที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้การเสนอญัตติในครั้งนี้ไม่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ตาม
ระเบียบฯ เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔   ข้อ  ๓๘  วรรคสี่    “  ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง
มีการรับรองตามวรรคหนึ่ง” 
  2  ลงนามในหนังสือส่งญัตติที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

(                                 ) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 



แบบเสนอญัตติ 
ที ่    

วัน           เดือน         พ.ศ.      
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบล             
 
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล กรณีจ่ายเงินอุดหนุนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 พ.ศ. ตามมาตรา 67 ทวิ ดังนี้ 
  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล นั้น  เทศบาลต าบล     ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  แต่การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของ
เทศบาล  ซึ่งเป็นรายจ่ายตามมาตรา 67 (8) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามมาตร 67 ทวิ ความว่า  “ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  ดังนั้นให้การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของ
เทศบาลถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา           เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

 
     ลงชื่อ    ผู้เสนอ      
          (                           ) 
        นายกเทศมนตรีต าบลวังไผ่ 
      
     ลงชื่อ   ผู้รับรอง     
         (                           ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
      
     ลงชื่อ   ผู้รับรอง     
         (                           ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

 

 

 

 



 
 
 
ที่    /   ส านักงานเทศบาลต าบล  
     ถนน    ต าบล   
                 อ าเภอ    จังหวัด 

                                                                 มีนาคม  2561 

เรื่อง  ส่งญัตติขอความรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ญัตติ จ านวน 1 ญัตติ 

  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล นั้น   

  เทศบาลต าบล     ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  แต่การจ่ายเงินหมวดเงิ นอุดหนุนของ
เทศบาล  ซึ่งเป็นรายจ่ายตามมาตรา 67 (8) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามมาตร 67 ทวิ ดังนั้นให้การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ                    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการน าญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล      ในการ
ประชุมสภาเทศบาลต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                            (     )     
                               นายกเทศมนตรีต าบล 

 

 
กอง   
โทรศัพท์/โทรสาร   



     บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    
ที่                          /                                                วันที ่         
เรื่อง   การขออนุมัติในการจ่ายเงินเงินอุดหนุน 
 

เรียน  ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีต าบล 

  เรื่องเดิม            
  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล  

  ข้อเท็จจริง           
  เทศบาลต าบล             ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาเทศบาล   ได้ให้ความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา  67 ทวิ 
แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาล สมัย       วันที่        จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเบิก
จ่ายเงิน 

  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย           
      1  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา  67  เทศบาล
อาจมีรายจ่ายดังนี้ (8) เงินอุดหนุน           
  2  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา  67 ทวิ การ
จ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    

  ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เห็นควรขอ
อนุมติการจ่ายเงินอุดหนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 
พ.ศ. 2552 มาตรา  67 ทวิต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควรประการ
ใด โปรดพิจารณาสั่งการ 

 
 (                                 ) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 



 
 
 
 
 
ที่    /   ส านักงานเทศบาลต าบล  
     ถนน    ต าบล   
                 อ าเภอ    จังหวัด 

                                                                 มีนาคม  2561 

เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552   
        มาตรา  67 ทว ิ

เรียน  นายอ าเภอ 

  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท โดยให้
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าประชาคมเพ่ือให้ได้มติที่ประชุมในการคัดเลือกโครงการแล้วจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล นั้น   

  เทศบาลต าบล     ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 
ข้อ 26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และ ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนของเทศบาล ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่      ครั้งที่    วันที่               และ
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา 67 ทวิ ดังนั้นเพ่ือให้การจ่ายเงิน
อุดหนุนของเทศบาล          เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการจึงขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ
ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                            (     )     
                               นายกเทศมนตรีต าบล 

 

 
กอง   
โทรศัพท์/โทรสาร   


	เงินอุดหนุนสาธาณณสุข
	1
	ที่                  /ว   สำนักงานเทศบาลตำบล             ถนน                                                                                             อำเภอ   จังหวัด
	มกราคม   2561
	เรื่อง    การรับของบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	เรียน    คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่
	ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราช...
	ขอแสดงความนับถือ
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	2
	ที่                  /ว   ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่             ถนน                                                                                             อำเภอ   จังหวัด
	กุมภาพันธ์   2561
	เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้าน
	สาธารณสุข
	เรียน    นายกเทศมนตรีตำบล
	ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานเทศบาลตำบล   แจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาทแล้วเขียนโครงการตามรูปแบบที่กำหนดส่งให้ส...
	คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่    มกราคม   2561  มีมติเห็นชอบที่จะดำเนินโครงการพระราชดำ จำนวน 3  โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
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