คูมือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน

เทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตาม
กรอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ อํานวยความสะดวก
ใหผูมาใชบริการไดรับทราบและเขาใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานของพัฒนาชุมชน
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ขั้นตอนรายละเอียดในคูมือการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนฉบับนี้ จะเปนประโยชน
แกทานผูใชบริการไดบางไมมากก็นอย และหากมีขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม อันจะเปนประโยชนตอ งานพัฒนาชุมชน
สามารถแจงเพิ่มเติมไดที่งานพัฒนาชุมชน

สารบัญ
เรื่อง
๑. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
๒. การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
๓. การขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส
๔. การเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
๕. การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๖. ศูนยบริการผูสูงอายุและคนพิการ
๗. การใหบริการสงตอการตอบัตรคนพิการ
๘. การจัดทําโครงการตางๆ
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-๑-

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

๑. ประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนผูสูงอายุที่จะมีอายุหกสิบปบริบูรณในปถัดไปและผูสูงอายุที่ยาย ภูมิลําเนา
เขามาใหมในเขตเทศบาลตําบลบอแกว
๑.๑ เอกสารประกอบการลงทะเบียน
๑.๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๑.๒ ทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๑.๓ บัญชีธนาคาร สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ
ผานธนาคาร จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒.๒ มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
๑.๒.๓ มีอายุหกสิบปบริบูรณขนึ้ ไป ซึง่ ไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอ เทศบาลตําบล
บอแกว
๑.๒.๔ ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องคกร
ปกครองส วนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงิน บํานาญ บํ านาญพิเ ศษ เบี้ยหวัด หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ หรือองคกรปกครองสว นทองถิ่น ผูไดรั บเงินเดื อน คาตอบแทน
รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา
ยกเวนผูพิการ และผูปวย เอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
๒. รับลงทะเบียนผูสูงอายุเริ่มแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป
๓. จั ด ทํา ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิน เบี้ ย ยั งชี พผู สู ง อายุ ใ นแต ล ะเดื อ นแล ว ป ด ประกาศโดยเป ด เผยให
สาธารณชนทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๔. บันทึกขอมูลผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ
คนพิการ ผูปวยเอดสของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

-๒-

๕. จัดทํารายงานสรุปจํานวนผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยพิมพออกจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
“รายงานสรุปยอดผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท”จัดสงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนาน ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคมของ
ทุกป
๖. ภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุก ป ป ระชาสั มพั น ธ รั บ แสดงตนผู สู ง อายุ ที่มี สิ ทธิ์ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ทั้ งรายเก า
และรายใหมใหมาแสดงตนที่ทําการเทศบาลตําบลบอแกวและรายงานใหผูบริหารทราบ
๗. จัดทําฐานขอมูลผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและรายงานใหผูบริหารทราบ
๘. ดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามขั้นบันไดภายในวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน
อายุ ๖๐ - ๖๙ ป ไดรับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ป ไดรับเบี้ยยังชีพ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ - ๘๙ ป ไดรับเบี้ยยังชีพ
๘๐๐ บาท อายุ ๙๐ ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาท

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ

๑. ประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนใหคนพิการที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลบอแกว
๑.๑ เอกสารประกอบการลงทะเบียน
๑.๑.๑ บัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๑.๒ ทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๑.๓ บัญชีธนาคาร สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการ
ผานธนาคาร จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพความพิการ
๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒.๒ มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
๒. รับลงทะเบียนคนพิการทุกเดือน

-๓๓. จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในแตละเดือน
๔. บันทึกขอมูลคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดสของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่
๕. จัดทํารายงานสรุปจํานวนผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ โดยพิมพออกจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
ความพิการ “รายงานสรุปยอดผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท”จัดสงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนาน ภายใน วันที่ ๑๕
ธันวาคมของทุกป
๖. ตรวจสอบสถานะของคนพิการภายในเดือนตุลาคมปงบประมาณถัดไป และรายงานใหผูบริหารทราบ
๗. เบิกจายเบี้ยยังชีพความพิการ คนพิการอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ คนละ 1,000 บาท และคนพิการที่อายุ
มากกวา 18 ปบริบูรณ คนละ ๘๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

การขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส
1. ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส ตองเปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
๑.๑ คุณสมบัติของผูไดรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส
๑.๑.๑ มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๒ มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ ประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได
๒. ยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่น ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได
จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได
๓. แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นใหมีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติ
สมควรจะไดรับการสงเคราะหหรือไม
๔. จัดทํารายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห
๕. บันทึกขอมูลผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
๖. ดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเดือนละ ๕๐๐ บาท

-๔-

การเบิกจายเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
กรณีจายเปนเงินสด
๑. จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพเปนประจําทุกตนเดือน ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
เสนอผูบริหาร
๒. ตรวจรายชื่อผูมีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพ กอนการโอนเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของขอมูลสงกรมบัญชีกลาง
๓. ตรวจรายชื่อผูมีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนกอนการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ของกรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
4. บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเบิกจายใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย
เอดส เสนอผูบริหาร
5. จัดทําเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
6. จัดทําใบสําคัญรับเงินสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสที่มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพเปนเงินสด
จัดทําบัญชีรายชื่อที่มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยโอนผานบัญชีธนาคาร
7. จัดทําเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
8. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธกําหนดการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูนําชุมชน
9. ดําเนินการเบิกจายโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
โดยใหบริการมอบเบี้ยยังชีพในเวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ตามตารางเวลาพรอมกันทุกหมูบาน
10. จัดทําเอกสารสงใชเงินยืมงบประมาณ
กรณีจายโดยโอนผานบัญชีธนาคาร
๑. จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพเปนประจําทุกตนเดือน ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
เสนอผูบริหาร
๒. ตรวจรายชื่อผูมีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพ กอนการโอนเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของขอมูลสงกรมบัญชีกลาง
๓. ตรวจรายชื่อผูมีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนกอนการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ของกรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
4. จัดทําเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
5. ดําเนินการโอนเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
6. จัดทํารายงานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนทุกเดือน

-๕-

การลงทะเบียนขอรับสิทธิเ์ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๑. ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทีเ่ ทศบาลตําบลบอแกวตามแบบ
- ดร.๐๑ แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจํานวนสมาชิกและรายไดของครัวเรือน (แบบดร ๐๑)
๑.๑ คุณสมบัติของผูที่ลงทะเบียน
๑.๑.๑ เปนหญิงตั้งครรภ
๑.๑.๒ มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลบอแกว
๑.๑.๓ มีสัญชาติไทย
๑.๑.๔ บิดาของเด็กที่มีสัญชาติไทย
๑.๒ หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
๑.๒.๑ สําเนาบัตรประจําประชาชนของผูหญิงตั้งครรภ/มารดา
๑.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาเด็กหรือผูปกครอง (กรณีลงทะเบียนแทน)
๑.๒.๓ สําเนาเอกสารการฝากครรภ หรือ สําเนาบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนา ๑
๑.๒.๔ สําเนาสูติบัตรเด็ก ๑ ฉบับ (ยื่นหลังคลอด)
๑.๒.๕ สําเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแลวแตกรณี ที่ออกให โดยหนวยงานของรั ฐ
(กรณีมารดาเด็กเปนบุคคลตางดาวหรือเปนบุคคลไรสถานะทางทะเบียนราษฎร อนุโลมใหบิดาของ
เด็กตามสูติบัตร ผูมีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทยลงทะเบียนแทน)
๑.๒.๖ สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ถามี)
๒. แจงผูลงทะเบียนใหไปเปดบัญชีธนาคารพรอมลงทะเบียนพรอมเพย
๓. สงเอกสารหลักฐานใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ
๔. จัดทําประกาศเทศบาลตําบลบอแกวเรื่อง รายชื่อผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ปดประกาศ
ในที่เปดเผยเปนเวลา ๑๕ วัน หากติดประกาศภายใน ๑๕ วันไมมีผูคัดคานใหถือวาผูมีรายชื่อตามบัญชี แนบทายประกาศนี้
เปนผูมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๕. จั ด ส ง สู ติ บั ต รของเด็ ก เพิ่ ม เติ ม กรณี รั บ ลงทะเบี ย นหญิ ง ตั้ ง ครรภ ไ ปสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย
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ศูนยบริการผูสูงอายุและคนพิการ
๑. จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลตําบลบอแกว
๒. สํารวจความตองการสวัสดิการในดานตางๆ เชน ดานที่อยูอาศัย ดานกายอุปกรณ โครงการสงเสริมอาชีพ
โครงการสงเสริมสวัสดิการตางๆ โครงการดานสุขภาพรางกาย
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง โรงพยาบาล โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ลงเว็บไซตของเทศบาลตําบลบอแกวเพื่อขอรับการสนับสนุน
4. เมื่อไดรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูที่มีความ
เหมาะสม หรือผูที่ไดรับความเดือดรอนมากที่สุด
5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสม หรือผูที่ไดรับความเดือดรอนมากทีส่ ุด
6. ดําเนินกิจกรรมเพื่อใหความชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการ
7. สรุปผลการดําเนินงานแกหนวยงานที่ใหการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ
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การใหบริการตอบัตรคนพิการ
1. จัดทําทะเบียนขอมูลรายละเอียดคนพิการของเทศบาลตําบลบอแกว
2. ตรวจสอบคนพิการที่บัตรจะหมดอายุ ประสานงานผูนําในพื้นที่เพื่อแจงคนพิการใหมาดําเนินการตอบัตรคนพิการ
โดยจะแจง กอนบัตรหมดอายุ ๑ เดือน
3. คนพิการยื่นเอกสารทีเ่ ทศบาลตําบลบอแกวโดยยื่นเอกสาร ดังนี้
3.๑ รายใหม
3.๑.๑ เอกสารรับรองความพิการ
3.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน
3.๑.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป หรือถายรูปสงทางระบบไลน
3.๑.๔ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล (กรณีมีผูดูแล)
3.๑.๕ กรณีมีผูดูแลแตอยูคนละทะเบียนบาน ตองมีหนังสือรับรองจากผูใหญบานวาเปนผูดูแล
คนพิการจริง
๒.๒ รายเกา
3.๒.๑ เอกสารรับรองความพิการ
3.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน
3.๒.๔ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป หรือถายรูปสงทางระบบไลน
3.๒.๔ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล (กรณีมีผูดูแล)
3.๒.๕ สมุดคนพิการ/บัตรคนพิการที่หมดอายุแลว
3.๒.๖ กรณีมีผูดูแลแตอยูคนละทะเบียนบาน ตองมีหนังสือรับรองจากผูใหญบานวาเปนผูดูแล
คนพิการจริง
4. สงเอกสารหลักฐานตางๆไปทีส่ ํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกําพงเพชร เพื่อตอบัตร
ใหแกคนพิการ
5. ประสานงานผูนําในพื้นที่ เพื่อแจงใหคนพิการมารับบัตรคนพิการทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเกาะตาล
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การจัดทําโครงการตางๆ
๑. ตรวจสอบโครงการที่อยูในขอบัญญัติและแผนพัฒนาทองถิ่นหรือโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานราชการอื่นๆ
๒. เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ
๒. เขียนโครงการโดยมีห ลั กการและเหตุผ ล วั ต ถุป ระสงค เปาหมาย วิ ธี การดําเนิน การ ระยะเวลาดํ าเนิ นการ
สถานที่ดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) เพื่อขออนุมัติ
โครงการกับผูบริหาร
๓. จัดทําหนังสือประชาสัมพันธโครงการ เพื่อประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมโครงการ
๔. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดทําโครงการและบันทึกอนุมัติการเบิกจายตางๆตามโครงการ
๕. จัดเตรียมความพรอมในดานตางๆกอนการดําเนินโครงการ
๖. ประสานงานกับผูนําชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนตางๆที่เกี่ยวของ
๗. ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ
๘. จัดทําเอกสารประกอบฎีกาเพื่อเบิกจายตามโครงการ
๙. สรุปผลการดําเนินโครงการและบันทึกขอความใหผูบริหารทราบ สําหรับกรณีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการ สรุปผลการดําเนินโครงการจํานวน ๒ ชุด สงใหหนวยงานราชการที่สนับสนุนงบประมาณและ จัดเก็บที่
เทศบาลตําบลบอแกวจํานวน ๑ ชุด
๑๐. กรณีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอื่นๆ หากมีเงินเหลือจายจัดทําบันทึกขอความ
ขออนุมัติคืนเงินเหลือจายใหกับหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณและจัดทําเอกสารประกอบฎีกาคืนเงิน

