
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่   
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 





ค าน า 
ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ   
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
6. รู้กลไกการบริหารราชการ
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561..ลงวันที่ 23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการขับเคลื่อน     
บูรณาการชุดความรู้ จ านวน 10 เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่เป้าหมาย.จ านวน 
82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้าน จ านวน 74,655 หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 5,608 ชุมชน 
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,066 ชุมชน ชุมชนในเขตเมืองพัทยา จ านวน 42 ชุมชน) โดยเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน”(หมู่บ้ าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นโครงการที่อยู่ ในกรอบที่  3..ชุมชนอยู่ดีมีสุข            
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชน           
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์      
ต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
โครงการ 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ 
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)  เพ่ือให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อ าเภอ/เขต 
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

   ส านักงบประมาณ       กรมบัญชีกลาง        กรมการปกครอง 
 ส านักนายกรัฐมนตรี           กระทรวงการคลัง     กระทรวงมหาดไทย  

 27  มีนาคม  2561  



สารบัญ 

เรื่อง        หน้า 

ค าน า 
บทที ่ ๑  ความเป็นมา       ๑ 

บทที่  2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 2 
        ในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 

บทที่  3  การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        5 

บทที่  4  หลักเกณฑ์ แนวทางและข้ันตอนการจัดท าโครงการ        ๘ 

ภาคผนวก :  
๑. ผังและขั้นตอนการด าเนินโครงการ   1๗ 
๒.  แบบเอกสารประกอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ 

 ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” : แบบรายงานของจังหวัดและอ าเภอ 



บทท่ี ๑ 

ความเป็นมา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ของหมู่บ้าน หรือการด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยเมื่อวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว และให้จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒00,000..บาท โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการมีหมู่บ้าน จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน ด าเนินโครงการ จ านวน ๘๕,๓๙๓ โครงการ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้ งสิ้ น ๑๔ ,๘๘๘.๖ ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ ๙๙.๙๑ ของวงเงินโครงการที่ ได้ รั บอนุ มั ติ    
(๑๔,๙o๑.๘ ล้านบาท) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..รัฐบาลได้จัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่    
ผ่านกลไกหมู่บ้าน ด้วยการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต      
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาชุมชนให้มี     
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทางประชารัฐ รัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน เพ่ือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์            
ผ่านกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) หมู่บ้านละ ๒๕0,000 บาท จ านวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินรวม 
๑๘ ,๖๖๓.๗๕ ล้านบาท ผลการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการหมู่บ้ าน จ านวน 74,655..หมู่บ้ าน 
ด าเนินโครงการ จ านวน 82,335..โครงการ มีผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,648.7..ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (18,663.75 ล้านบาท) 

จากผลส าเร็จของการด าเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ซึ่งท าให้
ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา               
ตามความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมทั้งเกิดเป็นความสมัครสมานสามัคคีภายในหมู่บ้าน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตย และที่ส าคัญประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน  

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รักษาทิศทาง         
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เรื่องที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๘๒,๓๗๑ แห่ง เป็นเงิน ๑๖,๔๗๔.๒ ล้านบาท 
เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ และเสนอโครงการขอรับ          
การสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 



บทท่ี 2 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่  

ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 

คณะกรรมการระดับอ าเภอ/เขต หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.)/ คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง และหน่วยทหาร     
ในพ้ืนที่  

ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล หมายถึง ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ระดับต าบล ที่อ าเภอ/กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาตนเอง (อพป.) และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล/
กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา 

หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  

ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งตามประกาศ/ระเบียบของเทศบาล/
กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา 

1. กรอบแนวคิดของโครงการ    เป็นโครงการที ่“เสนอโดยประชาชน ท าโดยประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในทุกหมูบ่้าน/ชุมชน”

 1.1 ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  1.2 เป็นโครงการที่สามารถท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งผลให้การสร้างรายได้

ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน    
 1.3 เป็นกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนจ าเป็น หรือสนองตอบต่อความต้องการ 

ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
1.4 เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ้างแรงงานภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เป็นการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
2.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
2.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินโครงการ อันจะก่อให้เกิดความรัก      

ความสามัคคี มีจิตส านึกในความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติส่วนรวม 
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3. เป้าหมาย จ านวน 82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้  
 3.1  หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่พระพุทธศักราช 2457 ที่มีคณะกรรมการ

หมู่บ้าน จ านวน 74,655 หมู่บ้าน 
 3.2  ชุมชนที่จัดตั้งโดยประกาศหรือระเบียบของเทศบาล จ านวน 5,608 ชุมชน .(กรณีชุมชน         

ในเขตเทศบาล ที่มีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านตามข้อ 3.1) 
 3.3  ชุมชนที่จัดตั้ งโดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 

จ านวน 2,066 ชุมชน 
3.4  ชุมชนที่จัดตั้งโดยประกาศหรือระเบียบของเมืองพัทยา จ านวน 42 ชุมชน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ...2561 มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓1..กรกฎาคม ๒๕61..ทั้งนี้ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดที่ด าเนินโครงการ      
ยังไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลา
ด าเนินโครงการให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกิน             
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. งบประมาณ  : งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
แก่หมู่ บ้ าน/ชุมชนเพ่ื อกิจการสาธารณประโยชน์  หมู่ บ้ าน/ชุ มชนละไม่ เกิ น ๒0๐ ,๐๐๐ บาท จ านวน               
82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงิน 16,474.2 ล้านบาท     

๖. ขั้นตอนการด าเนินการ 
6.1 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง 

(กรมบัญชีกลาง) จัดท าคู่มือและหลักเกณฑ์การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

6.2  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดท าและเสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน        
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6.3  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ    
รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ 

 6.4  กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน คู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อ าเภอ/เขต 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนด าเนินการ  

6.5  คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เรียกประชุมประชาคม เพ่ือน าปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่ได้จากการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ 
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” มาพิจารณาคัดเลือกปัญหาความต้องการที่ตรงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โครงการดังกล่าว และจัดท ารายละเอียดโครงการตามแบบที่ก าหนด รวมทั้งคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 
จ านวน ๓ คณะ แต่ละคณะจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ซ้ ากัน เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้  

๑)  คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
๒)  คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
๓)  คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
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6.6 คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
และหน่วยทหารในพ้ืนที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย

      การพิจารณางบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ กรณีที่ทางราชการมีการก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้แล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์ของทางราชการเป็นหลักในการพิจารณา 

   เมื่อคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอได้พิจารณาโครงการเสร็จสิ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในอ าเภอ/เขต 
ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ/ส านักงานเขต จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ
ที่ส านักงบประมาณก าหนด  

6.7  ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอให้ส านักงบประมาณ (กองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่.๑ - ๑๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ที่ท าการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ     
เข้าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน และแจ้งนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบ 

6.8  คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ    
ให้จัดประชุมประชาคม เพ่ือให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ        
จากธนาคาร  

  การด าเนินโครงการให้เบิกจ่ายได้เท่าที่ใช้จ่ายจริง หากมีเงินเหลือจากการด าเนินโครงการ      
ให้ส่งคืนที่ท าการปกครองอ าเภอ/ส านักงานเขต เพ่ือส่งคืนที่ท าการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

6.9  ธนาคารแจ้งผลการเบิกจ่ายให้อ าเภอ/เขตทราบ 
6.10  อ าเภอ/เขตรายงานผลการด าเนินโครงการให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบ เพ่ือจังหวัด/

กรุงเทพมหานครรายงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ทราบ 
6.11  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. การติดตามและประเมินผล
7.1  การรายงานผล 

- คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน รายงานผลการด าเนินงานให้อ าเภอ/เขต ทราบ 
 -  ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล ติดตามผลการด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน และรายงานผล      

การด าเนินงานให้อ าเภอ/เขต ทราบ 
-  อ าเภอ/เขต บันทึกข้อมูลลงในระบบ e - form เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการให้จังหวัด
- จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยืนยันผลการด าเนินการให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

และกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ - ๑๘ ทราบ 
7.2 การติดตามการด าเนินการ 

 - มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจติดตามการด าเนินโครงการ  

7.3  การประเมินผล 
 - กรมการปกครองสรุปประเมินผลประสิทธิภาพจากการด าเนิน โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ และการจัดท ารายงานให้กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 



บทท่ี ๓ 
การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
1.1 ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และส านักงบประมาณ จัดท าหลักเกณฑ์ 

แนวทาง ขั้นตอนและคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ 
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อ าเภอ/เขต ใช้เป็นแนวทาง 

1.2  จัดท าและเสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  1.3  เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก     
ในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ 

 1.4  เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ให้กรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร โดยขอท าความตกลง      
กับกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายแทนกันให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๒. ส านักงบประมาณ
2.1 ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกระทรวงการคลัง  

(กรมบัญชีกลาง) จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง..ขั้นตอนและคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
อ าเภอ/เขต ใช้เป็นแนวทาง 

2.2  พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

2.3  กองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ -.๑๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร

3. กรมการปกครอง
3.1 ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 

จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนและคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพ้ืนที่  ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อ าเภอ/เขต ใช้เป็นแนวทาง 

3.2  เสนอหลักเกณฑ์..แนวทาง..ขั้นตอนและคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

3.3  แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อ าเภอ/เขต 
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน

3.4  ประชาสัมพันธ์โครงการและติดตามการปฏิบัติงานของจังหวัด/กรุงเทพมหานครทุกระยะ 
3.5  รวบรวมผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
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4. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  เสนอกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ -‘๑๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว 
ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน 

5. ที่ท าการปกครองจังหวัด/หน่วยงานที่กรุงเทพมหานครมอบหมาย 

 5.1  รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร    
เพ่ือขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด /            
ปลัดกรุงเทพมหานคร   

 5.2 โอนเงินเข้าบัญชี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่             
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 1 - 18 แล้ว และแจ้งใหน้ายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตทราบ  
 5.3  รวบรวมผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานกรมการปกครองทราบ 

6. ที่ท าการปกครองอ าเภอ/ส านักงานเขต 

 6.1  คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองอนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ 
ส าหรับกรณีที่ทางราชการมีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์      
ของทางราชการ  
 6.2  จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 6.3  รับรองการเปิดบัญชีธนาคารตามโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 6.4  แจ้งธนาคารเบิกจ่ายเงินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน 
 6.5  ตรวจติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการให้จังหวัด/กรุงเทพมหานครทราบทุกระยะ 
 6.6  สนับสนุน ช่วยเหลือในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ  

7. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล 

 7.1  ส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้จากเวทีประชาคมให้คณะกรรมการ     
หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการ 
 7.2  ติดตามและแนะน าการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน 

8. ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
 8.1  เรียกประชุมประชาคม เพ่ือน าปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้จากการประชุม 
ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
มาพิจารณาคัดเลือกปัญหาความต้องการที่ตรงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการดังกล่าว โดยในการคัดเลือก
โครงการ ควรพิจารณาเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

 1)  เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ เป็นโครงการ       
ทีส่ามารถท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

 2)  เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ดีขึ้น 
 3) เป็นโครงการที่น้อมน า..“ศาสตร์พระราชา”..และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    

ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 4) เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
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8.2  คัดเลือกโครงการ ตามมติของที่ประชุมประชาคม เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการตามแบบที่ก าหนด 
8.3  คัดเลือกบุคคลในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน ๓ คณะ ซ่ึงแต่ละคณะ 

จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ซ้ ากัน ดังนี้ 
1) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีหน้าที่ในการด าเนินงานจัดซื้อ

จัดจ้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติ การประกาศลงทะเบียนผู้ประสงค์ท างานในหมู่บ้าน/ชุมชน การลงนามในสัญญา   
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
หรือตรวจรับงานจ้างตามโครงการ รายงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ 

3) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีหน้าที่
ในการเปิดบัญชีธนาคาร ตามโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน เบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
หักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้รับจ้างและน าส่งสรรพากรพ้ืนที่  น าส่งหลักประกันให้อ าเภอจัดเก็บ ปิดบัญชี  
และลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของหมู่บ้าน/ชุมชน 

8.4  พิจารณาผลการด าเนินโครงการที่คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุของหมู่บ้าน/ชุมชนได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ กรณีที่ประชุมประชาคมเห็นว่า
ผลการด าเนินการยังไม่เรียบร้อยเป็นไปตามรายละเอียดโครงการ ให้แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน         
ไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรายละเอียดในโครงการ   

9. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการชุมชน
9.1  เรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
9.2  จัดท ารายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุมประชาคมเสนออ าเภอ/เขต 
9.3  ติดตามการด าเนินโครงการและรายงานจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการคณะต่าง ๆ ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามโครงการ 
9.4 รายงานผล และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) การด าเนินโครงการให้อ าเภอ/เขตทราบ ตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 
9.5  รายงานผลการด าเนินโครงการให้อ าเภอ/เขตทราบ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
9.6  ประเมินโครงการและรายงานผลการประเมินให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตทราบ 

10. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
มีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากในพ้ืนที่  ตาม “โครงการไทยนิยม ..ยั่งยืน” ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น การจัดท าแบบแปลน 
การประมาณราคา การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนด าเนินการ เป็นต้น

11. หน่วยตรวจสอบในพื้นที่
11.1  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
11.2  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจ าจังหวัด 
11.3  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
11.4  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
11.5  คณะกรรมการที่จังหวัด อ าเภอแต่งตั้ง 
11.6  คณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 



บทท่ี ๔ 
หลักเกณฑ ์แนวทางและขั้นตอนการจดัท าโครงการ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน 

ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนได้เปิดบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชนกับธนาคารของรัฐ ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลาม    
แห่งประเทศไทย หมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน ๒0๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการ
๒.๑ ที่มาของโครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับปัญหา        

ความต้องการมาจากเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน   
๒.๒ จ านวนโครงการ..หมู่บ้าน/ชุมชน..แต่ละแห่งสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน.๒.โครงการ 
๒.๓ ลักษณะของโครงการ โครงการที่จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้อง  

กับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑) เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ เป็นโครงการ         

ที่สามารถท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๒) เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ดีขึ้น 

 ๓) เป็นโครงการที่น้อมน า..“ศาสตร์พระราชา”..และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๔) เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๒.๓.๑ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ 

๑) ด้านเศรษฐกิจ
(1.1) เป็นโครงการที่ น้ อมน า..“ศาสตร์พระราชา”..และหลักปรัชญาของ        

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การขยายผลกิจกรรม           
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

(1.2) โครงการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีงานท า 
และการสร้างรายได้ของประชาชน เช่น การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแปรรูปและถนอมอาหาร การพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น 

๒) ด้านสังคม เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา
การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น      

3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น บริหารจัดการขยะ
การท าแนวกันไฟ การปลูกต้นไม้ทดแทน การปลูกป่าต้นน้ า เป็นต้น 
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4) ด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
(4.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น ขุดลอกคลองล าห้วย ขุดสระน้ า จัดท าฝาย

เก็บกักน้ า ซ่อมแซมถังเก็บน้ ากลางของหมู่บ้าน/ชุมชน ซ่อมแซมฝายเก็บน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ 
 (4.2) โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น รางระบายน้ า 

ถนนที่ใช้ในการสัญจร สะพาน ทางเดิน ฯลฯ 
(4.3) โครงการก าจัดผักตบชวา/วัชพืช และขยะสิ่งปฏิกูลเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า

ในพื้นที่ให้หมู่บ้าน/ชุมชนด าเนินการเองและใช้แรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก โดยสามารถเช่าหรือจ้าง
เครื่องจักรกลในส่วนที่แรงงานไม่สามารถด าเนินการได้ โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ        
ตามโครงการ และห้ามด าเนินการในลักษณะจ้างเหมา 

2.๓.2 ความพร้อม 
๑) โครงการ/กิจกรรม ต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ด าเนินการ โดยต้องได้รับ     

การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากผู้มีอ านาจหน้าที่ก่อนที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการพิจารณา
โครงการฯ ทีก่รุงเทพมหานครแต่งตั้ง จะพิจารณาอนุมัติโครงการ 

2)  เป็นโครงการที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖1
ดังนี้ 

(2 .๑ ) กรณี จ้ างเหมาให้ ก่ อหนี้ ผู ก พั นและลงนามในสัญ ญ าก่ อนวั นที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕61  และด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖1 

(2.๒) กรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการเองให้ด าเนินการและเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖1  

 2.๓.๓ การจ้ างแรงงาน   เป็ นโครงการที่ ใช้ แรงงานคนไทยในพ้ื นที่ หมู่ บ้ าน/ชุ มชน 
หากไม่เพียงพอให้ใช้แรงงานในต าบล/แขวง หรือในอ าเภอ/เขต แต่ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับหมู่บ้าน/ชุมชน 
ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว  โดยต้องจ้างแรงงานภายในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ           
ตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน 

2.๓.๔  การด าเนินโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน กรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่    
๒ แห่งขึ้นไป จะด าเนินโครงการร่วมกัน ให้ด าเนินการได้ เฉพาะกรณีเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และจะต้องมีพ้ืนที่ด าเนินการติดต่อกัน เช่น สะพานข้ามคลองของหมู่บ้าน/ชุมชน ประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการสูบน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะด าเนิน
โครงการร่วมกันให้จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกัน เพ่ือตกลงว่าจะให้หมู่บ้าน/ชุมชนใด เป็นผู้ด าเนินการ 
โดยให้ท าเป็น 1 สัญญาจ้าง และต้องใช้งบประมาณของทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ร่วมกัน ในจ านวนที่เท่ากัน 

2.๔ โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามด าเนินการ 
๑) ห้ามน างบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือในลักษณะกองทุนหมุนเวียน 

       ๒)  ห้ามน างบประมาณไปด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีหารเฉลี่ยหรือแบ่งเงิน สิ่งของให้กับ
ประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓)  ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชน หรือครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๔)  ห้ามน าไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม 
๕)  ห้ามด าเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ 
๖)  ไม่ เป็นโครงการที่ ซ้ าซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/         

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจะด าเนินการในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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      ๗) ห้ามมิ ให้ด าเนินการที่ เป็นสิ่ งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  อุทยานแห่ งชาติ 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับการอนุญาตตามระเบียบกฎหมายก่อนด าเนินโครงการ 

 ๘)  ห้ามก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เกี่ยวกับศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่ของทางราชการ 
ยกเว้น การด าเนินโครงการโดยใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่ของทางราชการ 
เป็นที่ตั้งโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มีอ านาจในสถานที่นั้นๆ ก่อน  

 ๙)  ห้ามด าเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ ยกเว้น ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์            
ที่มีอยู่แล้วในที่สาธารณประโยชน์ หรือโครงการที่เป็นการดูแลป้องกันที่สาธารณประโยชน์ 

 ๑o)  ห้ามจัดท าโครงการซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จ าเป็นเพ่ือประกอบโครงการ 
และจะต้องจัดท าแผนการใช้งาน บ ารุงรักษา และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/ชุมชน หรือคณะกรรมการกลุ่ม  
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการรับผิดชอบที่ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

 ๑๑)  ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทใช้เครื่องยนต์หรือเครื่องไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์
อุปกรณ์สื่อสาร (เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) กล้องวงจรปิด แผงโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) 
วัสดุครุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้วและเครื่องออกก าลังกายที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

๓.ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ 
การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

มีข้ันตอนและกระบวนการ ดังนี้ 

3.1 อ าเภอ/เขต แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่ก าหนด  

3.2 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
1) กรณีเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน โดยจะต้องมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
ครัวเรือนละ ๑ คน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทีม่ีผู้อาศัยอยู่จริง เพ่ือคัดเลือกโครงการตามข้อ 2 

        กรณีในการประชุมครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
เรียกประชุมครั้งที่ 2 ใหม่อีกครั้ง ภายใน 7 วัน นับจากประชุมครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ หากมี
ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ให้ถือว่าเป็นการประชุมประชาคมและให้ด าเนินการประชุม
ต่อไปได ้

2)  กรณี พื้ น ที่ ก รุ ง เทพ มหาน คร เมื องพั ท ยา และใน เทศบาลที่ ไม่ มี ผู้ ใหญ่ บ้ าน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการชุมชนด าเนินการตามข้อ 1) 

 3) ให้ท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการ ดังนี้
(3.1) การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ให้น าปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้

จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล หรือจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน มาพิจารณาคัดเลือกปัญหาความต้องการที่ตรงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการดังกล่าว         
โดยในการคัดเลือกโครงการ ควรพิจารณาเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ เป็น
โครงการทีส่ามารถท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
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   2. เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้ดีขึ้น 

   3. เป็นโครงการที่น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

  4. เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน          
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
     การพิจารณาคัดเลือกให้ใช้มติเสียงข้างมากและเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนจัดท าประกาศและติดประกาศผลการประชุมประชาคมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน           
ทราบโดยทั่วกัน  
   (3.2)  กรณี โครงการใดที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการเอง และมีความประสงค์จะเบิกเงิน                        
(เฉพาะค่าวัสดุ) เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อน ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมประชาคมก่อนจัดท า
รายละเอียดโครงการ 
      (3.3) การพิจารณาคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการด้านต่าง ๆ ให้ที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน ๓ คณะ ประกอบด้วย    
คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๓ คน และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบ                     
ในแต่ละคณะจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ซ้ ากัน 
   (3.4)  กรณีหมู่บ้าน/ชุมชนใด หากไม่มีความต้องการที่จะเสนอโครงการ ให้บันทึกเหตุผล            
และรายงานให้อ าเภอ/เขตทราบ และหากหมู่บ้าน/ชุมชนใดไม่เสนอโครงการต่ออ าเภอ/เขตภายในระยะเวลา                    
ที่กรมการปกครองก าหนดถือว่าหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณตามโครงการฯ 
          (๓.๕) กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน จะด าเนินการโครงการร่วมกัน  หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะรวม
งบประมาณจะต้องจัดประชุมประชาคมตามข้อ 3.2 เพ่ือขอความเห็นชอบที่จะด าเนินโครงการร่วมกัน           
และด าเนินการแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อ (๓.๓) ให้แล้วเสร็จก่อน             
และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนจัดท าประกาศและติดประกาศผลการประชุม
ประชาคมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบโดยทั่วกัน  
   เมื่อได้บุคคลที่เป็นคณะผู้รับผิดชอบโครงการด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อ (๓.๓) 
แล้วให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เลือกกันเองเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชน     
ที่จะร่วมเป็นคณะผู้รับผิดชอบโครงการด้านต่าง ๆ ของโครงการร่วมกับตัวแทนของหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืน            
ที่ร่วมโครงการ  
      ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะด าเนินโครงการร่วมกัน จัดประชุมร่วมกันเพ่ือแต่งตั้ง
คณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วม จ านวน ๓ คณะ โดยในคณะผู้รับผิดชอบร่วมแต่ละคณะ จะต้องมีตัวแทน     
จากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนรวมกัน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบในแตล่ะคณะจะต้องเป็นบุคคล      
ที่ไม่ซ้ ากัน ประกอบด้วย คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ร่วม) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ (ร่วม)                      
และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี (ร่วม)  
   4) การจัดท ารายละเอียดโครงการ  ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท ารายละเอียด
โครงการตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ลงในแบบที่ก าหนด  
    กรณีโครงการใดที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการเอง และมีความประสงค์เบิกเงิน (เฉพาะค่าวัสดุ)   
เพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อน ให้ระบุรายละเอียดลงในโครงการด้วย  
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   ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ค านวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามหลักเกณฑ์ 
และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ ส าหรับกรณีที่ทางราชการมีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐาน
เรื่องใดไว้ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการ เช่น 
  (๑)  ครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานอ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ   
  (๒)  สิ่งก่อสร้าง ราคามาตรฐานอ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐาน
งบประมาณฯ ส านักงบประมาณ   
   (๓) ราคาวัสดุ ราคามาตรฐานอ้างอิงจากส านักงานพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัด           
ที่ประกาศในแต่ละเดือน 
   (๔)  อัตราราคางานต่อหน่วย ราคามาตรฐานอ้างอิงจากอัตราราคางานต่อหน่วย กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ   
    (๕)  ค่าจ้างแรงงาน ใช้ราคาค่าจ้างขั้นต่ าตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
   ทั ้งนี ้ ในการเสนอของบประมาณให้เป็นไปตามประมาณการที ่ได ้จากการค านวณ             
โดยไม่จ าเป็นที ่ต้องเสนอให้ครบถ้วน 200,000 บาท เช่น ประมาณการ ราคาได้ 195,000 บาท          
ให้เสนอขอรับงบประมาณตามจ านวนนั้น 
    ส าหรับกรณีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ด าเนินการโครงการร่วมกันให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน    
ทุกแห่งร่วมกันจัดท ารายละเอียดโครงการ โดยให้ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ด าเนินโครงการร่วมกัน
ทุกคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อเสนอโครงการร่วมกัน 
   5) การเสนอโครงการ ให้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประธานชุมชน          
ส่งโครงการ พร้อมส าเนาเอกสารการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน รายงานให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตทราบ 
  6) การเปิดบัญชีธนาคาร คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร 
โดยใช้ชื่อบัญชี “คพฐ. 61 บ้าน/ชุมชน............... หมู่ที่.......... ต าบล/แขวง................. เทศบาล......................... 
อ าเภอ/เขต .................. จังหวัด....................”  กับธนาคารของรัฐในพ้ืนที่ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 
   ส าหรับกรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ด าเนินการโครงการร่วมกันให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน       
และจัดท าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารแยกตามหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง 
  7)  การพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่าย โดยให้เชิญ
หรือแต่งตั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่  มีส่วนร่วม             
ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 
    เมื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย ส่งที่ท าการปกครองจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร น าเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/         
ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณา  
                กรณีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งให้อ าเภอ/เขต พิจารณาเห็นว่าโครงการใดยังไม่มีความเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์         
ของโครงการ ให้ส่งโครงการคืนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน กลับไปทบทวนและเสนอเข้าพิจารณาใหม่ 
ภายใน ๕ วัน 
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 ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการควรพิจารณาเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
(1) เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือเป็นโครงการ       

ที่สามารถท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
(๒) เป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน        

ให้ดีขึ้น 
(๓)  เป็นโครงการที่น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
(๔) เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

8) การให้ความเห็นชอบ ผู้ ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาเสนอแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการที่ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการพิจารณา             
โครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้งได้เสนอมาและส่งให้กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

9) การโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดโดยที่ท าการปกครองจังหวัด โอนเงินเข้าบัญชี
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายจากกองจัดท างบประมาณ
เขตพ้ืนที่ ๑ - ๑๘ และแจ้งอ าเภอทราบ..ส าหรับกรุงเทพมหานครโอนเงินเข้าบัญชีชุมชนและแจ้งส านักงานเขตทราบ 

10) การด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ/เขต แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
และให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน แจ้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 

  กรณีโครงการใดที่ระบุให้มีการเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างก่อนด าเนินโครงการ 
ให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี เบิกเงินจากธนาคาร และแจ้งให้คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับ
พัสดุด าเนินการตรวจรับให้ถูกต้องตรงตามรายการที่ก าหนด  

11) การเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยายระยะเวลา
(11.1) กรณีการยกเลิกโครงการเดิมและขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ หมู่บ้าน/ชุมชน

แจ้งความประสงค์ เปลี่ยนแปลงโครงการ อันเนื่ องมาจากเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุผลอันจ าเป็นอย่างยิ่ ง
ทีไ่ม่อาจท าให้ด าเนินโครงการได้ ภายหลังจากที่กองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 1 - 18 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินการตามข้อ 3.2
คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ด าเนินการ  
ตามข้อ ๗) แล้วส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาขอท าความตกลงปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกับกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เมื่อกองจัดท างบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
หมู่บ้าน/ชุมชน จึงจะสามารถด าเนินการตามโครงการได้ ทั้งนี้ จะต้องเสนอกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  

        (11.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการเล็กน้อยที่ไม่กระทบสาระส าคัญ   
ของโครงการ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการตามข้อ ๕) เสนอคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/
คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาตามข้อ ๗) และเสนอ       
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ 

  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติแล้ว หมู่บ้าน/ชุมชน           
จึงจะสามารถด าเนินการตามโครงการต่อไปได้ และให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แจ้งกองจัดท างบประมาณ    
เขตพ้ืนทีท่ราบด้วย  
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         (๑๑.๓) การขยายเวลาด าเนินการ 
       กรณีหมู่บ้ าน/ชุมชนใด ที่ด าเนินโครงการยังไม่แล้ว เสร็จภายในก าหนดเวลา         
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) โดยมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการให้เสนอ     
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ขยายการด าเนิน
โครงการจะต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน 2561 

 12) การเบิกจ่ายเงิน เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ เมื่ อได้ด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ ว               
ก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง             
แล้วรายงานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเรียกประชุมประชาคม 
เพ่ือให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน  

  กรณีที่ประชุมประชาคมเห็นว่าผลการด าเนินการยังไม่เรียบร้อยเป็นไปตามรายละเอียด
โครงการ ให้แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรายละเอียดในโครงการ  

  ทั้งนี้ ห้ามเบิกจ่ายเงินก่อนจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน   
โดยเด็ดขาด  
   ส าหรับกรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ด าเนินการโครงการร่วมกัน เมื่อด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุที่ตั้งร่วมกันตรวจงานจ้าง แล้วให้แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ละแห่ง      
น าเข้าประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน แล้วให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เบิกจ่ายเงิน                     
แล้วน ามามอบให้กับคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีที่ตั้งร่วมกันเพ่ือจ่ายค่าวัสดุหรือจ่ายให้แก่           
ผู้รับจ้างต่อไป 
  13) การประกาศผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนประกาศผล
การประชุมประชาคมที่ เห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ติดประกาศให้ประชาชน                           
ในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบโดยทั่วกัน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตทราบ 

 1๔) การประเมินโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประเมินโครงการและรายงานผลให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต ทราบ 

 1๕) การเบิกจ่ายเงิน คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีถอนเงินจากบัญชีธนาคาร  
แล้วจ่ายให้แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรือแรงงาน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงิน
งบประมาณที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ือน าส่งสรรพากรพ้ืนที่ พร้อมทั้งเบิกเงินเหลือจ่ายในบัญชี รวมทั้งดอกเบี้ย
หรือค่าปรับ (ถ้ามี) พร้อมปิดบัญชี แล้วส่งคืนเงินทั้งหมด (เงินเหลือจ่าย และหรือดอกเบี้ย และหรือค่าปรับ)         
ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ/ส านักงานเขตเพ่ือรวบรวมส่งที่ท าการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 1๖)  ธนาคารรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตทราบ 
 ๑๗)  ที่ท าการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร สรุปยอดเงินเหลือจ่าย ดอกเบี้ยและค่าปรับ              

ให้กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ทราบ เพ่ือสรุปยอดงบประมาณส่งคืนทั้งหมดให้ส านักงบประมาณทราบต่อไป 
 1๘)  ให้ที่ท าการปกครองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และอ าเภอ/เขต รายงานผลการด าเนินงาน     

และการเบิ กจ่ ายเงินผ่ านระบบ ..e - form..และกรมการปกครองประเมิ นผลการด าเนิ นงานรายงาน                            
ให้กระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
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ตัวอย่างโครงการท่ีเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๑. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 

๒. โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓.  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า/ล าห้วย 

๔. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น/ฝายชะลอการไหลของน้ าโดยใช้แรงงานชาวบ้าน 

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๖. โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชในล าคลอง 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๘. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์ 

๙. โครงการส่งเสริมอาชีพ 

๑๐.   โครงการซ่อมแซมทางเท้าภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๑๑.   โครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 

๑๒.  โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 

๑๓.   โครงการขยายเขตจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 

    ๑๔.   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

๑๕.   โครงการวางท่อระบายน้ า 

๑๖.   โครงการบ่อก าจัดขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๑๗.    โครงการปลูกป่าชุมชน 

๑๘.   โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 

๑๙.   โครงการจัดท าหลักเขตท่ีดินสาธารณะ 

๒๐. โครงการซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่งพัง 

๒๑.   โครงการปรับปรุงป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๒.   โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๓.   โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๔.   โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อ่างเก็บน้ าเพื่อผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๕.   โครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

๒๖.   โครงการปรับปรุงศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๗.   โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒๘.   โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ 
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๒๙. โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓๐. โครงการวางท่อน้ าดิบจากแม่น้ าไปสู่อ่างเก็บน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 

31.  โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน

๓2. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓3. โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

๓4. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓5. โครงการซ่อมแซมลานตากพืชผลการเกษตรประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓6. โครงการซ่อมแซมลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓7. โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล 

๓8. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

๓9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น การฝึกอาชีพ ดนตรี กีฬา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นต้น 

40. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน

๔1.  โครงการพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตัวอย่างโครงการท่ีห้ามด าเนินการ 
1. โครงการปั้มน้ ามันหยอดเหรียญ

2. โครงการตู้น้ าหยอดเหรียญ

3. โครงการประหยัดพลังงานโดยแผงโซล่าเซลล์

4. โครงการจัดซื้อรถไถ รถยนต์

5. โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

6. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8. โครงการขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

9. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

10. โครงการต่อเติมศาลาการเปรียญวัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน สถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หอประชุม



กระทรวงมหาดไทย

กองจัดท างบประมาณ
เขตพืน้ที่พจิารณา/เห็นชอบโครงการ 

- รวบรวมโครงการจากอ าเภอ 
- รายงาน ผวจ./ป.กทม. เห็นชอบ
- จดัส่งใหก้องจดัท างบประมาณ
เขตพื้นท่ี

จังหวดั 
(ท่ีท าการปกครองจงัหวดั)

กรุงเทพมหานคร 
(ส านักงานปลดั กทม.)

พจิารณางบประมาณ 
-พิจารณาเห็นชอบแผนการ
ปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย
งบประมาณ จากจงัหวดั/กทม. 

จังหวดั กรุงเทพมหานคร.

รับทราบผลการอนุมัติโครงการ
เม่ือไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาเห็นชอบ

โครงการจากส านกังบประมาณ/จงัหวดั/
กทม.  แจ้งผลการโอนเงินให้หมู่บ้าน/
ชุมชนทราบ  เพื่อด าเนินโครงการ 

จังหวดัโอนเงินเข้า
บัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล/เมืองพทัยา/กทม.

จัดประชุมประชาคม/จัดท าโครงการ
1. รับทราบปัญหา/ความตอ้งการ 4. คดัเลือกคณะผูรั้บผดิชอบ 3 คณะ

2. ก าหนดแนวทาง/ล าดบัความส าคญั 5. เปิดบญัชีคณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน
3. จดัท ารายละเอียดโครงการ 6. เสนอต่อ กบอ./คณะกรรมการกลัน่กรองฯ

หมู่บ้าน 
(มีคณะกรรมการ

หมู่บ้าน) 

คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล/เมืองพทัยา

(ไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน)

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตกทม.

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ส่วนราชการท่ีเขตมอบหมาย 

อ าเภอ สนง.เขต

พจิารณากลัน่กรองโครงการ/อนุมัติโครงการ 
- ประชุม กบอ./คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการ 
- พิจารณากลัน่กรอง/อนุมติัโครงการฯ 
- จดัท าแผน/รายงานจงัหวดั/กทม. 

อ าเภอ สนง.เขต

หมู่บ้าน 
(มีคณะกรรมการหมู่บ้าน) 

คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล/เมืองพทัยา

(ไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน)

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต กทม.

1

2

4
5

ขั้นตอนการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชีวติเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากในพืน้ที ่ตาม “โครงการไทยนิยม  ยัง่ยนื”
กรมแจง้กรอบแนวทาง
ในการด าเนินงาน ฯ

แจ้งผลการพจิารณา
เห็นชอบโครงการ

กทม. โอนเงิน
เข้าบัญชี
ชุมชน

3

6

7 7

88 8

6

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวดั
งบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 82,371 หมู่บ้าน

เป็นเงิน 16,474.2 ล้านบาท

ระยะเวลาด าเนินการ 120 วนั
เมษายน – กรกฎาคม 2561
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ภาคผนวก 
แบบเอกสารประกอบการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่  

ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

คพฐ.๐๑  หมายถึง แบบส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือคัดเลือกโครงการ 
คพช.๐๑/1 หมายถึง แบบส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนที่รวมงบประมาณและโครงการ 
คพฐ.๐๒ หมายถึง แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการ 
คพฐ.๐๓ หมายถึง แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
คพฐ.๐๔ หมายถึง แบบประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีคัดเลือกโครงการ) 
คพฐ.๐๕ หมายถึง แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่         

 ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
คพฐ.๐๖ หมายถึง แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน) 
คพฐ.๐๗ หมายถึง หนังสือขอเบิกเงินจากธนาคาร (ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน) 
คพฐ.๐๘ หมายถึง หนังสือรายงานผลการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คพฐ.๐๙ หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติ  

       เบิกจ่ายเงิน) 
คพฐ.๑๐  หมายถึง แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขอเบิกจ่ายเงิน          

       ตามโครงการ 
คพฐ.๑๑ หมายถึง รายงานการเปิดบัญชีธนาคารของหมู่บ้าน/ชุมชน (ส าหรับธนาคาร) 
คพฐ.๑๑/๑ หมายถึง รายงานผลการการเบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน/ชุมชน (ส าหรับธนาคาร) 
คพฐ.๑๒ หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เชิญชวนยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
คพฐ.๑๓ หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
คพฐ.๑๔ หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน 
คพฐ.๑๕ หมายถึง ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 
คพฐ.๑๕/๑ หมายถึง บัญชีลงทะเบียนผู้ประสงค์ท างาน 
คพฐ.๑๖ หมายถึง ใบสืบ – เสนอราคา 
คพฐ.๑๗ หมายถึง ใบส าคัญรับเงิน 
คพฐ.๑๗/๑ หมายถึง หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (แรงงานราษฎร) 
คพฐ.๑๘ หมายถึง ใบสั่งซื้อ (กรณีจัดซื้อ)  
คพฐ.๑๘/๑ หมายถึง ค ารับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (กรณีจัดซื้อ) 
คพฐ.๑๙ หมายถึง รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดซื้อ) 
คพฐ.๒๐ หมายถึง ใบสั่งจ้าง (กรณีจัดจ้าง) 
คพฐ.๒๐/๑ หมายถึง ค ารับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (กรณีจัดจ้าง) 
คพฐ.๒๑ หมายถึง รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดจ้าง) 
คพฐ.๒๒ หมายถึง หนังสือส่งรายงานผลการประเมินโครงการ 
คพฐ.๒๓ หมายถึง แบบประเมินโครงการ 
คพฐ.๒4  หมายถึง ทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 
คพฐ.๒5  หมายถึง แบบรายงานการรับ - จ่ายเงิน 



แบบตรวจสอบเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน (ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน) 

(กรณีจัดจ้าง) 

------------------------------- 

1. หนังสือรายงานผลการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน (คพฐ.08)  มี  ไม่มี 
2. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (กรณีเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ  มี  ไม่มี 

และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน(คพฐ.09)
3. บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือเห็นชอบผลการ  มี  ไม่มี    

ด าเนินโครงการและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (คพฐ.10)
4. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเชิญชวนยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (คพฐ.12)  มี  ไม่มี 
5. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  มี  ไม่มี 

(คพฐ.13)
6. ใบสืบ – เสนอราคา (คพฐ.16)  มี  ไม่มี
7. ใบส าคัญรับเงิน (คพฐ.17)  มี  ไม่มี
8. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน(แรงงานราษฎร) (คพฐ.17/1)  มี  ไม่มี
9. ใบสั่งจ้าง (คพฐ.20)  มี  ไม่มี 

10. ค ารับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (คพฐ.20/1)  มี  ไม่มี
11. รายงานการตรวจรับพัสดุ (คพฐ.21)  มี  ไม่มี
12. ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการและด าเนินการเสร็จสิ้น  มี  ไม่มี 
13. อ่ืน ๆ ถ้ามี (ระบุ).......................................................................

       ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบ 

 (......................................) 

 เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 



แบบตรวจสอบเอกสาร ขอเบิกจ่ายเงิน (ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน) 

(กรณีจัดซื้อ) 

 --------------------------- 

1. หนังสือรายงานผลการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน (คพฐ.08)  มี  ไม่ มี
2. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  มี  ไม่ มี  

(กรณีเห็นชอบผลด าเนินโครงการและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน)(คพฐ.09)
3. บันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ  มี   ไม่มี 

           และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน (คพฐ.10) 
4. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเชิญชวนยื่นราคาจัดซื้อจัดจ้าง (คพฐ.12)  มี  ไม่ มี
5. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  มี  ไม่มี 

(คพฐ.13)
6. ใบสืบ – เสนอราคา (คพฐ.16)  มี  ไม่ มี
7. ใบส าคัญรับเงิน (คพฐ.17)  มี  ไม่ มี
8. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน(แรงงานราษฎร) (คพฐ.17/1)  มี  ไม่ มี
9. ใบสั่งซื้อ (คพฐ.18)  มี  ไม่มี 

10. ค ารับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา (คพฐ.18/1)  มี  ไม่ มี      
11. รายงานการตรวจรับพัสดุ (คพฐ.19)  มี  ไม่ มี
12. ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการและด าเนินการเสร็จสิ้น  มี  ไม่ มี
13. อ่ืน ๆ ถ้ามี ระบุ.............................................................................

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบ 

  (......................................) 

  เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 



แบบตรวจสอบเอกสาร กรณีเสนอโครงการ (ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน) 

  --------------------------- 

1. แบบส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือคัดเลือกโครงการ (คพฐ.01)  มี  ไม่มี
2. แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนคัดเลือกโครงการ (คพฐ.02)  มี  ไม่มี
3. แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (คพฐ.03)  มี  ไม่มี 
4. แบบประกาศผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (คพฐ.04)  มี  ไม่มี 
5. แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  มี   ไม่มี 

ในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (คพฐ.05)
6. ส าเนาบัญชีธนาคาร ................................................  มี  ไม่มี 
7. เอกสารประกอบโครงการ (ถ้ามี) ..........................................

ลงชื่อ   ผูต้รวจสอบ 
  (..................................)   

  เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน     



วันที่ ....... เด ือน ....................... พ.ศ. ... ............ 

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่ อคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

เรียน นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต …………………………………………….. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ คพฐ. ๐๒, แบบ คพฐ. ๐๓, แบบ คพฐ. ๐๕ 
๒. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมสิน/กรุงไทย/ธ.ก.ส./อิสลาม)  

เลขที่............................................... สาขา.............................................................................. 

โครงการส าหรับบ้าน/ชุมชน....................................................................หมู่ที่ ........................  
ต าบล/แขวง....................................................................... เทศบาล.......................................................
อ าเภอ/เขต.............................................................จังหวัด..... ......................................................................
ทั้งนี ้มต ิที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  เมือ่วันที่ ................ เด ือน ................................ พ.ศ. .................. 
ได้มีมติคัดเลือกโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการ.................................................................................................................................. 
งบประมาณ ................................................ บาท (............................................................................................) 

๒. โครงการ (ถ้ามี)........................................................................................................................ 
งบประมาณ ................................................ บาท (..................................................................... .......................)
(รายละเอ ียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

.................................................... 
 (....................................................) 

           ประธานกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน 
           โทร. ............................................. 

คพฐ. ๐๑ 



 

 วันที่ ....... เด ือน ....................... พ.ศ. ... ............ 

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (กรณีรวมงบประมาณ) 

เรียน นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต …………………………………………….. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ คพฐ. ๐๒, แบบ คพฐ. ๐๓, แบบ คพฐ. ๐๕ 
๒. สำเนาสมุดบัญช ีเงินฝากธนาคาร(ออมสิน/ธ.ก.ส./กรุงไทย/อิสลาม)  

     เลขที.่....................................... สาขา............................................................................ 
 คณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ได้ประชุมร่วมกัน
เสนอโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 

 ๑. บ้าน/ชุมชน.................................หมู่ที ่..............ต าบล ........................................................... 
 ๒. บ้าน/ชุมชน.................................หมู่ที ่..............ต าบล ........................................................... 
 ๓. บ้าน/ชุมชน.................................หมู่ที ่..............ต าบล ........................................................... 

ฯลฯ 
อำเภอ/เขต................................................................จงัหวัด ................................................................................                 
ทั้งนี้ มต ิที่ประชุมประชาคม เมื่อวันที่ .............. เด ือน .......................... พ.ศ. .................. ได้มีมติคัดเลือก
โครงการ ................................................................................................................................................................            
งบประมาณ ........................................... บาท (...................................................................................................) 

(รายละเอ ียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพ ิจารณาดำเนินการให ้ต่อไปด้วย จักขอบคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

.................................................. .................................................. .................................................. 
(.....................................................)(.................................................)(.....................................................) 

        ประธานกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน   ประธานกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน  ประธานกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน 
โทร. ............................................. โทร. ............................................. โทร. ............................................. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

คพฐ. ๐๑/1 



 

บันทึกรายงานการประช ุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเล ือก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่   ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ .............................. ต าบล/แขวง.......................................... 
เทศบาล...................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................ ..........................
วันที่ ......... เดอืน .............................. พ.ศ. ......................... 
ณ .........(ระบุสถานที่)............................................................... .... 

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

เปิดประช ุมเวลา .......................... น. 
 

๑. เม ื่อประชาชนมาพร ้อมแล ้ว ประธานกรรมการหม ู ่บ ้าน/ชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุม
ประชาคมและสรุปข้อม ูลพื้นฐาน ดังนี้ 

ข้อม ูลทัว่ไปของหม ู่บ้าน 

๑.๑ ประชากรทั้งหมดในหม ู่บ้าน/ชุมชน ตามทะเบียนบ้าน 

จำนวน .............. คน จำนวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน 
๑.๒ ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน 

จำนวน .............. คน จำนวน .............. ครัวเรือน   ชาย ................ คน    หญิง ................ คน 
๑.๓ ประชากร อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน ที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน 

และมาประชุมฯ 
จำนวน .............. คน จำนวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน 

คิดเป็นร้อยละ .................. (ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำนวณจากข ้อ ๑.2) ถือว่าผ่านเกณฑ ์เบื้องต้น 
 ๒. ประธานกรรมการหม ู่บ ้าน/ชุมชน ขอให ้ที่ประชุมค ัดเล ือก คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

ทีป่ระชุมได้มมีติคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญช ีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ดังนี้ 

๒.๑.๑ .........................................................  
๒.๑.๒ .........................................................  
๒.๑.๓ ........................................................   

๒.๒ คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ดังนี้ 
๒.๒.๑ .............................................................  
๒.๒.๒ .............................................................  
๒.๒.๓ .............................................................  

๒.๓ คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ดังนี้ 
๒.๓.๑ .............................................................  
๒.๓.๒ .............................................................  
๒.๓.๓ .............................................................  

คพฐ. ๐๒ 



๓ . ประธานกรรมการหม ู่บ้ าน/ชุมชน ขอให ้ที่ประชุมประชาคมร่วมก ัน เสนอปัญหา                       
และความตอ้งการที่ก ่อให ้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.๑ ทีป่ระช ุม ได้ร่วมเสนอปัญหา/ความต ้องการ ด ังนี้ 
๓.๑.๑  ................................................................................................... ....... 
๓.๑.๒    .......................................................................................................... 
๓.๑.๓    .......................................................................................................... 
๓.๑.๔    .......................................................................................................... 

 

๓.๒ ที่ประช ุม ได้ร่วมกันว ิเคราะห ์ปัญหา/ความต้องการ โดยหลักความโปร่งใส               
และตรวจสอบได้  และให้ผู้ เข้าประชุมประชาคมทุกคนลงคะแนนเพ่ือคัดเลือกโครงการ                        
และงบประมาณ ดังนี้ 

๓.๒.๑ โครงการ ............................................................................. ................ 
งบประมาณ ....................................................... บาท ได ้.................... คะแนน  ลำดับที ่.......... 

๓.๒.๒ โครงการ  (ถ้ามี) .............................................................................................. 
งบประมาณ ....................................................... บาท ได ้.................... คะแนน  ลำดับที ่.......... 
  ๓ .๓ ที่ประชุมฯ ได ้ม ีมต ิคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ     
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่  ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่ งยืน”                   
จ านวน................................. โครงการ ดังนี้ 
  ๑) โครงการ ................................................................................................................................... 

 งบประมาณ .......................................................................................................) 
 

ระยะเวลาดำเน ินการ เริ่มต้น  ว ันที ่.............. เดอืน ........................... พ.ศ. ................... 
สิ้นสุด วันที่ .............. เดอืน ............................. พ.ศ. ............... 

ว ัตถุประสงค์ของโครงการ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 

ผลที่คาดว ่าจะได้รับ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

  ๒) โครงการ ................................................................................................................................... 
 งบประมาณ .......................................................................................................) 
ระยะเวลาดำเน ินการ เริ่มต้น  ว ันที ่.............. เดอืน ........................... พ.ศ. ................... 

สิ้นสุด วันที่ .............. เดอืน ............................. พ.ศ. ............... 
 



ว ัตถุประสงค์ของโครงการ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 

ผลที่คาดว ่าจะได้รับ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๔. ประธานกรรมการหม ู ่บ ้าน/ชุมชน ขอให ้ทีป่ระช ุมสร ุปป ัญหา ข ้อเสนอแนะ และความเห็น

เพิ่มเติม ที่ประช ุมได้สรุปปัญหา ข ้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  
๔.๑ ปัญหาที่พบในทีป่ระช ุม 

๔.๑.๑     .................................................................................................................... 
๔.๑.๒     .................................................................................................................... 
๔.๑.๓     .................................................................................................................... 

๔.๒ ข้อเสนอแนะและความเห ็นเพิ่มเติม 
๔.๒.๑     .................................................................................................................... 
๔.๒.๒            ............................................................................................................... .... 
๔.๒.๓     ................................................................................................................... 

 

ปิดประช ุมเวลา ......................... น. 
 

 

  ลงชื่อ..................................................                   ลงชื่อ.............................................. 
                (.....................................................)              (...................................................) 

          เลขาน ุการกรรมการหม ู่บ้าน/ชุมชน                    ต ัวแทนประชาชน 
โทร . .............................................             โทร. .........................................

วันที่ ...... เด ือน ....................... พ.ศ. ............. 
 

 

    ลงชื่อ..................................................           ลงชื่อ .................................................. 
    (.....................................................)              (...................................................) 

      ประธานกรรมการหม ู่บ้าน/ชุมชน                                 ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล 
                ผู้สังเกตการณ ์ 
 

 

 



รายช ื่อผู้เข้าร่วมประช ุมประชาคมหมูบ่้าน/ชุมชน 

 
วันที่ ......... เดอืน .............................. พ.ศ. ......................... 

ชื่อบ้าน/ชุมชน.......................................หมู่ที่ .................................. ต าบล/แขวง........................................ 
เทศบาล...................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวัด................... .................................. 
ณ ..................................................................................................................... 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล บ้านเลขท ี่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑.     

๒.     

3.     

๔.     

๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     

๑๐.     

๑๑.     

๑๒.     

๑๓.     

๑๔.     

๑๕.     

๑๖.     

๑๗.     

๑๘.     

๑๙.     

๒๐.     

๒๑.     

๒๒.     

๒๓.     

๒๔.     

๒๕.     

 
 
 
 

 
 

คพฐ. ๐๓ 



 

ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน..................................................หมู่ที่ ............................     
ต าบล/แขวง........................ เทศบาล.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.......................... 

เรื่อง ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

๑. ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน..................................... ...............หมู่ที่  ....................           
ต าบล /แขวง ........................................ เทศบาล ...................................................               
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................ได้ประชุมประชาคม                   
เมื่อวันที่ ............ เดือน........... พ.ศ. .................สถานที่ (ระบุ)...................................................... ....                
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ........... คน คิดเป็นร้อยละ ............... ของจ านวนครวัเรอืนท่ีอาศัยอยู่จริง 

๒. มติประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก โครงการและงบประมาณที่ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ ดังนี้ 

๒.๑ โครงการ ……………………………………………………..………………………………………………………………… 
งบประมาณ........................……............บาท ได้………………คะแนน ล าดับที่…………………………………… 
๒.๒ โครงการ (ถ้ามี) ……………………………………………………..………………………………………………………… 
งบประมาณ........................……............บาท ได้………………คะแนน ล าดับที่…………………………………… 

 3. มติประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ได้คัดเลือก คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต           
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่  ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”เพ่ือช่วยด าเนินโครงการ            
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
   ๓.๑.๑ .............................................................................  
   ๓.๑.๒ ............................................................................ . 

  ๓.๑.๓ .............................................................................  
๓.๒ คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
๓.๒.๑ ............................................................................. 
๓.๒.๒ .............................................................................  
๓.๒.๓ .............................................................................  

  ๓.๓ คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
๓.๓.๑ .............................................................................  
๓.๓.๒ .............................................................................  
๓.๓.๓ .................................................. ........................... 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ .................. เดือน...................................... พ.ศ. ...................  

หมายเหตุ ปิดประกาศท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน ๑ ชุด     
 น าส่งอ าเภอ/เขต ๑ ชุด     ลงชื่อ ............................................. 
               จัดเก็บไว้ที่หมู่บ้าน/ชุมชน ๑ ชุด                            (...............................................) 

                                    ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 

คพฐ. ๐๔ 



 

 
แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 

ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
ชื่อโครงการ.................................................................................................................. .......................................... 

1. ชื่อบ้าน/ชุมชน.......................................หมู่ที่ .......................ต าบล/แขวง........................................ 
เทศบาล...................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวัด..............................................  

2. คณะผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
2.1.  .................................................................................................ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.2.  .................................................................................................... ..........กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.3. ...............................................................................................................กรรมการหมู่บ้า น/ชุมชน 
2.4. ........................................................................................... ....................ช่างผู้ควบคุมงาน 

(2.4 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน แต่งตั้งจากช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่      
หรือราษฎรที่มีความรู้ด้านช่างในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น) 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

........................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

........................................................................................................................................................................................ 
4. วงเงินงบประมาณการด าเนินโครงการ 

งบประมาณแยกรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ล าดับ อธิบายกิจกรรมโดยสรุป จ านวนเงินที่ใช้ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    

 รวมทั้งสิ้น   

งบประมาณที่ใช้จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน” 

รวมวงเงิน............................................................................................................บาท 

  เงินจากงบประมาณของรัฐ ................................................................บาท 

  เงินจากราษฎรสมทบ(ถ้ามี) ................................................................บาท 

ค่าแรงงานราษฎรในพื้นที่ จ านวน........................................................บาท 

คิดเป็นร้อยละ................................................................ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 

 

 

คพฐ. ๐๕ 



 
5. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการตามโครงการ 

 ๑) ด าเนินการเอง 

 ๒) จ้างเหมา ผู้รับจ้างในพ้ืนที่ 

6. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 

........................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

........................................................................................................................................................................................ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ระยะเวลาเตรียมงาน   วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.............................  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน   วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.............................  

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ........................... .. 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

........................................................................................................................................................................................

................................................................................................... .......................................... ........................... 

........................................................................................................................................................................................ 
 

............................................................ 
(............................................................) 
ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

โทร ............................................................ 
 

    ............................................................       ............................................................ 
   (............................................................)       (............................................................) 
       ตวัแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน             ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
   โทร ......................................................      โทร ........................................................ 

 

วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ............................. 

 

 

 

 

 



 

วันที่ ................เดือน.......................................พ.ศ. ..................  

เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เรียน ผู้จัดการธนาคาร....................................................สาขา ......... ............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (แบบ คพฐ. ๐๔) 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี 
 ๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ......................     
ต าบล/แขวง........................................ เทศบาล...................................อ าเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..............................................ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาค ารเพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่  .....................ต าบล/แขวง...........................................         
เทศบาล...................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................... ...............................
 ๒. เงื่อนไขในการถอนเงิน ให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีทั้งหมดลงลายมือชื่อร่วมกัน 
จึงมีอ านาจเบิกถอนเงินได้ คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี ประกอบด้วย 

๒.๑ ..................................................................................โทร. ............................................... 
๒.๒ ......................................... .........................................โทร. ............................................... 
๒.๓ ..................................................................................โทร. ............................................... 

 ๓. ในการขอเปิดบัญชีนี้ คณะผู้รับผิดชอบการตามข้อ ๒ ขอยอมรับเงื่อนไขในการสละสิทธิเรียกร้อง
และให้สิทธิกับอ าเภอ/เขต ....................................................  มีอ านาจในการแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินบัญชี
เงินฝากดังกล่าวได ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

       ขอแสดงความนับถือ 

      ................................................................ 

      (..............................................................)  

            ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

โทร. ..................................... ............ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ขอรับรองว่าคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีตามข้อ 2 เป็นไปตามมติประชาคม 
บ้าน/ชุมชน...........................................หมู่ที่ ......................ต าบล/แขวง........................................ 
เทศบาล...................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวัด.......................... ......................... 
 

                                                                            ลงชื่อ .............................................                                                                                                             
                                                                            (................................................)     

                                                                       นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต 
                                                                   โทร............................................. 

                                                                      วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.................... 

คพฐ. ๐๖  



 

 

 

 

ที่ .......................................  ที่ว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต.........................
อ าเภอ.......................จังหวัด........................... 

   วันที ่............ เด ือน ............................ พ.ศ. ............... 

เรื่อง   เบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

เรียน ผู้จัดการธนาคาร  .........…………………………………………สาขา.............................................................   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบคปช. ๐๘  
 2.ใบถอนเงินฝากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน............................................................      
หมู่ที่ .................ต าบล/แขวง............................................................ เทศบาล.................................................              
อ าเภอ/เขต...........................................................................จังหวัด.............................................................. 
ขอส่ งแบบขอเบิ ก เงิน โครงการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต เพ่ื อขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจฐานรากใน พ้ืนที่                     
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 
และมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินในการด าเนินโครงการ จ านวน........ ......................โครงการ 
จ านวนเงิน.............................บาท (....................................................)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
   (...................................................) 
    ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
โทร. ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คพฐ. ๐๗ 

แบบขอเบิกเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม    
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 



          
วันที่ ................ เด ือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่      
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน  

เรียน นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต............................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ คพฐ. ๐๙  คพฐ. ๑๐  และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

ด้วยบ้าน/ชุมชน..................หมู่ที่ ......................ต าบล/แขวง............................................................ 
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่        
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” และมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการฯ          
จ านวน …………………………………..…….. โครงการ งบประมาณ …………………….……………………………………… บาท
(.......................................... ...............)   

เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประชุม
ประชาคมครั้งที่ ................/................... เมื่อวันที่ .............เดือน......................................พ.ศ. ...........................
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติ ให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินโครงการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

.................................................. 
(.....................................................) 
ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
โทร. ............................................. 

 
 หมายเหตุ ๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น ภาพถ่ายโครงการก่อนท า ระหว่างท า และหลังการด าเนิน

โครงการประกาศ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ เอกสารสัญญาจัดซื้อ สัญญาจัดจ้าง  ใบตรวจรับพัสดุ 
เป็นต้น 

 ๒. เอกสาร คพฐ. ๐๑  คพฐ. ๐๙  คพฐ. ๑๐  และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอ่ืน ๆ        
ส่งส าเนาเก็บไว้ที่ท าการปกครองอ าเภอ/เขต ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบ 

 ๓. เอกสารประกอบโครงการทั้งหมด หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้จัดเก็บเพ่ือรอรับการตรวจสอบ      
จากหน่วยตรวจสอบ 

 

 

คพฐ. ๐๘ 



 

ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  

บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

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

เรื่อง  เห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยมติประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมจ านวน .......................คน ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบผลการด าเนิน
โครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ดังนี้ 

๑. โครงการ ..................................................................................................................... ............ 
 งบประมาณ .............................บาท (............................................ .....................................) 

๒. โครงการ ..................................................................................................................... ............ 
 งบประมาณ .............................บาท (................................ .................................................) 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ................ เดือน.............................. พ.ศ. ................  

 

 

 

ลงชื่อ.........................................................  

  (.............................................................) 

         ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คพฐ. ๐๙ 



 

แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ 
บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

ในคราวประชุมครั้งที่ ................./........................วันที่ ....................เดือน.................................พ.ศ. ..................  

ณ............................................................................................................................ ............................................... 

ผู้เข้าประชุม จ านวน ........................... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง บ้านเลขท่ี ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑.       
๒.       
๓.       
๔.       
๕.       
๖.       
๗.       
๘.       
๙.       
๑๐.       
๑๑.       
๑๒.       
๑๓.       
       
ฯลฯ       

 

เริ่มประชุมเวลา ....................................................น.  

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..............................................................ประธานกรรมการหมู่บ้าน /ชุมชน 

เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า......................................................................................... ................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

คพฐ. ๑๐ 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

 ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.)/คณะกรรมการพิจารณา
โครงการฯ ที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ..........................................................
งบประมาณ.......................... บาท (.........................................................) แลว้  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 การด าเนินโครงการ.............................................................................................................. 

 ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการซึ่ งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว              
หรือให้ความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโดยขอเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

๑. โครงการ ................................................................................................................... ........................ 
จ านวน........................................................บาท (........................................ ................................) 

๒. โครงการ ..................................................................................................................... ...................... 
จ านวน........................................................บาท (..... ...................................................................) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชี
ธนาคารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน..........โครงการ จ านวน.........................................บาท 
(.................................................................................)  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................. ............................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

เลิกประชุมเวลา ..........................................น.  

 

    ............................................................  ............................................................ 
   (............................................................)  (............................................................) 

เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

โทร ............................................................  โทร ............................................................ 

 

 

 



 
 

วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ................  

เรื่อง  รายงานการเปิดบัญชี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่            
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

เรียน นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต............................................. 

 ธนาคาร........................................................สาขา................................. ....................ขอสรุปผล       
การเปิดบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่          
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ดังนี้ 

ที ่ บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ต าบล/แขวง วงเงินตาม
โครงการ 

เลขที่บัญชี หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ..................................................  

      (..........................................................)  

     ผู้จัดการธนาคาร.............................สาขา................................ 

 

 

 

 

 

 

 

คพฐ. ๑๑ 



 

วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ................   

เรื่อง  รายงานการเบิกจ่ายเงินหมู่บ้าน/ชุมชน บัญชีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   
ฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

เรียน นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการเบิกจ่ายเงินหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ธนาคาร........................................................สาขา................................ .....................ขอสรุปผล       
การเบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่  
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ดังนี้ 

ที ่ บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ต าบล/แขวง วงเงินตาม
โครงการ 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ..................................................  

      (..........................................................)  

     ผู้จัดการธนาคาร........................สาขา......................... 

 

 

 

 

 

 

 

คพฐ. ๑๑/๑ 



ประกาศประชาคมหมูบ่้าน/ชุมชน 

บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

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

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 

 ด้วย ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน............................................หมู่ที่ ...............................
ต าบล/แขวง.......................................................................เทศบาล............................................................
อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด................................................................................. 

มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่  
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ดังรายการต่อไปนี้ 

 ๑.  .......................................................................................................................................................... 

 ๒.  ..........................................................................................................................................................  

 ๓.  .......................................................................................................................................................... 

 ๔.  ................................................................................................................................... ....................... 

 ๕.  .......................................................................................................................................................... 

 ผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ขอให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ต่อผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง  
บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................
สถานที่ยื่น.....................................................ในวนัท่ี ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ................ 

 ประกาศ ณ วันที่ ..........เดือน........................... พ.ศ. .................  

 

ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) (..................................................) (..................................................) 

ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

  ลงชื่อ............................................ 
  (..................................................) 
   ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
  โทร................................................. 

 
หมายเหตุ  ๑. ประกาศก่อนวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
  ๒. ถ้าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาให้ใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด  
 

คพฐ. ๑2 



 

ประกาศประชาคมหมูบ่้าน/ชุมชน 

บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล.....................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................ 

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

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จัดซื้อ........................../จัดจ้าง................................. 

 ตามที่ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน........................ .................หมู่ที่ ...............................
ต าบล/แขวง....................................เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................
จังหวัด......................................................ไดเ้ชิญชวนเพื่อจัดซื้อ............................................................................ 
/จัดจ้าง............................... ..................................... .......... ตามประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน                    
ลงวันที่ ....................เดือน...............................พ.ศ. ........................  

บัดนี้ได้ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ร้าน/หจก./บริษัท.............................................. 
ที่อยู่ เลขที.่........ หมู่ท่ี.......ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต........................จงัหวดั................................. 
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และก าหนดให้ส่งมอบสิ่งของ/ส่งมอบงาน ให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ภายในวันที่ ..............           
เดือน.................................... พ.ศ. ................  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ...................... เดือน ........... ......................... พ.ศ. .............. 

 

 

ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) (..................................................) (..................................................) 

ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

หมายเหตุ ประกาศผลการคัดเลือกทันทีท่ีได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา หรือสืบราคา 

 

 
 

   ลงชื่อ.............................................. 
    (..................................................) 
    ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
    โทร......................................... 

คพฐ. ๑๓ 



 

ประกาศประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  
บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

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

เรื่อง เชิญชวน ลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ด้วย ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน.......................................................หมู่ที่ ...................
ต าบล/แขวง..................เทศบาล.......................อ าเภอ/เขต.........................จังหวดั..............................................
มีความประสงค์จะจ้างแรงงาน เพ่ือจัดท า/กิจกรรม.....................................................จ านวน ..............คน ดังนี้ 

 ๑. แรงงานทั่วไป ค่าแรงวันละ ..................... บาท จ านวน ............คน 

 ๒. ช่างไฟฟ้า (ถ้ามี) ค่าแรงวันละ.................. บาท จ านวน ............คน 

 ๓. ช่างไม้ (ถ้ามี) ค่าแรงวันละ....................... บาท จ านวน ............คน 

 ๔. ช่างปูน (ถ้ามี) ค่าแรงวันละ...................... บาท จ านวน ............คน 

 ๕. ช่างเชื่อม (ถ้ามี) ค่าแรงวันละ ................. บาท จ านวน ............คน 

 ๖. อ่ืนๆ ระบุ..............................................................................................  

 ผู้ประสงค์จะท างานดังกล่าวข้างต้น ขอให้ลงทะเบียนต่อผู้ รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง            
วันที่ ..............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึง วันที่ ..............เดือน.................... .........พ.ศ. .............. 
ณ. สถานที่ลงทะเบียน............................................................และขอให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      
ไปยื่นประกอบเป็นหลักฐานด้วย 

 ประกาศ ณ วันที่................ เดือน .............................. พ.ศ. .....................  

ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) (..................................................) (..................................................) 

ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง 

 

หมายเหตุ  ๑. ประกาศก่อนลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
    ๒. ระยะเวลาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒ วัน  
              ๓. ผู้ประสงค์ท างานต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 

 

   ลงชื่อ............................................ 
  (.....................................................) 
    ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
    โทร......................................... 

คพฐ. ๑๔ 



 

ประกาศประชาคมหมูบ่้าน/ชุมชน 

บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ...............................ต าบล/แขวง...........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

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

เรื่อง  ผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตามที่ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน/ชุมชน...................................................หมู่ที่ ......................
ต าบล/แขวง..................................เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................
จังหวัด..............................................ได้ประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะท างาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที ่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” กิจกรรม..............................................   
มาลงทะเบียนเพ่ือท างานระหว่าง วันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ...............  ถึง วันที่ ................
เดือน................ พ.ศ. ............ นั้น 

 บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ท างาน ดังบัญชีรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ ไปปฏิบัติงานในระหว่าง วันที่ ..............เดือน.............................. .
พ.ศ. ............... ถึง วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ. ..............  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่................ เดือน .............................. พ.ศ. .....................  

 

ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) (..................................................) (..................................................) 

ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

   ลงชื่อ................................................ 
  (.......................................................) 
   ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
  โทร................................................... 

คพฐ. ๑๕ 



 

บัญชีลงทะเบียนผู้ประสงค์ท างาน 

บ้าน/ชุมชน...................................................หมู่ที่ ......................ต าบล/แขวง..........................................
เทศบาล........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ความถนัดด้านช่าง/แรงงาน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ลงชื่อ…………………………………………………. 
  (................................................................) 

  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
       
 

คพฐ. ๑๕/๑ 



 

 

ใบสืบ – เสนอราคา 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

 บริษัท หรือห้าง หรือร้าน นาย/นาง /นางสาว........................................................................................  

เลขที่.................หมู่.................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.............................................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์......................... ...................
ทะเบียนการค้า.....................................หมายเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร........................................................ 

 ขอเสนอราคาตามรายการให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ................................................หมู่ที่...................                   
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................................ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น (.........................................................................................................)   
 

ก าหนดแล้วเสร็จหรือส่งของภายใน....................วัน  นับตั้งแต่วันสั่ง ราคานี้ยืนอยู่ภายใน.................วัน 
   

ลงชื่อ....................................................ผู้สืบราคา  ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอราคา 
(...........................................................................)  (........................................................ ...................) 
ต าแหน่ง.................................................................  ต าแหน่ง................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

คพฐ. ๑๖ 



 
ใบส าคัญรับเงิน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”     

 วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่..........ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...................................................
จังหวัด..........................................ได้รับเงินจาก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ในพ้ืนที ่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

โครงการ............................................................... .................บ้าน/ชุมชน..............................หมู่ที่ ......................
ต าบล/แขวง...........................เทศบาล........................อ าเภอ/เขต........................จังหวัด..............................ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น (............................................................. ...)  

 

 ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ.................................................ผู้จ่ายเงิน  

             (......................................................)         (...................................................) 

 

 

หมายเหตุ : ผู้รับเงินต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมด้วย 

 

 

คพฐ. ๑๗ 



                                      

คพฐ.๑๗/๑ 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (แรงงานราษฎร) ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

โครงการ............................................................................................................................................................ 
หมู่ที่..................ต าบล...................................อ าเภอ.............................................จังหวัด.................................. 

                                       

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

อัตราค่า 
ตอบแทน 

วันท่ีปฏิบัติงาน 
เดือน.................................................... พ.ศ. ..................... รวมเวลา 

ปฏิบัติงาน 
(วัน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

วัน/
เดือน/ปี 
ที่รับเงิน 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1                                                                             

2                                                                             

3                                                                             

4                                                                             

5                                                                             

6                                                                             

7                                                                             

8                                                                             

9                                                                             

10                                                                             

รวมจ่ายเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..............................................................................................................     
  

 

ขอรับรองว่าผู้มีรายชื่อข้างต้นได้ปฏิบัติงานจริง 
 

                      

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 
                     

ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน 
  

 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

            

ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน 
   

 

วันที่.......เดือน............. พ.ศ. ........ 
          

วันที่........เดือน..................... พ.ศ. .............. 
  

 

 

หมายเหตุ : ผู้รับเงิน แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  

 



 

ใบสั่งซื้อ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

         เลขที่ ……….….../๒๕................ 

         ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ........... 

          ต าบล/แขวง................เทศบาล................. 

          อ าเภอ/เขต................จังหวัด.................... 

                   วันที่...................เดือน.........................พ.ศ. ................... 
เรียน  ผู้ขาย 

  ตามท่ีท่านได้ตกลงเสนอขาย..................................................................................................... ......... 

จ านวน..............................เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจ านวน.........................บาท (.........................................................)  

รายละเอียดข้ างท้ ายนี้   ขอให้ ท่ านน าสิ่ งของดั งกล่ าวส่ งมอบ ให้ แก่  ผู้ รับ ผิ ดชอบจัดซื้ อจั ดจ้ าง                   
ภายในวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ........................ 

          ทราบ 

 ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง      ลงชื่อ  

      (...................................................)     (..............................................) 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

      (...................................................)     

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง  
      (...................................................) 

ที ่ รายการ หน่วย จ านวน 
หน่วยละ รวมเงิน หมาย

เหตุ บาท สต. บาท สต. 
1                 
๒                 
๓                 
๔                 
  รวมเป็นเงิน       
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม    

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
     

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (...................................................................) 
   

คพฐ. ๑๘ 



      

ค ารับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
         เขียนที่..................................... 

         ................................................. 

         ............................................... 

      วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................           

  ข้าพเจ้า ................................................................................  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่...................
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..........................................................    
ได้ตกลงขายสิ่งของตามรายการและราคาซึ่งได้ระบุในใบสั่งซื้อ  และข้าพเจ้าได้รับใบสั่งซื้อฉบับนี้ไปตั้งแต่วันนี้แล้ว  
จึงขอให้ค ารับรองและยืนยันว่า 

  1. ข้าพเจ้าจะส่งสิ่งของตามรายการในใบสั่งซื้อฉบับนี้ตามตัวอย่างทุกประการ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบ
จัดซื้อจัดจ้าง บ้าน/ชุมชน.............................หมู่ที่ ............ต าบล/แขวง.....................................................
เทศบาล..........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................ภายในวันที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ
  2. ข้าพเจ้ารับรองว่า เมื่อตรวจทดลองในทางวิทยาศาสตร์ประการหนึ่งประการใดต้องให้เหมือนตัวอย่าง            
ทุกประการ 

  3. ถ้าผลของการตรวจสอบหรือทดลองของคณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ ปรากฏว่าของที่น าส่ง
ไม่ตรงตามรายการหรือตัวอย่าง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของ และข้าพเจ้า
ผู้ขายจะต้องรับของกลับโดยเร็ว และประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 

  4. ถ้าข้าพเจ้าไม่น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ ผู้ รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ตามความในข้อ 1.            
ให้เป็นการถูกต้องครบถ้วน และภายในก าหนดในใบสั่งซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และยอมให้ประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน ปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ โดยคิดเป็น
รายวันจนกว่าจะน าสิ่งของมาส่งครบถ้วนถูกต้อง แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท แต่ทั้งนี้  ต้องน าของ     
ที่ถูกต้องตามตัวอย่างส่งให้หมู่บ้าน ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนดในใบสั่งซื้อ 

  5. นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค ารับรองด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม         
หากเกิดความเสียหายแกห่มู่บ้าน/ชุมชน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดโดยสิ้นเชิง   

  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความนี้โดยตลอดแล้ว ขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

        ลงชื่อ..........................................ผู้ขาย  
        (..........................................) 

       ลงชื่อ.............................................พยาน 

        (...........................................) 

       ลงชื่อ.............................................พยาน                   

                                          (....................................) 

 

คพฐ. ๑๘/๑ 



รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดซื้อ) 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

         เลขที่ ……….….../25................ 

         ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ............. 

         ต าบล/แขวง............เทศบาล................... 

         อ าเภอ/เขต.............จังหวดั........................ 

              วันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ................ 

เรียน  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุม 

   ตามที่ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะผู้รับผิดชอบ    
การตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าการตรวจรับพัสด.ุ..............................................................................................................................     
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ............../25.................  ลงวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................  และมีก าหนด    
ส่งสิ่งของภายในวันที่.................เดือน............................พ.ศ. น้ัน 

   เมื่อวันที่.................เดือน...............................พ.ศ. ..................  .....................(ชื่อผู้ขาย)......................        
ได้ส่งมอบ...................................................................................................................................................จ านวน.......................... 
และคณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ............................................................................... ดังกลา่วแลว้ 
ปรากฏว่ามีจ านวนครบถ้วน และมีรายละเอียดถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และน าเข้าที่ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

        (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ 

                (………………………………………)   

        (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ 

                (…………………………………….) 

        (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ 

                (…………………………………….) 

       

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : แนบภาพถ่ายก่อนด าเนินการ   
ขณะด าเนินการ และด าเนินการแล้วเสร็จด้วย 

 

                ทราบ 

 

ลงชื่อ 

(...............................................) 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

 

 

คพฐ. ๑๙ 



ใบสั่งจ้าง 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

         เลขที่ ……….….../25................ 

         ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ........... 

         ต าบล/แขวง.................เทศบาล............... 

         อ าเภอ/เขต...............จงัหวดั..................... 

              วันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ................. 

เรียน  ผู้รับจ้าง 

  ตามที่ท่านได้ตกลงรับท า ...............(ระบุรายละเอียด).....................  จ านวน..........................................เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
จ านวน........................บาท  (........................................................................) รายละเอียดข้างท้ายนี้  ขอให้ท่าน            
รีบด าเนินการให้เสร็จไป และส่งมอบให้แก่ผู้รับผิดชอบจดัซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่............เดือน......................พ.ศ. ................
(ไม่เกิน ๓๐ วัน) 

          ทราบ 

 ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง      ลงชื่อ  

      (...................................................)     (..............................................) 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง                  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

      (...................................................)     

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง  
      (...................................................) 
 
 

ที ่ รายการ หน่วย จ านวน 
หน่วยละ รวมเงิน 

หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1                 
๒                 
๓                 
๔                 
  รวมเปน็เงิน       
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม    

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
     

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (...................................................................) 
   

คพฐ. ๒๐ 



ค ารับรองประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 

         เขียนที่..................................... 
         ................................................. 
         ................................................. 

      วันที่...........เดือน........................ ....พ.ศ.................           

  ข้าพเจ้า ..................................................................................  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่.................
ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................  
ได้ตกลงรับจ้างท า............................................................................................................. ...................................  
ให้แก่....................................................................................................................... .......... ตามรายการและราคา 
ซึ่งระบุในใบสั่งจ้าง และข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปต้ังแตว่ันนี้แล้ว  จึงขอให้ค ารับรองและยืนยันว่า 

  1. ข้าพเจ้าจะท าการตามรายการที่ระบุในใบสั่งจ้างด้วยช่างฝีมือดี และท าด้วยความละเอียดประณีต    
ให้เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกรายการ  ภายในก าหนดในใบสั่งจ้าง 
  2. ข้าพเจ้าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่        
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ ได้รับอนุญาตเป็นหนั งสือจากผู้ ว่าจ้างแล้ว การที่ ผู วาจางไดอนุญาต                  
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที ่         
ตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง             
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝน    
ผูรับจางต้องช าระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจ านวนเงินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง
ตามสัญญา ทั้งนี ้ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  3. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามความในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น หรือบิดพลิ้วไม่ท าการ หรือท าการ     
ไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกรายการภายในเวลาที่ก าหนดในใบสั่งจ้าง แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ให้ถือว่า    
ข้าพเจ้าท าผิดสัญญา และยินยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งหมด      
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท จนกว่าข้าพเจ้าจะท าการหรือจัดการแก้ไขจนครบถ้วนทุกรายการ         
ในใบสั่งจ้าง แต่จะต้องท าการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนดในใบสั่งจ้างฉบับนี้ 
  4. เมื่อข้าพเจ้าบิดพลิ้ว หรือไม่ท าการให้เสร็จครบถ้วนทุกรายการภายในก าหนดในใบสั่งจ้างก็ดี     
หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะท าการตามรายการในใบสั่งจ้างได้โดยครบถ้วนบริบูรณ์   
ภายในก าหนดก็ดี  ข้าพเจ้ายินดี ให้ผู้ ว่าจ้างสั่ งจ้างบุคคลอ่ืนท าแทนข้าพเจ้า ในกรณี เช่นนี้ข้าพเจ้าจะเป็น                     
ผู้ออกเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างให้มาท าแทนทั้งสิ้น กับยอมให้ผู้จ้างปรับข้าพเจ้าเป็นเงินร้อยละ 0.01            
ของเงินค่าจ้างทั้งหมดเป็นรายวัน จนกว่าผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างมาจะท าการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์          
ทุกรายการในใบสั่งจ้าง 

  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความนี้โดยตลอดแล้ว ขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

        ลงชื่อ.............................................ผู้รับจ้าง 
        (.............................................) 
       ลงชื่อ.............................................พยาน 
        (.............................................) 
       ลงชื่อ.............................................พยาน 
             (.............................................) 

คพฐ. ๒๐/๑ 



รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดจ้าง) 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

         เลขที่ ………….../25................ 

         ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ........... 

         ต าบล/แขวง.................เทศบาล................
         อ าเภอ/เขต..................จังหวัด................... 

              วันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ................. 

เรียน  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

   ตามที่ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะผู้รับผิดชอบ    
การตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าการตรวจรับพัสดุ............................................................................................................................... 
ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ............./25..........  ลงวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................  และมีก าหนดส่งมอบงาน
ภายในวันที่.................เดือน............................พ.ศ. ...................... น้ัน 

   เมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ..................   .....................(ชื่อผู้รับจ้าง)...................... 
ได้ส่งมอบ......................................................................................................................................................จ านวน......................... 
และคณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ......................................... ................................... ดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่ามีจ านวนครบถ้วน และมีรายละเอียดถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และน าเข้าที่ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

        (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ 

                (………………………………………)   

        (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ 

                (…………………………………….) 

        (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ 
                        (…………………………………….) 

        (ลงชื่อ)...................................................ช่างผู้ควบคุมงาน 
                (…………………………………….) 

             ทราบ 

           ลงชื่อ 

            (............................................) 

                      ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

หมายเหตุ : ๑. แนบภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการและด าเนินการแล้วเสร็จด้วย 
                ๒. ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถแต่งตั้งช่างจากหน่วยงานหรือประชาชน     
ผู้มีความรู้ด้านช่างในพ้ืนที่ช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนได้ 

คพฐ. ๒๑ 



 
 

 วันที่................เดือน........................พ.ศ. ................. 

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

เรียน นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต ...................................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินผลโครงการฯ  

 โครงการส าหรับบ้าน/ชุมชน......................หมู่ที่ ......................ต าบล/แขวง..........................................
เทศบาล.............................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................. 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน.......................................บาท (................................... ..........................) 
ทั้งนี้ ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งรายงานการประเมินผลโครงการ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก 
ดังนี้ 

โครงการ ..............................................................งบประมาณ.......................................... ......บาท 

 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

     .................................................................... 

     (.................................................... ...............) 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  

โทร...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คพฐ. ๒๒ 



 

การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น 

บ้าน/ชุมชน.........................................หมู่ที่ ......................ต าบล/แขวง.....................เทศบาล..............................
อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.......................................................................... 

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

          งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

 จ านวน..........................................บาท  ได้จัดท าโครงการทัง้หมด...........................โครงการ     

โครงการ ..................................................................................................................... .......... 
งบประมาณ .....................................................บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น  วันที่ ...................เดือน ...................................พ.ศ. ....................... .............   
          สิ้นสุด   วันที่ ..................เดือน.....................................พ.ศ. .... ................................ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ             
  ............................................................................................................................. ................. 
  ..............................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. .................            
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

1. โครงการ ................................................................งบประมาณ ................................บาท  
หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ ........................................................................ ................. 

2. โครงการ .................................................................งบประมาณ ...............................บาท  
     หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ ...................................................................................... ... 

ความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนจากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

ด้านคุณภาพชีวิต (ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
               มากที่สุด        มาก       ปานกลาง      น้อย         นอ้ยท่ีสุด 
อธิบาย ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

คพฐ. ๒๓ 



ด้านสังคม (ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
               มากที่สุด        มาก       ปานกลาง      น้อย         นอ้ยท่ีสุด 
อธิบาย ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ด้านการประกอบอาชีพ (ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
                     มากที่สุด        มาก       ปานกลาง      น้อย         น้อยท่ีสุด 
อธิบาย ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
มีส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ด้านลดรายจ่าย (ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
                     มากที่สุด        มาก       ปานกลาง      น้อย         น้อยท่ีสุด 
 อธิบาย ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ด้านเพิ่มรายได้ (ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
                     มากที่สุด        มาก       ปานกลาง      น้อย         น้อยท่ีสุด 
อธิบาย .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ด้านสร้างโอกาส (ท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
                     มากที่สุด        มาก       ปานกลาง      น้อย         น้อยท่ีสุด 
อธิบาย .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

การพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาธิปไตย (อธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้) 
อธิบาย .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



คพฐ. ๒๔ 

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/วัสดุ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 

หมู่บ้าน/ชุมชน.................................................................................. 

 

ล าดับที่ 

 

 

วัน เดือน ปี 

 

 

เลขที่เอกสาร 

 

 

หมายเลข
ทรัพย์สิน 

 

 

รายการ 

 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม สถานที่ตั้งทรัพย์สิน/วัสดุ หมายเหตุ 

          

          

          

          

          

          

รวมทั้งสิ้น    

หมายเหตุ : กรณีท่ีเป็นวัสดุไม่ต้องระบุหมายเลขทรัพย์สิน  
 

--------------------------------------                  --------------------------------------                 --------------------------------------                
(…………………………………………..) (…………………………………………..) (…………………………………………..) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ           ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
(…………………………………………..) (…………………………………………) (…………………………………………)  
            เหรัญญิก                                              ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน                                                    ตัวแทนประชาชน 



 

 

รายงานการรับ – จ่ายเงิน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน” 
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................เลขท่ีบัญชี................................................................ 

ห มู่บ้ าน /ชุ มชน ...................... .....ห มู่ ที่  ............ต าบล /แขวง............................. .เท ศบาล ....... ...........................อ า เภ อ /เขต ................................                                               
จังหวัด..............................................        

หน่วย : บาท 

วัน/
เดือน/ปี 

เลขที่
เอกสาร 

รายการ ฝาก ถอน คงเหลือ หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : รายการเกี่ยวกับรายรบั – รายจ่าย มดีังนี ้
1. รายรับ  เช่น รับเงินเพื่อด าเนินโครงการจากท่ีท าการปกครองจังหวัด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินค่าปรับ เป็นต้น 
2. รายจ่าย เช่น จ่ายค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ค่าวัสดุ  และน าส่งภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย  เป็นต้น 

 

------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
(…………………………………………..) (…………………………………………) (…………………………………………)  

            เหรัญญิก                                              ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน                                                    ตัวแทนประชาชน 

คพฐ. ๒๕ 
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