


ค ำน ำ 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนมีอิสระในการด าเนินงานระดมความคิดเห็น    
ในประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือสังเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน เสนอความต้องการผ่าน
โครงการและบริหารจัดการโครงการตามล าดับความส าคัญของมติประชาคมหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาลตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

ความส าเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ จะส าเร็จได้อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน ในการคิดและบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี ความมีจิตส านึก ในความเป็น
เจ้าของสาธารณสมบัติส่วนรวม จะเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและหมู่บ้าน
ในแต่ละด้านต่อไป 

  กรมการปกครอง   

 กระทรวงมหาดไทย 
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บทที่ ๑ 

ความเป็นมา 

ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 
การส่งออกที่หดตัว ผลผลิตและราคาพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญต่างๆ ปรับตัวลดลง ความผันผวนของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ในตลาดโลก อันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้ของเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
ก าลังซื้อภาคประชาชนที่มีรายได้น้อยลง ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และผู้ประกอบการลดลงจึงส่งผล
ให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลจึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ก่อให้เกิดกิจกรรม           
ทางเศรษฐกิจ และเงินทุนหมุนเวียนระดับชุมชน เพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโต กระจายไปทุกจังหวัดและลงพื้นที ่  
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ คือ (๑) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยให้สินเชื่อกับกองทุน
หมู ่บ ้านและชุมชนเมืองที ่ได ้ร ับการจัดชั ้นเป็นกองทุนระดับ .A.และ.B.กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท 
วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท (๒) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
รวมถึงประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน 
การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโดยจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท 
๗,๒๕๕ ต าบล คิดเป็นเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท 

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงการคลัง เสนอโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน          
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการฯ จัดให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติโครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และต้องเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้การด าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ อันจะส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมโครงการที่มาจากประชาชนคิด ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันท า และร่วมรับประโยชน์จากโครงการ
ที่เสนอมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จากการจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน          
โดยโอนเงินเข้าบัญชี โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
หมู่บ้ านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) จ านวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้ าน ภายในกรอบวงเงิน 
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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บทที่ ๒ 

มติคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

เร่ือง  โครงการยกระดับศกัยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ และข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินโครงการดังนี้  

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอในแต่ละพ้ืนที่ เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติโครงการ    
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว 

1.2 ให้ คณะกรรมการดั งกล่ า ว พิจ ารณาโครงการ  โ ดยมุ่ ง เ น้ น โคร งการที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องเป็นโครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ การด าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
งบกลาง.รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ในงบ        
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้านเพ่ือสาธารณประโยชน์ จ านวน ๗๔,๙๖๕ แห่ง หมู่บ้านละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ             
ให้กระทรวงมหาดไทย ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณต่อไป 

3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณากลไกการจัดสรรเงินงบประมาณและเร่งรัดจัดท าคู่มือและหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการ 
รวมทั้ งสร้ างการรับรู้ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ ให้แล้ ว เสร็จ โดยเร็ว  ทั้ งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ           
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินโครงการโดยการเบิกจ่ายเงินจะต้องด าเนินการตามข้อกหหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ให้น าความเห็นของส านักงบประมาณมาประกอบการเบิกจ่ายด้วย 

4. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแล ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการฯ และรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน 
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บทท่ี ๓ 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ 

แนวทางการด าเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ 

คณะกรรมการระดับอ าเภอ หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และหน่วยทหารในพ้ืนที่  
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
หมู่บ้าน หมายถึง  หมู่บ้ านตาม พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่     

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ก่อนวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน  

ระยะเวลาตามโครงการ หมายถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
1. กรอบแนวคิด :  เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ท าโดยประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ทุกหมู่บ้านทั่วไทย”
1.1 ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
1.2 กิจกรรมที่เกิดจากคนในหมู่บ้าน ความเป็นศักยภาพของพ้ืนที่  (Area Based) 
1.3 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน 
1.4 จ้างแรงงานภายในหมู่บ้าน 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่อย่าง

เป็นรูปธรรม 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ในช่วงฤดูแล้ง 
2.3 เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
2.4 เพ่ือให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนินโครงการก่อให้เกิดความรักความสามัคคี 

ประชาชนมีจิตส านึกในความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติส่วนรวม 
3. ระยะเวลาด าเนินการ :  1 พฤษภาคม  - 31  กรกฎาคม 2559 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ

ภายใน 31 กรกฎาคม 2559
4. งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงิน ไม่เกิน๑๕,๐๐๐ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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5. ขั้นตอนการด าเนินการ
1) กรมการปกครองจัดท าคู่มือและหลักเกณฑ์ การด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยความเห็นชอบของส านักงบประมาณ และ
กระทรวงการคลังเสนอ ครม.

2) กรมการปกครองเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ภายในวงเงิน
ทีค่ณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพ่ือให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ

3) กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือการจัดโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้จังหวัด/อ าเภอ/และ
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการ

4) คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดท ารายละเอียด โครงการตามมติที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติพิจารณาคัดเลือกและคัดเลือกคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน (2) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน
(3) คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน 3 คน

5) คณะกรรมการระดับอ าเภอ ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายของหมู่บ้านตาม
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ ส าหรับกรณีที่ทางราชการมีการก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ให้ใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนดและ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายให้ส านักจัดท างบประมาณเขต
พ้ืนที่ 1 - 18 ส านักงบประมาณ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ที่
ท าการปกครองจังหวัดขอเบิกจากคลังตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบเพ่ือจ่ายเข้าบัญชีโครงการ
ของหมู่บ้าน และแจ้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และคณะกรรมการหมู่บ้านทราบ

7) คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อแล้วเสร็จโครงการให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

8) ธนาคารแจ้งผลการเบิกจ่ายให้อ าเภอทราบ
9) อ าเภอรายงานผลการด าเนินโครงการให้ที่ท าการปกครองจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

เพ่ือรายงาน กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ทราบ
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6. การติดตามและประเมินผล
1) การรายงานผล

- คณะกรรมการหมู่บ้าน รายงานผลการด าเนินงานให้อ าเภอทราบ
- ชุดปฏิบัติการต าบล เข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินงานของหมู่บ้านและรายงาน

ผลการด าเนินงานให้อ าเภอ ทราบ 
- อ าเภอรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ที่ท าการปกครองจังหวัดรายงานผลการด าเนินการให้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

และ ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที ่๑-๑๘ ส านักงบประมาณ ทราบ 
2) การสังเกตการณ์

- มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ตรวจติดตามการด าเนินโครงการฯ
3) การประเมินผล

- คณะกรรมการหมู่บ้านประเมินผลโครงการแล้วรายงานให้อ าเภอทราบ
- ที่ท าการปกครองจังหวัดประเมินผลประสิทธิภาพจากการด าเนินโครงการ และการเบิกจ่าย

งบประมาณ และการจัดท ารายงานให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน 
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บทท่ี ๔ 

อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงบประมาณ 

๑. ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวประชารัฐตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

๒. ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ –.๑๘ ส านักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

กระทรวงการคล้ง (กรมบัญชีกลาง) 

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 

๑. จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือ ในการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
และส านักงบประมาณ เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/รับทราบ 

๒. แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือการจัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

จังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโครงการและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ก่อนเสนอส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ –‘๑๘ ส านักงบประมาณ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนดังกล่าว ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีโครงการฯ ของหมู่บ้าน 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 

๑. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
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๒. เบิกเงินจากคลังเพ่ือจ่ายเข้าบัญชี  “โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” ของหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินที่
กระทรวงการคลังก าหนด แล้วแจ้งใหอ้ าเภอทราบ 

๓. รวบรวมผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด รายงานกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 
ทราบทุกเดือน 

อ าเภอ 
๑. คณะกรรมการระดับอ าเภอประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.)  และ

หน่วยงานทหารในพ้ืนที่ ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ ส าหรับกรณีที่ทางราชการ  มีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือ
ราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ ให้ใช้จ่าย   ตามเกณฑ์ของทางราชการ 

๒. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับอ าเภอ 
๓. รับรองการเปิดบัญชีธนาคารตามโครงการของหมู่บ้าน 
๔. รบัรายงานการเบิกเงินจากบัญชีโครงการฯ ของหมู่บ้านจากธนาคาร 
๕. ตรวจติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกระยะ 
๖. สนับสนุน ช่วยเหลือในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ  

ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) 

๑. ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
๒. ตรวจสอบ แนะน าและสนับสนุนการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน 
๓. รายงานผลการด าเนินโครงการให้นายอ าเภอทราบทุกระยะ 

ประชาคมหมู่บ้าน 

๑. คัดเลือกโครงการ ตามท่ีประชาชนเสนอตามมติเสียงส่วนมาก 
๒. คัดเลือกคณะกรรมการ ๓ ชุด ตามมติเสียงส่วนมาก ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   จ านวน ๓ คน
มีหน้าที่ในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติ  ก าหนดราคาตามท้องตลาด
ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเสนอราคา ประกาศลงทะเบียนผู้ประสงค์ท างานในหมู่บ้าน ลงนาม
ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จ านวน ๓ คน
มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างตามโครงการ รายงานผลการตรวจรับพัสดุให้
คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ 
- คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน
มีหน้าที่ในการเปิดบัญชีธนาคาร ตามโครงการของหมู่บ้าน เบิกจ่ายเงินจากบัญชีโครงการฯ
ต่อเมื่อประชาคมหมู่บ้านมีมติเสียงส่วนมากเพ่ือจ่ายให้ผู้รับจ้าง ลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน
ของหมู่บ้าน จัดท าบัญชีเบิกจ่าย 
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๓. ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ หลังด าเนินการแล้วเสร็จ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
จากบัญชีโครงการฯ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๑. เรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
๒. จัดท ารายละเอียด และด าเนินโครงการตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๙๐ วัน หรือภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๓. ช่วยเหลือคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการด าเนินงาน 
๔. รายงานผลการด าเนินโครงการให้อ าเภอทราบทุกระยะ 
๕. รายงานผลการประเมินโครงการให้อ าเภอทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานตามโครงการฯ 

โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. อ าเภอแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ๓ ชุด และคัดเลือกโครงการ ตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสียงข้างมาก 

๒. คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชาคมหมู่บ้าน ครั้งที่ ๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ตัวแทน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ครัวเรือนละ ๑ คน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐       
ของครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง เพ่ือคัดเลือก คณะกรรมการด าเนินงาน และคัดเลือกโครงการ 

๒.1 คณะกรรมการ จ านวน ๓ ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๓ คน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน ๓ คน และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน  

๒.2 คัดเลือกโครงการจากสภาพปัญหาที่ประชาชนเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 
หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน การคัดเลือกให้ใช้มติที่ประชุมเสียงข้างมาก ภายหลังประชุมเสร็จสิ้น              
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านประกาศผลการประชุมประชาคมให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน 

- กรณีประชุมครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ให้ยกเลิกการประชุม   
และ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมครั้งที่ ๒ ภายใน ๗ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากประชุมครั้งแรก 

๓. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท ารายละเอียดโครงการพร้อมเอกสารการประชุมรายงาน 
ให้นายอ าเภอทราบ 

๔. คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบัญชี  
“โครงการยกระดับศักยภาพหมู่ บ้ าน เ พ่ือขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ 
บ้าน...............หมู่ที่............ต าบล............,..................อ าเภอ.................................จงัหวดั.................................” 
ที่เป็นธนาคารของรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 

๕. คณะกรรมการระดับอ าเภอประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และ
หน่วยงานทหารในพ้ืนที่ ท าหน้าที่กลั่นกรองและอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย และจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ที่ท าการปกครองจังหวัดรวบรวมเพ่ือน าเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ กรณีโครงการไม่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการระดับอ าเภอ ให้อ าเภอส่งโครงการคืนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านกลับไปทบทวนและเสนอเข้าพิจารณาใหม่  

๖. ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการที่คณะกรรมการระดับอ าเภอและส่งให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๘ ส านักงบประมาณ 
เห็นชอบแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

๗. จังหวัดโดยที่ท าการปกครองจังหวัด เบิกเงินจากคลังเพ่ือจ่ายเข้าบัญชีโครงการของหมู่บ้าน
ตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากส านักจัดท า
งบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๘  ส านักงบประมาณ และแจ้งอ าเภอทราบ 
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๘. อ าเภอแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งคณะกรรมการฯ 
ที่หมู่บ้านคัดเลือก จ านวน ๓ ชุด ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์         
และเป้าหมายโครงการ 

๙. เมื่อด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานคณะกรรมการ
หมู่บ้านทราบและเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติ     
ให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชี 

๑๐. คณะกรรมการหมู่บ้านประกาศผลการประชุมประชาคมเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ
และอนุมัติ ให้เบิกจ่ายเงิน แล้วรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานนายอ าเภอทราบ 

๑๑. คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี ถอนเงินจากบัญชีธนาคารแล้วไปจ่ายให้แก่
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง   หรือแรงงาน แล้วรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องรายงานอ าเภอทราบ 

๑๒. ธนาคารรายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้นายอ าเภอทราบ 
๑๓. คณะกรรมการหมู่บ้านรายงานผลการประเมินโครงการให้นายอ าเภอทราบ 
๑๔. หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการให้ (คณะกรรมการหมู่บ้าน/อ าเภอ) ส่งคืนไปยังที่ท าการ

ปกครองจังหวัด เพ่ือส่งคืนคลังต่อไป 
๑๕. ให้ที่ท าการปกครองจังหวัด และอ าเภอ รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน และประเมินผลจากการ

ด าเนินงาน ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี ทราบเป็นรายเดือน 
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บทท่ี ๕ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าโครงการ 

๑. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ผ่านกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และโอนเงินให้หมู่บ้าน ผ่านบัญชี โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ของหมู่บ้าน       ซึ่งหมู่บ้านได้เปิดบัญชีธนาคารของ
รัฐ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หมู่บ้านละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

๒. เป้าหมาย 

หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่มีคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ก่อนวันที่ 5 เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน 

๓. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/โครงการ/กิจกรรม 

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
หมู่บ้านสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกินหมู่บ้านละ 2 โครงการ ดังนี้ 

๓.๑ โครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ

1.1) โครงการขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ศนูย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าต้นน้ า 

1.2) โครงการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานท าของประชาชน เช่น การผลิต
เครื่องแกงสมุนไพร การถนอมอาหาร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2) ด้านสังคม

2.1) โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 

2.2) โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  3) ด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ 

  3.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น ขุดสระน้ า จัดท าฝายเก็บกักน้ า ซ่อมแซมถังเก็บน้ า
กลาง  ซ่อมแซมฝายเก็บน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคลองล าห้วย 
  3.2) โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น รางระบายน้ า ถนนที่ใช้ใน
การสัญจร เป็นต้น 
  3.3) โครงการที่เคยเสนอตามโครงการต าบลละ 5 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับอนุมัติ 
เนื่องจากหมดวงเงิน และไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะก่อสร้าง 
3.2 โครงการ/กิจกรรมต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

และต้องมีความพร้อมโดยต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อนเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เท่านั้น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามด าเนินการ 

 1.) ห้ามน างบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือลักษณะกองทุนหมุนเวียน 
2.) ห้ามน างบประมาณไปด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีหารเฉลี่ยให้กับประชาชนหรือ

ครัวเรือนในหมู่บ้าน 
 3.) ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชน หรือครัวเรือนในหมู่บ้าน 
 4.) ห้ามน าไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม 
 5.) ห้ามด าเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

6.) ไม่เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ /หน่วยงาน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว 

7.) ไม่ควรเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยกเว้นแต่เป็นครุภัณฑ์จ าเป็นประกอบโครงการ โดยหมู่บ้าน
ต้องเสนอแผนการใช้งานและบ ารุงรักษาประกอบด้วย                 

๘.) การจ้างแรงงานให้จ้างแรงงานคนไทยเท่านั้น ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว           

ตัวอย่างโครงการที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
1. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
2. โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน 
3.  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า ขุดลอกล าห้วย 
4. โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น 
5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 
6. โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชล าคลอง 
๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
๘. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณประโยชน์ 
๙. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
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๑๐. โครงการซ่อมแซมทางเท้าภายในหมู่บ้าน 
๑๑. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
๑๒. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
๑๓. โครงการขยายเขตจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
๑๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 
๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ า 
๑๖. โครงการบ่อก าจัดขยะในหมู่บ้าน 
๑๗. โครงการปลูกป่าชุมชน 
๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 
๑๙. โครงการจัดท าหลักเขตท่ีดินสาธารณะ 
๒๐. โครงการซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตลิ่งพัง 
๒๑. โครงการปรับปรุงป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน 
๒๒. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
๒๓. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 
๒๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อ่างเก็บน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
๒๕. โครงการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
๒๖. โครงการปรับปรุงศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
๒๗. โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
๒๘. โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ 
๒๙. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริประจ าหมู่บ้าน 
๓๐. โครงการวางท่อน้ าดิบจากแม่น้ าไปสู่อ่างเก็บน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
๓๑. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ภายในหมู่บ้าน 
๓๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
๓๓. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดประจ าหมู่บ้าน 
๓๔. โครงการซ่อมแซมลานตากพืชผลการเกษตรประจ าหมู่บ้าน 
๓๕. โครงการซ่อมแซมลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
๓๖. โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล 
๓๗. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
๓๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา เด็กและเยาวชน 
๓๙. โครงการปรับปรุงขยายถนนในหมู่บ้าน 
๔๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
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ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย        
เพื่อกรณีฉุกเฉิน/จ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง

ประชารัฐ

ครม. เห็นชอบในหลักการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมูบ่้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 2 แสนบาท
และมอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือ 

เพื่อใช้ในการพิจารณาโครงการ 

ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 เห็นชอบ  
แผนการปฏบิัติงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอท าความตกลงไปได้แล้ว  
และแจ้งจังหวัดทราบ  

กรมการปกครองจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ ์เพื่อด าเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รายงาน ครม. เพื่ออนุมัติ และแจ้งแนวทางให้จังหวัด

ประชุมชี้แจง 

2 กรมการปกครอง ขอรับการจัดสรรงบกลางฯ           
เป็นรายจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล/หมูบ่้านต่อ สงป. 

3

กรมการปกครองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.)  
ท าหน้าที่พจิารณาอนุมติโครงการ และค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และราคา

มาตรฐานของส่วนราชการ 

ส านักงบประมาณจัดสรรงบกลางฯ ให้กรมการปกครองแยกเป็นจังหวัด
ตามจ านวนหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด โดยให้เบิกจา่ยในงบเงินอุดหนุน 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (แบบมีเง่ือนไขจะเบิกจา่ยได้ต่อเมื่อได้รับการ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากส านัก

งบประมาณ) 
(ส านักงบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18)

6

7 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) อนุมัติโครงการและ
ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ 

ส าหรับกรณีที่ทางราชการมกีารก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคา
มาตรฐานเร่ืองใดไว้ ให้ใช้จ่ายตามเกณฑข์องทางราชการ และ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อรวบรวมส่งให้ที่ท าการปกครองจังหวัด  

ที่ท าการปกครองจังหวัดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแผนการ

ดังกล่าว กอ่นส่งส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1- 18  

11 

ที่ท าการปกครองจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านตามวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และอ าเภอแจ้งผล
การพิจารณาให้ คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ เพื่อด าเนินโครงการตามที่

ได้รับอนุมัติ 

10 

พื้นที่ระดับหมู่บา้น/อ าเภอ/จังหวัดด าเนินการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กระทรวงมหาดไทย

(กรมการปกครอง) และส านักงบประมาณ ทราบ

กระทรวงมหาดไทยน าเสนอผลการปฏิบัติงานและ   
การใช้จ่ายงบประมาณให้คณะรัฐมนตรีทราบ 



ขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนนิโครงการของหมูบ่า้น

3. คกก.บริหารงานอ าเภอ (กบอ.)+หน่วยทหาร ในพื้นที่ พิจารณาอนุมัติ  
โครงการที่หมู่บ้านเสนอ และส่งผลการพิจารณา
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และแจ้งหมู่บ้านด าเนินการ

10 วัน

8. คกก.เบิกจ่ายเงินฯ เบิกเงินจากธนาคาร / ธนาคารจา่ยเงินให้ผู้รับจ้าง
และรายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอทราบ (พร้อมส าเนาเอกสาร
หลักฐาน จ านวน 1 ชุด)

3 วัน

ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง

เมื่อได้รบัแจ้งจากอ าเภอให้หมู่บ้านด าเนนิการประกาศการจดัซื้อจดัจ้าง
กรณีไม่ท าสัญญา : -
- หมู่บ้านด าเนนิการตามโครงการที่เสนอ 
- ตรวจรบังาน 
- จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เห็นชอบเบิกจ่าย 

7. หมู่บ้านเริ่มด าเนนิการตามโครงการฯ (กรณีต้องท าสัญญาฯ)
กรณีท าสัญญา : -
- ยื่นใบเสนอราคา / ท าสัญญา 
- ด าเนินการตามสัญญา โดยก าหนดให้มีระยะเวลาด าเนินการภายใน 30 วัน
- ตรวจรับงาน 
- จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เห็นชอบเบิกจ่าย 

49 วัน

6. จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน 3 วัน

5. ส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 พิจารณาเห็นชอบ
แผนงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ และแจ้งผลให้จังหวัดทราบ

5 วัน

4. จังหวัดรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบ และส่งส านักจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 - 18

5 วัน

2. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท ารายละเอียดโครงการ+เอกสารการประชุม
เปิดบัญชีธนาคาร และรายงานอ าเภอ

5 วัน

1. คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคม
- ผู้เข้าร่วมประชุมไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่มอียู่จริง
- คัดเลือก คกก. 3 ชุด คือ คกก.จัดซื้อจัดจ้าง คกก.ตรวจรบัพัสดุ และ คกก.เบกิจ่ายเงินฯ ชุดละ 3 คน
- คัดเลือกโครงการจากสภาพปญัหาหรือแผนพฒันาหมูบ่้าน โดยใชม้ติเสียงส่วนมาก

10 วัน



๑ คณะกรรมการหมูบ่า้นเรียกประชุมประชาคม ๑๐
 - ผู้เข้าร่วมประชุมไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนที่มอียูจ่ริง
 - คัดเลือกคณะกรรมการ ๓ ชุด คือ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจา่ยเงินฯ ชดุละ ๓ คน
 - คัดเลือกโครงการจากสภาพปญัหาหรือแผนพัฒนาหมูบ่า้น 
โดยใช้มติเสียงส่วนมาก

๒ คณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.) จัดท ารายละเอยีดโครงการ พร้อมเอกสาร ๕
การประชุมรายงานใหอ้ าเภอทราบ  คณะกรรมการเบกิจ่ายเงิน
และจัดท าบญัชีด าเนนิการเปดิบญัชีธนาคาร

๓ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และ ๑๐
ผู้แทนหนว่ยทหารในพื้นที่ พิจารณาอนมุติัโครงการที่หมูบ่า้นเสนอ
พร้อมทั้งส่งผลการพิจารณาใหผู้้ว่าราชการจังหวัดเหน็ชอบ และแจ้ง
หมูบ่า้นเตรียมด าเนนิการ
 เมือ่ได้รับแจ้งจากอ าเภอ ใหห้มูบ่า้นด าเนินการประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง
กรณีไมท่ าสัญญา กรณีไมท่ าสัญญา
 - หมูบ่า้นด าเนนิการตามโครงการที่เสนอ
 - ตรวจรับงาน
 - จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เหน็ชอบเบกิจ่าย

๔ จังหวัดรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหผู้้ว่าราชการ ๕
จังหวัดเหน็ชอบ และส่งส านกัจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘

๕ ส านกัจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ ๑-๑๘ พิจารณาเหน็ชอบแผนงาน ๕
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งผลใหจ้ังหวัดทราบ

๖ จังหวัดโอนเงินเข้าบญัชีหมูบ่า้น ๓
๗ หมูบ่า้นเร่ิมด าเนนิการตามโครงการฯ (กรณีต้องท าสัญญา) ๔๙ กรณีท าสัญญา

กรณีท าสัญญา
 - ยืน่ใบเสนอราคา/ท าสัญญา        
 - ด าเนินการตามสัญญา  ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓๐ วนั 
 - ตรวจรับงาน        
 - จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เหน็ชอบเบกิจ่าย 

๘ คณะกรรมการเบกิจ่ายเงินฯ เบกิเงินจากธนาคาร / ธนาคารจ่ายเงิน ๓
ใหผู้้รับจ้าง และรายงานผลการด าเนนิการใหอ้ าเภอทราบ
(พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด)

รวมระยะเวลาด าเนินการ ๙๐

ขัน้ตอนการเสนอโครงการยกระดบัศักยภาพหมูบ่้านเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 การด าเนินการขั้นตอนที่
ชว่งเวลาด าเนินการ

พฤษภาคม ๒๕๕๙ มถุินายน ๒๕๕๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จ านวนวัน หมายเหตุ



ก าหนดการบริหารโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

ช่วงเวลาด าเนินการ การด าเนินการ หมายเหตุ 
เดือนพฤษภาคม 2559 
 - วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2559 

 - วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 
2559 

- วันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 
2559 

 - วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 
2559 

- คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคม 
    - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนที่มีอยู่จริง 
    - คัดเลือกคณะกรรมการ ๓ ชุด คือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินฯ ชุดละ ๓ คน 
    - คัดเลือกโครงการจากสภาพปัญหาหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้มติ
เสียงส่วนมาก 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดท ารายละเอียดโครงการ พร้อมเอกสาร
การประชุมรายงานให้อ าเภอทราบ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท า
บัญชีด าเนินการเปิดบัญชีธนาคาร 
- คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ 
พิจารณาอนุมัติโครงการที่หมู่บ้านเสนอพร้อมทั้งส่งผลการพิจารณาให้    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และแจ้งหมู่บ้านเตรียมด าเนินการ 
  เมื่อได้รับแจ้งจากอ าเภอ ให้หมู่บ้านด าเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีไม่ท าสัญญา 
   - หมู่บ้านด าเนินการตามโครงการที่เสนอ 
   - ตรวจรับงาน 
   - จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เห็นชอบเบิกจ่าย 

- จังหวัดรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบ และส่งส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑-๑๘ 

กรณไีม่ท าสญัญา   
ให้หมู่บ้าน
ด าเนินการได้จนถึง
วันท่ี 26 กรกฎาคม 
2559 (ระยะเวลา 
72 วัน) 

เดือนมิถุนายน 2559 
 - วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 
มิถุนายน 2559 

 - วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2559 

- ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑-๑๘ พิจารณาเห็นชอบแผนงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งผลให้จังหวัดทราบ 

- จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน 
เดือนกรกฎาคม 2559 
 - วันที่ 8 มิถุนายน – 26 
กรกฎาคม 2559 

 - วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 
2559 

- หมู่บ้านเริ่มด าเนินการตามโครงการฯ (กรณีต้องท าสัญญา) 
กรณีท าสัญญา 
   - ยื่นใบเสนอราคา/ท าสัญญา  
  - ด าเนินการตามสัญญา  ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓๐ วัน 

   - ตรวจรับงาน 
   - จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เห็นชอบเบิกจ่าย 
- คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินฯ เบิกเงินจากธนาคาร / ธนาคารจ่ายเงิน 
ให้ผู้รับจ้าง และรายงานผลการด าเนินการให้นายอ าเภอทราบ (พร้อม
ส าเนาเอกสารหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด) 















แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ 

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

1. เป้าหมาย
1) เป้าหมายจ านวน 74,588  หมู่บ้าน  ใน 878  อ าเภอ  76 จังหวัด
2) งบประมาณ หมู่บ้านละไม่เกิน 200,000  บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,917,600,000  บาท
2. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข / โครงการ / กิจกรรม

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้
2.1 โครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ 

1) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกป่าต้นน้ า

2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น ขุดสระน้ า  จัดท าฝายเก็บกักน้ า  ซ่อมแซมถังเก็บน้ ากลาง
ซ่อมแซมฝายเก็บน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคลองล าห้วย

3) โครงการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานท าของประชาชน  เช่น การผลิตเครื่องแกง
สมุนไพร การถนอมอาหาร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

4) โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

5) โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เช่น รางระบายน้ า ถนนที่ใช้ในการสัญจร
เป็นต้น

6) โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) โครงการที่เคยเสนอตามโครงการต าบลละห้าล้านบาท แต่ไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากหมดวงเงิน

และไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะก่อสร้าง
8) ต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และต้องมีความพร้อม

โดยต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนเท่านั้น 
9) ไม่ควรเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยกเว้นแต่เป็นครุภัณฑ์จ าเป็นประกอบโครงการ  โดยหมู่บ้าน

ต้องเสนอแผนการใช้งาน และการบ ารุงรักษาประกอบด้วย
2.2 โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามด าเนินการ 

1) ห้ามน าเงินไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือลักษณะกองทุนหมุนเวียน
2) ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน
3) ห้ามน าไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม
4) ห้ามด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
5) ไม่เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกับแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการในพ้ืนที่หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว
3. หน่วยด าเนินการ :   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
4. ขั้นตอนการด าเนินการ

1) กรมการปกครองจัดท าคู่มือและหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ โดยขอความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ และ
กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรี 

/ 2) กรมการปกครอง ... 



-2- 

2) กรมการปกครองเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ภายในวงเงินที่รัฐมนตรี
อนุมัติ เพ่ือให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ 

3) กรมการปกครองแจ้งแนวทาง ขั้นตอน และคู่มือการจัดท าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่ บ้าน
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ให้จังหวัด/อ าเภอ/และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ด าเนินการ 

4) คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดท ารายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านมีมติพิจารณาคัดเลือก และคัดเลือกกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง จ านวน 3 คน (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน (3) คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท า
บัญชี จ านวน 3 คน 

5) คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายของหมู่บ้าน
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ และจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแบบท่ีส านักงบประมาณก าหนด และส่งปลัดจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

6) ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายให้ส านักจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่
1 – 18 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ที่ท าการปกครองจังหวัดโอนเงินตามวงเงิน   
ที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีกรรมการหมู่บ้าน และแจ้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และคณะกรรมการ
หมู่บ้านทราบ 

7) คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อแล้วเสร็จโครงการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

8) ธนาคารรายงานผลการเบิกจ่ายให้อ าเภอทราบ
9) อ าเภอรายงานผลการด าเนินโครงการให้จังหวัดทราบ เพ่ือจังหวัดรายงานกระทรวงมหาดไทย

ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ทราบ 
5. การติดตามและประเมินผล

1) การรายงานผล
- คณะกรรมการหมู่บ้าน รายงานผลการด าเนินงานให้อ าเภอทราบ 
- ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ชปต.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินงานของ

หมู่บ้าน รายงานผลให้อ าเภอทราบ 
- จังหวัดรายงานผลการด าเนินการให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส านัก

งบประมาณเขตพ้ืนที่ ทราบ 
2) การสังเกตการณ์

- มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ตรวจติดตามการด าเนินโครงการฯ 
3) การประเมินผล

- คณะกรรมการหมู่บ้านรายงานผลการประเมินโครงการให้อ าเภอทราบ 
- ทีท่ าการปกครองจังหวัดประเมินผลประสิทธิภาพ จากการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณ และจัดท ารายงานให้กระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายเดือน 

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



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีของหมู่บ้าน 

๑ การเบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน 
๑.๑ ขั้นนตอนการเบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน 

๑.๑.๑ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีของหมู่บ้าน จ านวน ๓ คน ด าเนินการเปิดบัญชี   
เงินฝากธนาคารของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
“โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” 
บ้าน...................หมู่ที่.......................ต าบล..............................อ าเภอ................................. ...
จังหวัด.......................................  เพ่ือรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไปและส่งส าเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้อ าเภอ เพ่ือส่งให้ที่ท าการปกครอง
จังหวัด 

๑.๑.๒ เมื่อหมู่บ้านได้รับแจ้งการโอนเงินแล้วให้หมู่บ้านน าสมุดบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านไปปรับหน้า
สมุดบัญชีเงินฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ของการรับโอนเงิน 

๑.๑.๓ การใช้จ่ายเงินของหมู่บ้าน 
๑) กรณีที่ประชุมมีมติให้ประชาชนด าเนินการเอง โดยจัดซื้อวัสดุและใช้แรงงานประชาชน  

ในหมู่บ้านสามารถเบิกงบประมาณมาใช้จ่ายในการซื้อวัสดุได้ โดยให้คณะกรรมการ     
เบิกจ่ายเงินฯ เป็นผู้ลงนามในใบถอนเงินจากธนาคาร แล้วรายงานอ าเภอทราบ เมื่อจัดซื้อ
วัสดุ ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 

๒) กรณีจ่ายค่าแรงงาน เมื่อจ่ายค่าแรงงานให้แก่ประชาชนที่มาท างานให้เรียกส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 

๓) กรณีจ้างเหมา จะเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้างและผ่านการประชุม
ประชาคมเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ 

๑.๒ การจัดท าบัญชีและการรายงานผล 
๑.๒.๑ จัดท าบัญชีและรายงานตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด 
๑.๒.๒ รายงานการรับจ่ายเงินให้อ าเภอทราบทันทีท่ีมีการเบิกจ่ายเงิน 
๑.2.3 รวบรวมจัดเก็บหลักฐานการรับจ่ายเงิน 
๑.2.4 ก ากับติดตาม ดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายเงินโครงการโดยเคร่งครัด 
๑.3 การปฏิบัติเพ่ือด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

๑.3.1 จัดท าบัญชี และรายงานผลตามแบบที่ก าหนด 
๑.3.2 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้โอนเงินคืน ที่ท าการปกครองจังหวัด 
๑.3.3 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้อ าเภอจัดเก็บ หลังโครงการเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน 



๑.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
๑.4.1 สัญญายืมเงิน หรือบันทึกมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
๑.4.2 เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าจ้างเหมาบริการ 

๒. การตรวจบัญชีของกรมการปกครอง 
๒.๑ ที่ท าการปกครองอ าเภอ มีหนังสือแจ้งธนาคารในพ้ืนที่ เพ่ือขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม   

ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหมู่บ้านทุกกรณี และยินยอมให้เปิดบัญชีโดยไม่ต้องฝากเงิน 
ในครั้งแรก (ศูนย์บาท) 

๒.๒ ที่ท าการปกครองอ าเภอ ด าเนินการให้ค าแนะน าและตรวจสอบการเบิกจ่าย เงินของหมู่บ้าน โดยให้ชุด
ปฏิบัติการต าบล (ชปต.) ออกตรวจสอบ แนะน าการด าเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน 

๓. เงื่อนไขการโอนเงิน ของธนาคาร  (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 

๓.1 การเปิดบัญชีเงินฝาก ให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารของรัฐในพ้ืนที่ จะได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร 

๓.2 การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ธนาคารยินยอมให้เปิดโดยไม่ต้องฝากเงิน (ศูนย์บาท) 
๓.๓ การโอนเงินเข้าบัญชีทุกกรณี ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
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ภาคผนวก 
แบบเอกสารประกอบการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม

แนวทางประชารัฐ 

คปช.01  หมายถึง แบบส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกโครงการ 
คปช.02 หมายถึง แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการ 
คปช.03 หมายถึง แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
คปช.04 หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน (กรณีคัดเลือกโครงการ) 
คปช.05 หมายถึง แบบเสนอโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก        

ตามแนวทางประชารัฐ 
คปช.06 หมายถึง แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ส าหรับหมู่บ้าน) 
คปช.07 หมายถึง หนังสือขอเบิกเงินจากธนาคาร (ส าหรับหมู่บ้าน) 
คปช.08 หมายถึง หนังสือรายงานผลการด าเนินโครงการของหมู่บ้าน 
คปช.09 หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน (กรณีเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน) 
คปช.10  หมายถึง แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติ
  ให้เบิกจ่ายเงิน 
คปช.11 หมายถึง รายงานการเปิดบัญชีธนาคารของหมู่บ้าน  (ส าหร้บธนาคาร) 
คปช.11/๑ หมายถึง รายงานผลการการเบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน (ส าหรับธนาคาร) 
คปช.12 หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน เชิญชวนยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
คปช.13 หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้านผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
คปช.14 หมายถึง ประกาศประชาคมหมู่บ้าน เชิญชวนลงทะเบียนเพ่ือจ้างแรงงาน 
คปช.15 หมายถึง ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 
คปช.15/1 หมายถึง บัญชีลงทะเบียนผู้ประสงค์ท างาน 
คปช.16 หมายถึง ใบสืบ – ใบเสนอราคา 
คปช.17 หมายถึง ใบส าคัญรับเงิน 
คปช.17/1 หมายถึง หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน (แรงงานราษฎร) 
คปช.18 หมายถึง ใบสั่งซื้อ (กรณีจัดซื้อ)  
คปช.18/1 หมายถึง ค ารับรองประกอบการเสนอขาย (กรณีจัดซื้อ) 
คปช.19 หมายถึง รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดซื้อ) 
คปช.20 หมายถึง ใบสั่งจ้าง (กรณีจัดจ้าง) 
คปช.20/1 หมายถึง ค ารับรองประกาศค าขอรับจ้าง (กรณีจัดจ้าง) 
คปช.21 หมายถึง รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดจ้าง) 
คปช.22 หมายถึง หนังสือส่งรายงานผลการประเมินโครงการ 
คปช.23 หมายถึง แบบประเมินโครงการ 
คปช.๒๔  หมายถึง ทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุ) 
คปช.2๕  หมายถึง ทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 
คปช.2๖  หมายถึง แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
คปช.2๗  หมายถึง แบบรายงานการรับ - จ่ายเงิน 

 

 



วันที่ ...... เดืือน ....................... พ.ศ. ... ............ 

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เรียน นายอ าเภอ …………………………………………….. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ คปช. ๐๒, แบบ คปช. ๐๓, แบบ คปช.ื๐๕ 
๒. สำเนาสมุดบัญชืีเงินฝากธนาคาร(ออมสิน/ธ.ก.ส./กรุงไทย/อิสลาม) เลขที่

........................................ สาขา................................................................................ 
โครงการส าหรับหมู่บ้าน...........................................หมูท่ี่ ..............ต าบล ..................................... 

อำเภอ....................................................................จงัหวัด .......................................................................... 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ....................................................... บาท 
(.........................................................................................................)  ทั้งนี ้มตืิที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เมือ่วันที่ ............ เดืือน .......................... พ.ศ. ................. ได้คัดเลือกโครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการ .............................................................. งบประมาณ ........................... บาท 
๒. โครงการ ............................................................. งบประมาณ ........................... บาท 
๓. โครงการ ............................................................. งบประมาณ ........................... บาท 
๔. โครงการ ............................................................. งบประมาณ ........................... บาท 
๕. โครงการ ............................................................. งบประมาณ ........................... บาท 

(รายละเอืียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพืิจารณาดำเนินการใหื้ต่อไปด้วย จักขอบคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
โทร. ............................................. 

 หมายเหต ุ กรณืีหมูื่บื้าน/ชืุมชน ประสงค ืจะเสนอโครงการมากกว่าทีื่ระบืุขื้างตื้น สามารถเพิม่เตืิมขื้อมืูล ได้ด้าน
ท้ายนี้ 

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

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

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

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

คปช. ๐๑ 



 

บันทึกรายงานการประชุุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลุือก โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 

หมู่บา้น .......................... หมูท่ี่ .......... ตำบล ............................................ อำเภอ...........................................  
จงัหวัด ...................................................... 

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

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

เปิดประชุุมเวลา .......................... น. 
 

๑. เมุื่อประชาชนมาพรุ้อมแลุ้ว ประธานกรรมการหมุูุ่บุ้าน ได้กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและ
สรุปขอ้มุูลพื้นฐาน ดังนี้ 

 

ข้อมุูลทัว่ไปของหมุู่บ้าน 
๑.๑ ประชากรทั้งหมดในหมุู่บ้าน 

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

 

๑.๒ ประชากร อายุ ๑๘ ปีขึน้ไปอย่างน้อยครวัเรือนละ ๑ คน ทีอ่าศัยอยูจ่ริงในชุมชนและมาประชุมฯ 
จำนวน .............. คน จำนวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน 

 

คิดเป็นร้อยละ ..................... (ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนครัวเรือนที่อาศํยอยู่จริงของหมู่บ้าน 
คำนวณจากข ้อ ๑.๑) ถือว่าผ่านเกณฑ  เบี้องต้น 

 

๒. ประธานกรรมการหมุู่บุ้าน ขอให ้ทีป่ระชุมค ัดเล ือก คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 

ทีป่ระชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการโครงการฯุต าแหน่งต่างๆุดังนี้ 
 ๒.๑ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชุี จำนวน ๓ คน 

๒.๑.๑ ......................................................... ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒ ......................................................... กรรมการ 
๒.๑.๓ ........................................................  กรรมการ 

๒.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ คน 
๒.๒.๑ ............................................................. ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒ ............................................................. กรรมการ 
๒.๒.๓ ............................................................. กรรมการ 

๒.๓ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุุจ านวน ๓ คน 
๒.๓.๑ ............................................................. ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒ ............................................................. กรรมการ 
๒.๓.๓ ............................................................. กรรมการ 

 
 
 

คปช. ๐๒ 



 

๓. ประธานกรรมการหมุู่บ้าน ขอให ้ทีป่ระชุมประชาคมรว่มก ันเสนอปัญหาและ ความตอ้งการที่
ก ่อให ้เกิดประโยชน ต่อส่วนรวม 

 

๓.๑ ทีป่ระชุุมฯ ได้ร่วมเสนอปัญหา/ความตุ้องการ ดุังนี้ 
๓.๑.๑ ................................................................................................... ....... 
๓.๑.๒    .......................................................................................................... 
๓.๑.๓    ................................................ .......................................................... 
๓.๑.๔    .......................................................................................................... 

 
๓.๒ ทีป่ระชุุมฯ ได้ร่วมกันวุิเคราะหุ ปัญหา/ความต้องการ โดยหลักความโปร่งใสและ 

ตรวจสอบได้ และให้ผู้เข้าประชุมประชาคมทุกคนลงคะแนนเพ่ือคัดเลือกโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 
๓.๒.๑ โครงการ .............................................................................. ................ 

งบประมาณ ....................................................... บาท ได้ .................... คะแนน  ลำดับที่ .......... 
๓.๒.๒ โครงการ .............................................................................................. 

งบประมาณ ....................................................... บาท ได้ .................... คะแนน  ลำดับที่ .......... 

๓.๓ ที่ประชุมฯ ได ้ม ีมต ิคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับศักยภาพ

หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการทั้งหมดที่ หมู่บ้าน เสนอ ให้จัดทํา

เนื้อหาบรรจุไว้ในรายงานการประชุม)ดังนี้ 
 

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

 
ระยะเวลาดำเนุินการ เริ่มต้น ว ันที ่............... เดอืน ............................ พ.ศ. ................... 

สิ้นสุด วันที่ ............... เดอืน ............................ พ.ศ. ................... 
 
วุัตถุประสงค ของโครงการ 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
 
ผลที่คาดวุ่าจะได้รับ 

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

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

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

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

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

 



 

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

 

ระยะเวลาดำเนุินการ เริ่มต้น ว ันที ่............... เดอืน ............................ พ.ศ. ................... 
สิ้นสุด ว ันที ่............... เดอืน ............................ พ.ศ. ................... 

วุัตถุประสงค ของโครงการ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

ผลที่คาดวุ่าจะได้รับ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
๔. ประธานกรรมการหมุูุ่บุ้าน ขอใหุ้ทีป่ระชุุมสรุุปปุัญหา ขุ้อเสนอแนะและ ความเห็นเพิ่มเติม 

ทีป่ระชุุมได้สรุปปัญหา ขุ้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  
๔.๑ ปัญหาที่พบในที่ประชุุม 

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

๔.๒ ข้อเสนอแนะและความเหุ็นเพิ่มเติม 
๔.๒.๑     .................................................................................................................... 
๔.๒.๒ ............................................................................................................... .... 
๔.๒.๓     ................................................................................................................... 

 

ปิดประชุุมเวลา ......................... น. 
 
 

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

เลขานุุการคณะกรรมการหมุู่บ้าน ตุัวแทนประชาชน 
โทร. ............................................. โทร. ............................................ 

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

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

ประธานกรรมการหมุู่บ้าน ผู้สังเกตการณุ ที่ได้รุับมอบหมายจาก 
นายอ าเภอุหรือชุดปฏิบัติการประจ าต าบล



รายช ื่อผู้เข้าร่วมประชื มประชาคมหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน ................................. หมู่ที่ ............ ตำบล ......................................อ าเภอ........................................ 
จงัหวัด ........................................... 

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

ชื่อ – นามสกุล บ้านเลขทีี่ ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 

คปช. ๐๓ 



ประกาศประชาคมหมู่บ้าน บ้าน .........................................หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.................................... .......... 

เรื่อง ผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

๑. ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน...........................................หมู่ที่.............ต าบล....................................  
อ าเภอ................................................จังหวัด.............................................. ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อ
วันที่ ................ เดือน.................................. พ.ศ. .................. สถานที่ ณ. .......................... ............................ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ................. คน คิด เป็นร้อยละ .................. ของจ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 

๒. มติประชาคมหมู่บ้าน ได้ร่วมกันพิจารณคัดเลือก โครงการและงบประมาณที่ ประชาชนในหมู่บ้าน 
เสนอ ดังนี้ 

๒.๑ โครงการ ...................................................................................................................... .......
งบประมาณ.......................................... บาท ได้.........................คะแนน ล าดับที่....................  

๒.๒ โครงการ ...................................................................................................................... .......
งบประมาณ.......................................... บาท ได้.........................คะแนน ล าดับที่....................  

๓. มติประชาคมหมู่บ้าน ได้คัดเลือก คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือช่วยด าเนินโครงการของหมู่บ้านดังนี้ 

๓.๑ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน 
   ๓.๑.๑ .............................................................................ประธานกรรมการ  
   ๓.๑.๒ .............................................................................กรรมการ  

  ๓.๑.๓ .............................................................................กรรมการ  
๓.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒.๑ .............................................................................ประธานกรรมการ  
๓.๒.๒ .............................................................................กรรมการ 
๓.๒.๓ .............................................................................กรรมการ  
 

  ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๓.๓.๑ .............................................................................ประธานกรรมการ 
๓.๓.๒ .............................................................................กรรมการ  
๓.๓.๓ .............................................................................กรรมการ  
 
 
 

คปช. ๐๔ 



จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

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

 

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

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 

 

 

หมายเหตุ ปิดประกาศที่หมู่บ้าน ๑ ชุด 
 น าส่งอ าเภอ ๑ ชุด 
 จัดเก็บไว้ที่หมู่บ้าน ๑ ชุด 
 



แบบเสนอโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ 

โครงการ............................................................................ 

1. ชื่อหมู่บ้าน........................................................................หมูท่ี่...................ต าบล....................... .....
อ าเภอ.....................................................จังหวัด............................................................  

2. คณะผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ
2.1.  ...........................................................................................................ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
2.2.  ............................................................................................. ...........................กรรมการหมู่บ้าน 
2.3. .................................................................................................................. .......กรรมการหมู่บ้าน 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

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

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

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

4. วงเงินงบประมาณการด าเนินโครงการ

งบประมาณแยกรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ล าดับ อธิบายกิจกรรมโดยสรุป จ านวนเงินที่ใช้ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณที่ใช้จากโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

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

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

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

คปช. ๐๕ 



5. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการตามโครงการ

 ๑) ประชาชนท ากันเองทั้งหมด

 ๒) ประชาชนท าเองแต่ต้องขอค าแนะน าจากหน่วยงานราชการ

 ๓) ประชาชนให้จ้างเหมา ผู้รับจ้างในพ้ืนที่

 ๔) อ่ืนๆ ระบุ

6. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ

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

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

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

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน

ระยะเวลาเตรียมงาน  วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ..............................  
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ..............................  
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ..............................  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

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

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

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

ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โทร ............................................................ 

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

ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน   ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
โทร ........................................................ .... โทร ............................................................ 

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



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

เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน (แบบ คปช. ๐๔) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคณะกรรมการเบิกจ่าย 

๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน...........................................................หมู่ที่ ..................ต าบล....................................
อ าเภอ.....................................จังหวัด..............................................ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ ช่ือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ           
บ้าน..........................................................................หมู่ที่ .........................ต าบล.................................................................
อ าเภอ.................................................จังหวัด.............................................. 

๒. เงื่อนไขในการถอนเงิน ให้คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน ลงลายมือช่ือ
ร่วมกัน จึงมีอ านาจเบิกถอนเงินได ้คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจดัท าบัญชีประกอบด้วย 

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

๓. ในการขอเปิดบญัชีนี้ คณะผู้รับผิดชอบตามข้อ ๒ ขอยอมรับเงื่อนไขในการสละสิทธ์ิเรียกร้องและใหส้ิทธิกับ
อ าเภอ .................................................... มีอ านาจในการแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 

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

ขอรับรองว่าคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจดัท าบัญชีตามข้อ ๒ เปน็ไปตาม มติประชาคมหมู่บ้าน 
บ้าน........................................................หมู่ที่ .......................ต าบล....................................อ าเภอ.....................................
จังหวัด.............................................. 

ลงช่ือ............................................................... 

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

  นายอ าเภอ.................................................... 

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

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

คปช. ๐๖ 



 

 

ที ่.......................................  บ้าน...................หมู่ที่.........ต าบล................ .. 
อ าเภอ.......................จังหวัด........................... 

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

เรื่อง ส่งเบิกเงินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ คปช. ๐๙ 
๒. ใบถอนเงินฝากบัญชีของหมู่บ้าน  

บ้าน......................หมู่ที่..........ต าบล.........................อ าเภอ..............................จังหวัด.......................
ขอส่งแบบขอเบิกเงินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ 
ของหมูบ่้าน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซ่ึงได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินในการด าเนินโครงการ จ านวน.....................โครงการเป็นเงิน จ านวน....................................บาท 
(...................................................................) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

   (...................................................) 
       ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
    โทร.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คปช. ๐๗ 

แบบเบิกเงินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ 



วันที่ ...... เดืือน ........................ พ.ศ. ............... 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐืส าหรับหมู่บ้าน  

เรียน นายอ าเภอ............................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ คปช.ื๐๙ืืคปช.ื๑๐ืืและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐื
ส าหรับหมู่บ้าน................................หมูท่ี.่.............ต าบล...............................อ าเภอ......................................
จงัหวัด ............................................ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

๑. โครงการ ................................................................. งบประมาณ ..........................บาท 
๒. โครงการ ................................................................. งบประมาณ ..........................บาท 

ืืืืืืรวมื.....................ืโครงการืรวมงบประมาณ.........................................บาท  
ืืืืืืจ านวนเงินตัวหนังสือื(...........................................................................) ืื 

 โดยที่ประชาคมหมู่บ้านืในคราวการประชุมครั้งที่ื........../........................เมื่อวันที่ื.............
เดือน..................................................พ.ศ.ื...........................มีมติเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ
และอนุมัตใิห้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการืรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยื๑ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
โทร. ............................................. 

 
 หมายเหต ุ ๑.ืกรณืีหมูื่บื้าน มีโครงการมากกว่าทีื่ระบืุในแบบฟอร์มขื้างตื้น สามารถเพิม่เตืิมขื้อมืูลแนบท้ายได้ 
 ๒.ืเอกสารประกอบการเบิกจ่ายืเช่นืภาพถ่ายโครงการก่อนท าืระหว่างท าืและหลังการด าเนินโครงการื

ประกาศืใบเสร็จรับเงินืใบส่งของืเอกสารสัญญาจดัซื้อืสัญญาจดัจ้างืืใบตรวจรับพัสดุืเป็นต้น 
 ๓.ืเอกสารืคปช.ื๐๑ืืคปช.ื๐๙ืืคปช.ื๑๐ืืและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอ่ืนๆืืส่งเกบ็ไว้ที่

ท าการปกครองอ าเภอื๑ืชุดืเพื่อตรวจสอบ 

คปช.ื๐๘ 



ประกาศประชาคมหมู่บ้าน บ้าน............................................... 
หมู่ที่........... ต าบล ......................................... อ าเภอ.........................................จังหวัด...... ................................ 

_____________________________ 
 

เรื่อง  เห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยมติประชาคมหมู่บ้าน 
 
ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน..................................................หมูท่ี่ ......................ต าบล..................... .........................
อ าเภอ................................................จังหวัด..........................................................  
ในคราวประชุมครั้งที่ ................./........................วันที่ ............เดือน.......................................พ.ศ. .................. 

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

ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน
ในหมู่บ้าน รวมจ านวน .......................คน ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้
เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของหมู่บ้าน ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ จ านวน ........................ โครงการ เป็นเงิน.....................................บาท
(..................................................................)ดังนี้ 

๑. โครงการ...................................................................................................................... .......... 
เป็นเงิน.................................................................. 

๒. โครงการ...................................................................................................................... .......... 
เป็นเงิน.................................................................. 
 

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

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

คปช. ๐๙ 



 

 

แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 
หมู่บ้าน...................................................................หมู่ที่ ......................ต าบล..............................................
อ าเภอ................................................จังหวัด......................................................  
ในคราวประชุมครั้งที่ ................./........................วันที่ ....................เดือน.................................พ.ศ. .................. 

ณ............................................................................................  
________________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม จ านวน ........................... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) 
 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง บ้านเลขท่ี ลายเซ็นต์ หมายเหตุ 
๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
๖.      
๗.      
๘.      
๙.      
๑๐.      
๑๑.      
๑๒.      
๑๓.      
๑๔.      
๑๕.      
 
เริ่มประชุมเวลา ....................................................น. 
 

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..........................................................................ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

คปช. ๑๐ 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า................................................................................................ ............ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
 ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จังหวัด................................................... ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ
และงบประมาณของหมู่บ้าน จ านวน .................... โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โครงการที่ ๑ โครงการ..................................................................วงเงินอนุมัติ........................................บาท 
โครงการที่ ๒ โครงการ..................................................................วงเงินอนุมัติ....................................... .บาท 
 (หมายเหตุ : หากโครงการมมีากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้ายในวาระนี้ได้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การด าเนินโครงการที่ ๑ ..............................................................................................................  
 ประธานเสนอท่ีประชุมให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือให้ความ
เห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยขอเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน
........................................................บาท (................................................................ ........) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน.........................................................บาท 
(..............................................................) 
 ๓.๒ การด าเนินโครงการที่ ๒ ........................................................................................................... 
 ประธานเสนอท่ีประชุมให้ความเห็นชอบผลการด าเนินโครงการซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือ ให้
ความเห็นชอบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยขอเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน......................................................บาท 
(........................................................................) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน.........................................................บาท 
(..............................................................) 
 
 
 
 
 



 

 

(หมายเหตุ : หากการด าเนินงานในวาระท่ี ๓ มีจ านวนโครงการเพ่ือพิจารณมากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ 
สามารถเขียนเพ่ิมเติมในช่องว่างรต่อท้ายในวาระนี้ได้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ปิดประชุมเวลา ..........................................น. 
 
    ............................................................  ............................................................ 
   (............................................................)  (............................................................) 

เลขานุการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

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



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

เรื่อง  รายงานการเปิดบัญชี โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  
ตามแนวทางประชารัฐ 

เรียน นายอ าเภอ............................................. 

ธนาคาร........................................................สาขา.....................................................ขอสรุปผลการเปิด
บัญชีของหมู่บ้าน ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
ดังนี้ 

ที ่ บ้าน หมู่ที่ ต าบล วงเงินตาม
โครงการ 

เลขที่บัญชี หมายเหตุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

ผู้จัดการธนาคารสาขา................................ 

คปช. ๑๑ 



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

เรื่อง  รายงานการเบิกจ่ายเงินหมู่บ้าน บัญชีโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เรียน นายอ าเภอ............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการเบิกจ่ายเงินหมู่บ้าน 

ธนาคาร........................................................สาขา.....................................................ขอสรุปผลการเบิก
จ่ายเงินของหมู่บ้าน ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ดังนี้ 

ที ่ บ้าน หมู่ที่ ต าบล วงเงินตาม
โครงการ 

เบิกจ่าย
แล้ว (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

ผู้จัดการธนาคารสาขา................................ 

คปช. ๑๑/๑ 



   ประกาศประชาคมหมู่บ้าน บ้าน .........................................หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.................................... .......... 

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

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอ สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ด้วย ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน.............................................. หมู่ที่......... ต าบล................................ ......
อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................... มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือด าเนิน
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดังรายการต่อไปนี้ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
ผู้ประสงค์เสนอราคา ขอให้ยื่นใบเสนอราคา ต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บ้าน................................

หมู่ที่.............ต าบล.....................................อ าเภอ.......................................จังหวัด............. ......................... 
สถานที่ยื่น.........................................ในวันที่ ...........เดือน ................. พ.ศ. ................ 

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

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

กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 

ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) 
    ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
โทร................................................. 

หมายเหตุ ๑. ประกาศก่อนวันยื่นเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
๒. ถ้าไมม่ีผูย้ื่นข้อเสนอให้ใช้วิธีสืบราคาในพื้นที่ 

คปช. ๑๒ 



ประกาศประชาคมหมู่บ้าน บ้าน .........................................หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.................................... .......... 

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

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคา จัดซื้อ........................../จัดจ้าง................................. 

ตามท่ีประชาคมหมู่บ้าน บ้าน...........................................หมูท่ี่............ต าบล... .................................
อ าเภอ.................................จงัหวัด...................................... ได้ประกาศสอบราคา จัดซื้อ................................../
จัดจ้าง............................................. ตามประกาศประชาคมหมู่บ้าน ลงวันที่ .............เดือน...............................
พ.ศ. ........................ 

บัดนี้ได้ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ร้าน/หจก./บริษัท.............................................. 
ที่อยู่ เลขท่ี..................... หมู่ที.่............ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด
.............................................. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และก าหนดให้ส่งมอบสิ่งของ/ส่งมอบงาน ให้แก่ 
หมู่บ้าน ภายในวันที่ ................... เดือน.................................... พ.ศ. ................ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

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

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

กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 

หมายเหตุ ประกาศทันทีท่ีได้ ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเสนอราคา หรือสบืราคา 

ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) 
    ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
  โทร......................................... 

คปช. ๑๓ 



ประกาศประชาคม หมู่บ้าน บ้าน ..................................หมู่ที่........
ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.................................... .......... 

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

เรื่อง เชิญชวน ลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 

 ด้วย ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน.............................................. หมู่ที่......... ต าบล................................ ......
อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... มีความประสงค์จะจ้างแรงงาน เพื่อจัดท 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 ขอให้ลงทะเบียนต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง      
วันที่ ..............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึง วันที่ ..............เดือน.................... .........พ.ศ. .............. 
ณ. สถานที่ลงทะเบียน............................................................และขอให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ไป
ยื่นประกอบเป็นหลักฐานด้วย 

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

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

กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 

 

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

   ลงชื่อ............................................ 
  (..................................................) 
      ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
    โทร......................................... 

คปช. ๑๔ 



   ประกาศประชาคม หมู่บ้าน บ้าน .................................หมู่ที่............
ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.................................... .......... 

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

เรื่อง ผลการลงทะเบียนเพ่ือจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 

ตามท่ีประชาคมหมู่บ้าน บ้าน...........................................หมูท่ี่............ต าบล................................. ...
อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................................. ได้ประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะท างาน 
ตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรม
.......................................................................................   มาลงทะเบียนเพ่ือท างานระหว่าง วันที่ ...............
เดือน.................................พ.ศ. ...............ถึง วันที่ ...............เดือน.................................พ.ศ . .............. นั้น 

บัดนี้ได้ครบก 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............................................ 
(..................................................) (..................................................) (..................................................) 

กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง 

ลงชื่อ............................................ 
(..................................................) 
    ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
  โทร......................................... 

คปช. ๑๕ 



บัญชีลงทะเบียนผู้ประสงค์ท างาน 

บ้าน..............................................หมู่ที่...............ต าบล.....................................อ าเภอ....... ...........................
จังหวัด........................................ 

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

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 

คปช. ๑๕/๑ 



ใบสืบ – เสนอราคา 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

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

เลขที่.................หมู่.................ถนน.................................. ....................ต าบล..............................................
อ าเภอ.......................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์............................................
ทะเบียนการค้า.....................................หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร............................................. ........... 

ขอเสนอราคาตามรายการให้แก่ หมู่บ้าน.......................................หมูท่ี.่..................ต าบล.....................
อ าเภอ..................................จงัหวัด..............................................ดังนี้  

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

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

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

คปช. ๑๖ 



ใบส ำคัญรับเงิน 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................เลขประจ าตัวประชาชน...................................
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่......................ต าบล........................................อ าเภอ................................................... 

จังหวัด..........................................ได้รับเงินจาก โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวประชารัฐ  

โครงการ................................................................................ .........................................................................................  

หมู่ที.่..................ต าบล.......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.......................................  ดังนี้  

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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

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

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

หมำยเหตุ : ผู้รับเงินต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมด้ 

คปช. ๑๗ 



คปช. 17/1

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
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6
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10

 ขอรับรองว่าผู้มรีายชือ่ข้างต้นได้ปฏบิติังานจริง

ลงชือ่......................................................................ผู้จ่ายเงิน
 (................................................................)        (...................................................................)

 ต าแหนง่ คณะกรรมการด าเนนิงาน  ต าแหนง่ คณะกรรมการเบกิจ่ายเงิน
วันที.่.............เดือน................................ พ.ศ. ................ วันที.่..............เดือน................................... พ.ศ. ...............

หมายเหตุ : ผู้รับเงิน แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

รวมจ่ายเงินทั้งส้ิน (ตัวอกัษร)............................................................................................................................  

ลงชือ่................................................................ผู้รับรอง

หลกัฐานการจา่ยเงินค่าตอบแทน (แรงงานราษฎร) ส าหรับผู้ที่ปฏบิัตงิาน โครงการยกระดบัศักยภาพหมูบ่้านเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

หมูท่ี่..................ต าบล...................................อ าเภอ.............................................จงัหวัด..................................

วนัที่ปฏบิติังาน
เดือน.................................................... พ.ศ. .....................

โครงการ............................................................................................................................................................

ที่
เลขประจ าตัว

ประชาชน
จ านวนเงิน

(บาท)

รวมเวลา
ปฏบิติังาน

(วนั)

วนั/เดือน/ปี
ที่รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

อตัราค่า
ตอบแทน

ชื่อ - นามสกลุ



ใบสั่งซื้อ 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เลขที่ ……….….../25................ 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ .................. 
ต าบล.......................อ าเภอ....................... 
จังหวัด........................................................ 

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

เรียน  ร้าน/หจก./บริษัท 
ตามที่ท่านได้ตกลงเสนอขาย....................................................................................................... ....... 

จ านวน..............................เปน็เงินรวมทั้งสิ้นจ านวน.........................บาท (.................................. .......................) 
รายละเอียดข้างท้ายนี้  ขอให้ท่านน าสิ่งของดังกล่าวส่งมอบให้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภายในวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ........................ 

ที ่ รายการ หน่วย จ านวน หน่วยละ รวมเงิน หมายเหต ุ
บาท สต. บาท สต. 

1. 
2. 
3. 
4. 

มูลค่าสินค้า 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

เป็นเงิน 
หักส่วนลด 

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น (............................................................................................................) 

      คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (..........................................) 
ลงชื่อ..........................................กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (..........................................) 
ลงชื่อ..........................................กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
    (..........................................) 

ทราบ 

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

คปช. ๑๘ 



ค ารับรองประกอบค าขอเสนอขายสิ่งของ 

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

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

ข้าพเจ้า ................................................................................  ตั้งบ้านเรอืนอยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่...................
ต าบล................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด.............................................  ได้ตกลงขาย
สิ่งของตามรายการและราคาซึ่งได้ระบุในใบสั่งซื้อ  และข้าพเจ้าได้รับใบสั่งซื้อของฉบับนี้ไปแต่วันนี้แล้ว  จึง
ขอให้ค ารับรองและยืนยันว่า 

1. ข้าพเจ้าจะส่งสิ่ งของตามรายการในใบสั่ งซื้อฉบับนี้ตามตัวอย่างทุกประการ ให้แก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บ้าน................หมู่ที่............ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด....... ........
ภายในวันที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ 

2. สิ่งของที่ข้าพเจ้าจะส่งตามความในข้อ 1. นอกจากจะให้เหมือนของตัวอย่างตามข้อ 1. แล้ว
ข้าพเจ้ายอมรับรองอีกว่า เมื่อตรวจทดลองในทางวิทยาศาสตร์ประการหนึ่งประการใด ต้องให้เหมือนตัวอย่างทุกประการ 

3. ถ้าผลของการตรวจสอบหรือทดลองของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปรากฏว่าของที่น าส่ง
ไม่ตรงตามรายการหรือตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของ และข้าพเจ้าผู้ขาย
จะต้องรับของกลับโดยเร็ว และประชาคมหมู่บ้านไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 

4. ถ้าข้าพเจ้าไม่น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามความในข้อ 1.
ให้เป็นการถูกต้องครบถ้วน และภายในก าหนดในใบสั่งซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และยอมให้ 
ประชาคมหมู่บ้าน ปรับเป็นเงินร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ส่งหรือส่งมาแล้ว แต่ไม่เหมือนตัวอย่าง 
โดยคิดเป็นรายวันจนกว่าจะน าสิ่งของมาส่งโดยครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท แต่ทั้งนี้ต้องน า
ของที่ถูกต้องตามตัวอย่างส่งให้หมู่บ้าน ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนดในใบสั่งซื้อ 

5. นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค ารับรองด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม หากเกิด
ความเสียหายแก่ หมู่บ้าน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดโดยสิ้นเชิง 

 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความนี้โดยตลอดแล้ว ขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ..........................................ผู้รับใบสั่งซื้อและให้ค ารับรอง 
(..........................................) 

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

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

คปช. ๑๘/๑ 



รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดซื้อ) 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เลขที่ ……….….../25................ 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ................. 
ต าบล........................อ าเภอ...................... 
จังหวัด........................................................ 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ตามที่ประชาคมหมู่บ้านแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือท าการตรวจรับพัสดุ....................................................................................................................................................... 
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ............../25..............  ลงวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................  และมีก าหนดส่ง
สิ่งของภายในวันที่.................เดือน............................พ.ศ. นั้น 

เมื่อวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ..................   .....................(ชื่อผู้ส่งมอบ)...................... 
ได้ส่งมอบ....................................................................................................................................................จ านวน.......................... 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ................................................................................... ดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่ามีจ านวนครบถ้วน และมีรายละเอียดถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และน าเข้าที่ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

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

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

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

ทราบ 

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

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมายเหตุ: แนบภาพถ่ายก่อนด าเนินการ 
  ขณะด าเนินการและด าเนินการแล้วเสร็จด้วย 

คปช. ๑๙ 



ใบสั่งจ้าง 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เลขที่ ……….….../25................ 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ .................. 
ต าบล........................อ าเภอ...................... 
จังหวัด........................................................ 

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

เรียน  ร้าน/หจก./บริษัท 

ตามที่ท่านได้ตกลงรับท า  (ระบุรายละเอียด)  จ านวน............................................เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
จ านวน...........................บาท (........................................................................) รายละเอียดข้างท้ายนี้  ขอให้ท่านรีบ
ด าเนินการให้เสร็จไป และส่งมอบให้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่............เดือน......................พ.ศ. ................
(ไม่เกิน ๓๐ วัน) 

ที ่ รายการ หน่วย จ านวน หน่วยละ รวมเงิน หมายเหต ุ
บาท สต. บาท สต. 

1. 
2. 
3. 
4. 

มูลค่าสินค้า 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

เป็นเงิน 
หักส่วนลด 

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น (............................................................................................................) 

      คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง 
     (..........................................) 
ลงชื่อ..........................................กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (..........................................) 
ลงชื่อ..........................................กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (..........................................) 

ทราบ 

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

คปช. ๒๐ 



ค ารับรองประกอบค าขอรับจ้าง 
เขียนที่..................................... 
................................................. 
................................................. 

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

ข้าพเจ้า ..................................................................................  ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ .................... หมู่ที่.................
ต าบล...................................................อ าเภอ..............................................จงัหวดั.............................................  ได้ตกลงรับจ้าง
ท า........................................................................................... .............................................................................. 
ให้แก่....................................................................................................................... ............................................. 
ตามรายการและราคา ซึ่งระบุในใบสั่งจ้าง และข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปแต่วันนี้แล้ว  จึงขอให้ค ารับรอง
และยืนยันว่า 

1. ข้าพเจ้าจะท าการตามรายการที่ระบุในใบสั่งจ้างด้วยช่างฝีมือดี และท าด้วยความละเอียด
ประณีต ให้เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกรายการ  ภายในก าหนดในใบสั่งจ้าง 

2. ข้าพเจ้าไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งปรากฏในใบสั่งจ้าง ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วง เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากผู้สั่งจ้างเป็นหนังสือ 

3. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามความในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น หรือบิดพลิ้วไม่ท าการ หรือท าการไม่
แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกรายการภายในเวลาที่ก าหนดในใบสั่งจ้าง แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ให้ถือว่าข้าพเจ้า 
ท าผิดสัญญา และยินยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นเงินร้อยละ 0.05 ของราคาจ้างทั้งหมดเป็นรายวัน และไม่ต่ ากว่า  
วันละ 100 บาท จนกว่าข้าพเจ้าจะท าการหรือจัดการแก้ไขจนครบถ้วนทุกรายการในใบสั่งจ้าง แต่จะต้ อง  
ท าการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนดในใบสั่งจ้างฉบับนี้ 

4. เมื่อข้าพเจ้าบิดพลิ้ว หรือไม่ท าการให้เสร็จครบถ้วนทุกรายการภายในก าหนดในใบสั่งจ้างก็ดี
หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะท าการตามรายการในใบสั่งจ้างได้โดยครบถ้วนบริบู รณ์
ภายในก าหนดก็ดี ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ว่าจ้างสั่งจ้างบุคคลอ่ืนท าแทนข้าพเจ้า ในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ออกเงิน
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างให้มาท าแทนทั้งสิ้น กับยอมให้ผู้จ้างปรับข้าพเจ้าเป็นเงินร้อยละ 0.05 ของเงินค่าจ้าง
ทั้งหมดเป็นรายวัน จนกว่าผู้รับจ้างที่ผู้จ้างจ้างมาจะท าการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกรายการในใบสั่งจ้าง 

 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความนี้โดยตลอดแล้ว ขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

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

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

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

คปช. ๒๐/๑ 



รายงานการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดจ้าง) 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

เลขที่ ………….../25................ 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ................. 
ต าบล........................อ าเภอ...................... 
จังหวัด........................................................ 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ตามที่ประชาคมหมู่บ้านแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือท าการตรวจรับพัสดุ....................................................................................................................................................... ตาม
ใบสั่งจ้างเลขที่ ............./25..........  ลงวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................  และมีก าหนดส่งมอบงาน
ภายในวันที่.................เดือน............................พ.ศ. ...................... นั้น 

เมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ..................   .....................(ชื่อผู้ ส่ง
มอบ)...................... ได้ส่งมอบ......................................................................................................................................................
จ านวน......................... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ............................................................................ 
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีจ านวนครบถ้วน และมีรายละเอียดถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และน าเข้าที่ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

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

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

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

ทราบ 

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

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมายเหตุ: แนบภาพถ่ายก่อนด าเนินการ 

 ขณะด าเนินการและด าเนินการแล้วเสร็จด้วย 

คปช. ๒๑ 



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

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

เรียน นายอ าเภอ ......................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ประเมินผลโครงการ 

โครงการส าหรับหมู่บ้าน.........................................................หมู่ที่ .................. ต าบล................ .......... 
อ าเภอ ...................................................จังหวัด........................................................ได้ร้ บการสนับสนุน
งบประมาณจ านวน........................................................บาท(....................................... ......................)ท้ังนี้ ได้
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งรายงานการประเมินผลโครงการ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก ดังนี้ 

๑. โครงการ ..............................................................งบประมาณ............................................... .บาท 
๒. โครงการ ..............................................................งบประมาณ.................................................บาท  

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

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

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 

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

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าทีร่ะบุในแบบฟอรม์ข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมลูแนบท้ายได้ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

คปช. ๒๒ 



การประเมินผลโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น 

 

หมู่บ้าน.............................หมู่ที ่............... ต าบล ......................................อ าเภอ ...........................................
จังหวัด................................. ............ 

__________________________ 

 

          งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

 จ านวน..........................................บาท  ได้จัดท าโครงการทั้งหมด...........................โครงการ     

1. โครงการ ............................................................................................................................... 
งบประมาณ .....................................................บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น  วันที่ ...................เดือน ...................................พ.ศ. ....................................   
          สิ้นสุด   วันที่ ..................เดือน.....................................พ.ศ. ..................... ............... 
วัตถุประสงค์ของโครงการ             
  .............................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................. 
  ..............................................................................................................................................            
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
           …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………… 
งบประมาณ ........................................................... บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น  วันที่ .................. เดือน .......................... พ.ศ. .................................... ....... 
           สิ้นสุด  วันที่ .................. เดือน .......................... พ.ศ. ........................................... 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

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

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

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

คปช. ๒๓ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ (อธิบายให้ชัดเจน) 
               ........................................................................................................................................... 

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

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

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

........................................................................................................................................... 
 
โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

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

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

 
ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนจากการด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

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

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

 
 
 

      
                      
 
 
 
 



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

 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ     

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 (อธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับ

ได้) 
อธิบาย .................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ....................... 
 
 

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

ประธานกรรมการเบิกจ่ายเงิน  ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
โทร............................................  โทร............................................ 

   

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

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตัวแทนประชาชน 
โทร............................................  โทร............................................ 

   

 
 
 

 .........................................................  
 (.......................................................)  
 ประธานกรรมการหมู่บ้าน  
 โทร............................................  

 
 

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



ทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุ) 

เลขที่………….. 

หมู่บ้าน................................................................. .......... 
โครงการ......................................................................... 
กลุ่มทรัพย์สิน   วัสดุ 
รายการทรัพย์สิน ................................................................ 
ลักษณะทรัพย์สิน.............................................................................................................. .................................... 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
หมายเลขทรัพย์สิน ............................................................................................................................. .................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
(ชื่อหมู่บ้าน/รหัสกลุ่มทรัพย์สิน/ชื่อรายการทรัพย์สิน/หมายเลขทะเบียนทรัพย์สิน/วันเดือนปีที่จัดซื้อ) 
งบประมาณโครงการ  จ านวนเงิน .......................................บาท 
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ........................  
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน   ท าเองซื้อ/รับบริจาค รายละเอียดทรัพย์สิน........................................................... 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค นาย/นาง/นางสาว........................................................โทร..........................................  
หลักฐาน เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดหรือใบส าคัญรับเงินหรือหนังสือแสดงการบริจาค......................... 
............................................................................................................................................................................  
แหล่งที่มาของงบประมาณ  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง  

ประชารัฐ พ.ศ. ................................. 
   บริจาคโดย............................................................................................................  

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน............................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นาย/นาง/นางสาว ...........................................................โทร ...................................  

นาย/นาง/นางสาว ...........................................................โทร ...................................  
นาย/นาง/นางสาว ...........................................................โทร ...................................  

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

เหรัญญิก ประธานกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชน 
โทร............................................ โทร............................................ โทร............................................ 

คปช. ๒๔ 



ทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 
เลขที่..................... 

หมู่บ้าน.............................................................................................  
โครงการ..........................................................................................  
กลุ่มทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ 
รายการทรัพย์สิน............................................................................... 
ลักษณะทรัพย์สิน.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
หมายเลขทรัพย์สิน....................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
งบประมาณโครงการ จ านวนเงิน..................................................บาท 
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน วันที่..............................เดือน...................................................พ.ศ.............................  
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ท าเอง/ซ้ือ/บริจาค  ยี่ห้อ........................................................................... 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค นาย/นาง/นางสาว.............................................................โทร....................................  
หลักฐาน เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดหรือใบส าคัญรับเงินหรือหนังสือแสดงการบริจาค........................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง

ประชารัฐ พ.ศ. .................................. 
 บริจาคโดย.................................................................................................................  

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน......................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว.............................................................โทร....................................  

นาย/นาง/นางสาว.............................................................โทร.................................... 
นาย/นาง/นางสาว.............................................................โทร....................................  

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

เหรัญญิก ประธานกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชน 
โทร............................................ โทร............................................ โทร............................................ 

คปช. ๒๕ 



คปช. ๒๖

เสนอ คร้ังที่............/...............      วันที.่............เดือน.........................พ.ศ. ..................

จ านวน....................ต าบล.........................หมู่บ้าน..............................โครงการ เป็นเงิน..............................

ค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน รวมเงิน เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ ...............................เลขานุการ ลงชื่อ.....................................ประธาน
 (.......................................)  (..........................................)

 นายอ าเภอ 

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพือ่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

อ าเภอ .............................. จังหวัด ...................................

งบประมาณ (บาท) ผลพิจารณาของจังหวัด
ที่ ต าบล หมู่ที่ ชื่อโครงการ



คปช. 27 

รายงาน การรับ – จ่ายเงิน 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ 

บ้าน........................หมู่ที่............ต าบล...........................อ าเภอ............................จังหวัด....... ........................ 

ณ วันที่ 

หน่วย : บาท 

รายรับ รับเงินจากท่ีท าการปกครองจังหวัด 
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

รายจ่าย ส่งเงินคืนที่ท าการปกครองจังหวัด 

เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่  

  ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................เลขที่บัญชี............................................... ................. 
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แบบตรวจสอบเอกสาร กรณีเสนอโครงการ (ส าหรับหมู่บ้าน) 

  --------------------------- 
1. แบบส่งรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านและเสนอโครงการ (คปช.01)  มี  ไม่มี
2. แบบรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านคัดเลือกโครงการ (คปช.02)  มี  ไม่มี 
3. แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน (คปช.03)  มี  ไม่มี 
4. แบบประกาศผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (คปช.04)  มี  ไม่มี 
5. แบบเสนอโครงการประชารัฐร่วมใจเพ่ิมรายได้ทุกหมู่บ้าน (คปช.05)  มี  ไม่มี 
6. ส าเนาบัญชีธนาคาร ................................................  มี  ไม่มี 
7. เอกสารประกอบโครงการฯ (ถ้ามี)

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

  เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน     



แบบตรวจสอบเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน (ส าหรับหมู่บ้าน) 

(กรณีจัดจ้าง) 

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

1. หนังสือขอเบิกจ่ายเงินโครงการของหมู่บ้าน (คปช.08)  มี  ไม่มี 
2. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน (กรณีเห็นชอบผลการด าเนินโครงการ)  มี  ไม่มี 
3. บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเห็นชอบผลการ     มี  ไม่มี             

ด าเนินโครงการและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (คปช.10)
4. ประกาศประชาคมหมู่บ้านเชิญชวนยื่นเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (คปช.12)  มี  ไม่มี 
5. ประกาศประชาคมหมู่บ้านผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (คปช.13)  มี  ไม่มี
6. ใบสืบ – เสนอราคา (คปช.16)  มี  ไม่มี 
7. ใบส าคัญรับเงิน (คปช.17)  มี  ไม่มี 
8. หลักฐานการจ่ายเงินค่าแรงงาน (คปช.17/1)  มี  ไม่มี 
9. ใบสั่งจ้าง (คปช.20)  มี  ไม่มี 
10. ค ารับรองประกอบค ารับขอรับจ้าง (คปช.20/1)  มี  ไม่มี 
11. รายงานการตรวจรับพัสดุ (คปช.21)  มี  ไม่มี 
12. ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการและด าเนินการเสร็จสิ้น  มี  ไม่มี 
13. อ่ืน ๆ ถ้ามี ระบุ

       ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบ 

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

 เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน 



แบบตรวจสอบเอกสาร ขอเบิกจ่ายเงิน (ส าหรับหมูบ่้าน) 

(กรณีจัดซื้อ) 

 --------------------------- 
1. หนังสือขอเบิกจ่ายเงินโครงการของหมู่บ้าน (คปช.08)  มี  ไม่มี 
2. ประกาศประชาคมหมู่บ้าน (กรณีเห็นชอบผลด าเนินโครงการและอนุมัติเบิกจ่าย)

(คปช.09)  มี  ไม่มี 
3. บันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือเห็นชอบผลการด าเนินโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน

(คปช.10)  มี  ไม่มี 
4. ประกาศประชาคมหมู่บ้านเชิญชวนยื่นราคาจัดซื้อจัดจ้าง (คปช.12)  มี  ไม่มี 
5. ประกาศประชาคมหมู่บ้านผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง  มี  ไม่มี 
6. ใบสืบ – เสนอราคา (คปช.16)  มี  ไม่มี 
7. ใบส าคัญรับเงิน  (คปช.17)  มี  ไม่มี 
8. หลักฐานการจ่ายเงินค่าแรงงาน (คปช.17/1)  มี  ไม่มี 
9. ใบสั่งซื้อ (คปช.18)  มี  ไม่มี 
10. ค ารับรองประกาศการเสนอขาย (คปช.18/1)  มี  ไม่มี 
11. รายงานการตรวจรับพัสดุ (คปช.19)  มี  ไม่มี 
12. ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการและด าเนินการเสร็จสิ้น  มี  ไม่มี 
13. อ่ืน ๆ ถ้ามี ระบุ

ลงชื่อ   ผู้ตรวจสอบ 

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

  เลขานุการกรรมการหมู่บ้าน 



เรียน อธิบดีกรมการปกครอง......................... เพื่อโปรดทราบ

ผลการดําเนินการตามโครงการของหมูบาน

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ
ยังไมดําเนินการ

ทั้งหมด

เสนอ

โครงการ

แลว

ยังไม

เสนอ

อนุมติ

แลว

ยังไม

อนุมัติ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ จํานวนเงิน รอยละ โครงการ จํานวนเงิน รอยละ

1 เมืองฯ 12 85 84 0 85 50 35 10 75 0 10 2,000,000     11.76 75 15,000,000 88.24 17,000,000   

2 แกวใจ 8 54 54 0 54 20 34 4 50 0 4 800,000       7.41 50 10,000,000 92.59 10,800,000   

20 139 138 0 139 70 69 14 125 0 14 2,800,000   10.07 125 25,000,000 89.93 27,800,000   

 - สงแบบรายงานทุกวันศุกร กอนเวลา 12.00 น. ทางโทรสารหมายเลข 0-2629-8302, 0-2629-8307-14 ตอ 506 และ E-mail : villageAA55@gmail.comหมายเหตุ

 - รายงานทุกวันที่ 10  และ 25 ของเดือน โดยรายงานครั้งแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ผลการพิจารณา

ของ กบอ.

รวม

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

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

ผูวาราชการจังหวัด ....................

จํานวนหมูบาน เบิกจายแลวเสร็จ ยังไมเบิกจาย

(ตัวอยาง)

แบบรายงานผลการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 จังหวัด ..................................

ที.่................. วันที่ ...............................

ลําดับ

ขอมูลตําบล หมูบาน

จํานวน

โครงการ

ที่เสนอ

ผลการเบิกจายงบประมาณของหมูบาน

อําเภอ
จํานวน

ตําบล

รวม

งบประมาณ

ที่ไดรับ

จัดสรร (บาท)



เรียน ผูวาราชการจังหวัด......................... เพื่อโปรดทราบ

ผลการดําเนินการตามโครงการของหมูบาน

ดําเนินการ

แลวเสร็จ

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไม

ดําเนินการ

ทั้งหมด

เสนอ

โครงการ

แลว

ยังไม

เสนอ

อนุมติ

แลว

ยังไม

อนุมัติ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ จํานวนเงิน รอยละ โครงการ จํานวนเงิน รอยละ

1 มะปราง 12 12 0 15 15 0 3 12 0 3 600,000   20 12 2,400,000   80 3,000,000  

2 สามขา 8 8 0 8 8 0 1 6 1 1 200,000   12.5 7 1,400,000   87.5 1,600,000  

20 20 0 23 23 0 4 18 1 4 800,000   17.3913 19 3,800,000   82.609 4,600,000  

(ตัวอยาง)

จํานวนหมูบาน จํานวน

โครงการ

ที่เสนอ

ขอมูลตําบล หมูบาน
รวม

งบประมาณ 

(บาท)

ผลการพิจารณาของ

 กบอ.

แบบรายงานผลการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 อําเภอ ................................... จังหวัด ..................................

ที.่................. วันที่ ......................

นายอําเภอ ....................

ตําบล

รวม

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

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

เบิกจายแลวเสร็จ ยังไมเบิกจาย

ลําดับ

ผลการเบิกจายงบประมาณของหมูบาน



เรียน นายอําเภอ......................... เพื่อโปรดทราบ

โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน

1 หนองแวง 1 2 1 1  - 1            100,000      1            100,000      

2 หนองปลิง 2 1  - 1  - -         -            1            200,000      

3 โสกคุม 3 1  - 1  - -         -            1            200,000      

4 ปากคาด 4  -  -  -  / -         -            -         -            อยูระหวางประชาคม

4 1 3 1            100,000      3            500,000      

(ตัวอยาง)

ผลการเบิกจายงบประมาณของหมูบาน

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

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

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

 (โครงการ)

ยังไมเสนอ

โครงการ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ตําบล............................................. อําเภอ ................................... จังหวัด ..................................

ที.่................. วันที่ ...............................

ขอมูลหมูบาน ผลการดําเนินการตามโครงการของหมูบาน

 เบิกจายแลวเสร็จ  ยังไมเบิกจายลําดับ

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

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

ชุดปฏิบัติการประจําตําบล................

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

ชุดปฏิบัติการประจําตําบล..................

ชื่อหมูบาน หมูที่

จํานวน

โครงการที่

เสนอ

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

(โครงการ)

หัวหนาชุดปฏิบัติการประจําตําบล ..................

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

รวม


	แบบรายงาน
	จังหวัด
	อำเภอ
	ตำบล

	แบบรายงาน
	จังหวัด
	อำเภอ
	ตำบล
	แบบสรุปผลอนุมัติ อำเภอ





ค ำน ำ 
   


  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ     
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนมีอิสระในการด าเนินงานระดมความคิดเห็น    
ในประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือสังเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน เสนอความต้องการผ่าน
โครงการและบริหารจัดการโครงการตามล าดับความส าคัญของมติประชาคมหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาลตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ 


  ความส าเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ จะส าเร็จได้อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน ในการคิดและบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี ความมีจิตส านึก ในความเป็น
เจ้าของสาธารณสมบัติส่วนรวม จะเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและหมู่บ้าน
ในแต่ละด้านต่อไป 


 


 


 


                      กรมการปกครอง   


                     กระทรวงมหาดไทย 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


สำรบัญ 
     เรื่อง                    หน้ำ 
    ค าน า 


บทที่ 1 ความเป็นมา                                                                              1 


บทที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   5  เมษายน พ.ศ. 2559                             2 


บทที่ 3 ความเป็นมาสาระส าคัญโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  3  


          เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ          


บทที่ 4 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และข้ันตอนการด าเนินงาน             ๖ 


บทที่ 5 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าโครงการ                                  ๑๐ 


 ผังและขั้นตอนการด าเนินโครงการ ๑๓ 


 


ภำคผนวก : แบบเอกสารประกอบการด าเนินโครงการประชารัฐร่วมใจเพ่ิมรายได้ทุกหมู่บ้าน 


              : แบบรายงาน ของจังหวัด อ าเภอ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







