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ค าน า 
คู่มือประชำชน  จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ประชำชน ที่มีหน้ำที่เข้ำมำรับ

บริกำร มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ กฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
รำยละเอียดต่ำงๆ  ของคู่มือประชำชนฉบับนี้  สำมำรถน ำไปปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรติดต่อประสนงำน
ระหว่ำงประชำชนและหน่วยงำน ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบ  กฎหมำย  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งกำร  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  เกิดผลสัมฤทธิ์  คุ้มค่ำ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้    
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1. ความเป็นมา/ความส าคัญ 

 

กำรจัดท ำคู่มือประชำชนจัดท ำขึ้นเพ่ือให้ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร ด้ำนกำรคลังทรำบขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนและเป็นคู่มือส ำหรับกำรศึกษำวิธีกำรภำยใต้ข้อบัญญัติ  กฎหมำย  ระเบียบ  ค ำสั่ง  ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทำงเดียวกัน เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อประสำรงำน ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำหำ
ควำมรู้และเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง  หรือเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภำยนอกให้ทรำบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลัง  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  

1.  เพ่ือให้มีคู่มือประชำชนที่เป็นมำตรฐำนมุ่งไปสู่กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.  เพ่ือให้เป็นคู่มือกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ให้ผู้ที่เข้ำมำปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้โดยลดกำร
ตอบค ำถำมลดเวลำในกำรสอนงำน  ลดข้อผิดพลำดหรือควำมขัดแย้งที่อำจเกิดในกำรท ำงำนและสำมำรถ
พัฒนำกำรท ำงำนให้เป็นมืออำชีพได้ 

 3.  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ตรงกับควำมต้องกำรได้ 

 4.  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถท ำควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงเป็น
ระบบและครบถ้วนทั้งระดับหัวหน้ำและผู้ปฏิบัติงำน 

 5.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงในกำรท ำงำน  เป็นกำรลดข้อผิดพลำดหรือลดควำมขัดแย้งที่อำจ
เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน  

 6.  เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรฝึกอบรมเป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรท ำงำนและเป็น
แหล่งข้อมูลส ำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป 

 8.  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในปัจจุบันเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือประชาชน 
  

1.  สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและแทนกันได้ 

 2.  ได้งำนที่มีคุณภำพตำมก ำหนด 

 3.  ลดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่ไม่เป็นระบบ 

 4.  ลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในกำรท ำงำน 

   5.  ชว่ยให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ 

 6.  ชว่ยลดเวลำในกำรสอนงำน 

 7.  สร้ำงควำมม่ันใจในกำรท ำงำนมำกขึ้น 

 

4.  ขอบเขต 

  

คู่มือประชำชน งำนกองคลัง ให้ใช้กับส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่  อ ำเภอนำกลำง  
จังหวัดหนองบัวล ำภู  เพ่ือให้เป็นแนวทำงมำตรฐำนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน : การจ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กำรเงินและบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่ อ ำเภอนำกลำง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

1. ชื่อกระบวนงาน :  กำรจ่ำยเงินอุดหนุน 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่ อ ำเภอนำกลำง จังหวัด
หนองบัวล ำภู 
3.  หมวดหมู่ของงานบริการ : จ่ายเงิน 

4.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ 2559       
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

5.  พื้นที่ให้บริการ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่  
6.  ช่องทางให้บริการ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่ อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู  

     โทรศัพท์ 0-4231-5869 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 

7. แนวทางปฏิบัติการ : ตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่ 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563  

 1.หลักเกณฑ์การตังงบประมาณให้เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

 1. โครงกำรที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดแห่ผู้ให้เงินอุดหนุนตำมกฎหมำย 

 2. ประชำชนในเขตพ้ืนที่ต้องได้รับประโยชน์จำกโครงกำร (พิจำรณำว่ำในโครงกำรขอรับ
เงินอุดหนุนได้ระบุหรือไม่ว่ำประชำชนของผู้ให้เงินอุดหนุนได้ประโยชน์อย่ำงไร) 

  3. ต้องให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรอันเป็นภำรกิจหลักตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ต้อง
ด ำเนินกำรเองและสถำนะทำงกำรคลังก่อนที่จะพิจำรณำให้เงินอุดหนุน 

  4. ห้ำมมิให้อุดหนุนโครงกำรที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงกำรที่มีลักษณะ
เป็นกำรจัดเลี้ยงอำหำร หรือกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร และกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งเว้น
แต่จะอุดหนุนกำรจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดแห่ 

  กำรจัดเลี้ยงอำหำร หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกำรจัดเลี้ยงอำหำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ เช่น โรงทำน เทศกำลกินเจ งำนปีใหม่ เป็นต้น หรือทีมีลักษณะเดียวกัน เว้นแต่
กำรจัดอำหำรที่ก ำหนดเป็นส่วนหนึ่งไว้ในโครงกำรทีมีลักษณะกิจกรรมเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและ
กำรแข่งขันกีฬำ 



  นันทนำกำร หมำยถึง กิจกรรมที่ท ำตำมสมัครใยในยำมว่ำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพ่ือให้เกิด
ควำมสนุกสนำน  เพลิดเพลิน และผ่อนคลำยควำมตึงเครียดเป็นกำรเฉพำะ หรือมีค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมนัสนท
นำกำรมำกกว่ำกิจกรรมหลักปกติ เข่น กำรจัดงำนสังสรรค์ โขน ละคร ลิเก ภำพยนตร์ กำรจัดดนตรี เป็นต้น  

  5. โครงกำรข้อรับเงินอุดหนุนต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นและตั้งงบประมำณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุน ห้ำมจ่ำยจำกเงินสะสม ทุนส ำรองเงินสะสมหรือเงินกู้ 

 2. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน มี 6 หน่วยงาน ได้แก่ 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง 

  2. ส่วนรำชกำร ได้แก่ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
  3. รัฐวิสำหกิจ ได้แก่ กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ และองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย 

  4. องค์กรประชำชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นกำรรวมของประชำชน ที่จัดตั้งโดยถูกต้องตำม
กฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนของรัฐ หรือหนังสือสั่ งกำรของกระทรวงมหำดไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
  5. องค์กรทำงศำสนำ ซึ่งจัดตั้งถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงำน
ของรัฐ เช่น วัด มัสยิด 

  6. องค์กรกำรกุศล ได้แก่องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด ำเนินงำนกำรกุศลหรือบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ มิใช่กำรมุ่งแสวงหำก ำไรที่จัดตั้งตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับของรัฐ เช่น มูลนิธิ 
เหล่ำกำชำดจังหวัด 
 3. อัตราส่วนการให้เงินอุดหนุน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนให้หน่วยงำนอ่ืนได้ไม่เกินอัตรำส่วนของ
รำยได้จริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้  

  1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ 

  2. เทศบำลนคร ไม่เกินร้อยละสอง 
  3. เทศบำลเมืองและเทศบำลต ำบล ไม่เกินร้อยละสำม 

  4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่เกินร้อยละห้ำ 

  กรณีตั้งเกินอัตรำที่ก ำหนด ให้ขออนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก่อนกำรตั้งงบประมำณ 
โดยส่วนที่เกินจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่ำของอัตรำส่วน 

 4. การให้เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจร้องขอให้รัฐวิสำหกิจ (กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ และองค์กำรจัดกำร

น้ ำเสีย) และหน่วยงำนในลักษณะที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
อำหำรกลำงวัน 

 1. ให้จัดท ำประมำณกำกรค่ำใช้จ่ำย โดยให้ ถือว่ำเป็นกำรเสนอโครงกำรขอรับเงินอุดหนุน 
 2. น ำไปบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น และตั้งงบประมำณ ในหมวดเงินอุดหนุน 



 3. ไม่ต้องมีงบประมำณสมทบ 

 4. ไม่ต้องน ำมำรวมในอัตรำส่วนกำรให้เงินอุดหนุน 

 5. ไม่ต้องจัดท ำบันทึกข้อตกลง 
 6. ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 

 5. หลักเกณฑ์การการขอรับเงินอุดหนุน 
  1. โครงกำรที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 
  2. ให้หน่วยงำนที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงกำร เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจำรณำ 

  3. ก่อนกำรตั้งงบประมำณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่ำหน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุนมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในกำรใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
หรือไม ่
  4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นโครงกำร
ก่อสร้ำง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงตำมจ ำแนกงบประมำณต้องมีงบประมำณสมทบไม่น้อยกว่ำร้อย
ละยี่สิบห้ำของค่ำใช้จ่ำยโครงกำร เว้นแต่ กรณีเป็นนโยบำยรัฐบำล หรือกระทรวงมหำดไทย ส ำหรับกรณี
เงินสมทบโครงกำรอ่ืนๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำตำมสถำนะทำงกำรคลัง แต่กรณีอุดหนุน
หน่วยงำนตำมกฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกองค์กรปกครองถิ่น ไม่ต้องมี
งบประมำณสมทบ 

  5. หน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรเอง ไม่สำมำรถมอบหมำยให้
หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำรแทนได ้

 6. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้อง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

  1. เมื่องบประมำณรำยจ่ำยมีผลใช้บังคับแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงำน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนทรำบ และห้ำมหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนด ำเนินกำรหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับ
เงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน หรือกำรอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนใน
ลักษณะที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรไหว้เป็นกำรเฉพำะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบสถำนะทำงกำรคลังของตนเองแล้วเห็นว่ำ
มีรำยได้เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนให้หน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนให้
แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 

  3. ก่อนเบิกจ่ำยให้แก่หน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงกับหัสหน้ำหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณีกำรอุดหนุนรัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนที่
ขอรับเงินอุดหนุนโดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรไว้
เป็นกำรเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่อง๕กรปกครองส่วน



ท้องถิ่น กรณีองค์กรประชำชน อง๕กรทำงศำสนำ และอง๕กรกำรกุศลให้จัดท ำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทน
ของหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

  4. เมื่อได้รับเงินแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกใบเสร็จรับเงินหรือในส ำคัญรับเงิน
หรือใบส ำคัญรับเงินจำกหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนเก็บไว้เป็นหลักฐำน  

  5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ ภำยใน  30 วัน นับแต่วันที่โครงกำรแล้วเสร็จ และหำกมี
เงินเหลือให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครำวเดียวกัน 

 7. การติดตามประเมินผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งคณะท ำงำน
ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรจนแล้วเสร็ จแล้วรำยงำน
ให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ หำกหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินคืนเท่ำจ ำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน
โดยเร็ว   
 8. กรณีที่หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนได้แสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ำไปตั้งงบประมำณไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
แล้ว ถือว่ำเป็นกำรเสนอโครงกำรก่อนระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ 2563 มีผลใช้บังคับ จึงมิต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบดังกล่ำว 

 กรณีท่ีหน่วยงำนขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนใหม่ ตั้งแต่วันที่ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลใช้
บังคับให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 
  

 
 

 

 
 

 
















