22

แบบเอกสารประกอบการเสนอ
โครงการของหมูบาน / ชุมชน

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.1

แบบเสนอโครงการ
ของ
หมูบาน / ชุมชน ................................. หมูที่ ....……. ตําบล...............................
เทศบาล...........................................อําเภอ................................จังหวัด..................................
1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................
2. สอดคลองกับแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขดานใด (ใหกาเครื่องหมาย 3 ในชอง )
สรางการเรียนรูและความสามารถ
การกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของ
ในการจัดการชุมชน
ชุมชนภายใตระบบและกลไกการตลาด
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
สนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับ
ความออนแอของระบบครอบครัวไทย
ดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
3. วัตถุประสงคของโครงการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. เปาหมายโครงการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5. วิธีดาํ เนินการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตวันที่..........เดือน........................พ.ศ. 2551 ถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. 2551
7. งบประมาณที่ใช
เงินงบประมาณที่จังหวัดจัดสรรให จํานวน..................................บาท
เงินงบประมาณสนับสนุนจากทองถิน่ จํานวน..................................บาท
เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน
จํานวน..................................บาท
รวมทัง้ สิ้น
จํานวน..................................บาท

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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8. ประมาณการคาใชจายประกอบดวย
8.1 คาจางแรงงาน คาตอบแทน (เชน คาวิทยากร ฯลฯ)
1) ...................................................จํานวน.......................บาท
2) ...................................................จํานวน.......................บาท
3) ...................................................จํานวน.......................บาท
8.2 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ (คาวัสดุ และคาแรงงาน)
1) ...................................................จํานวน.......................บาท
2) ...................................................จํานวน.......................บาท
3) ...................................................จํานวน.......................บาท
8.3 คากอสราง
1) ...................................................จํานวน.......................บาท
2) ...................................................จํานวน.......................บาท
3) ...................................................จํานวน.......................บาท
8.4 คาใชจา ยอื่น ๆ
......................................................จํานวน.......................บาท
9. สถานที่ดําเนินการ
...............................................................................................................................................10
. ประโยชนที่ไดรับ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11.ผูรับผิดชอบ

ลงชื่อ
(นาย/นาง/นางสาว

)
คณะผูรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
(นาย/นาง/นางสาว
คณะผูร ับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
) (นาย/นาง/นางสาว
คณะผูรบั ผิดชอบโครงการ

12. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ
(นาย/นาง/นางสาว
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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13. ความเห็นนายอําเภอ / ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(
)
นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ
14. ผูอนุมัติโครงการ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(

)
ผูวาราชการจังหวัด

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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คําอธิบายการกรอกขอความในแบบเสนอโครงการ (แบบ ยส.1)
1. ชื่อโครงการ ใหระบุชื่อโครงการ
2. สอดคลองกับแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขดานใด ใหทําเครื่องหมาย 3 ในชอง
3. วัตถุประสงคของโครงการ ใหอธิบายวา การจัดทําโครงการนี้จะชวยแกไขปญหา หรือสนองตอบ
ความตองการของประชาชนในหมูบาน / ชุมชนในเรื่องอะไร
4. เปาหมายโครงการ ใหอธิบายวา โครงการนี้จะกอใหเกิดผลงานอยางไร โดยแสดงออกมาเปน
เนื้องาน เชน พื้นที่การเพาะปลูกจํานวนกี่ไร เกษตรกรจํานวนกี่คน / กี่กลุม หรือผูไดเขารับการอบรม
จํานวนกี่คน เปนกลุมใดบาง เปนตน
5. วิธีดําเนินการ ใหอธิบายวา มีวิธีทําใหโครงการสําเร็จไดอยางไร โดยเขียนเปนขั้นเปนตอนให
ชัดเจนตั้งแตเริ่มโครงการจนเสร็จโครงการ
6. ระยะเวลาดําเนินการใหใสวัน / เดือน / ป ที่เริ่มดําเนินการ และวัน / เดือน / ป ที่โครงการเสร็จสิ้น
7. งบประมาณที่ใช ใหระบุใหชัดวามีจํานวนกี่บาท มีงบประมาณสนับสนุนจากทองถิ่น ภาคเอกชน
หรือเงินบริจาคหรือไม จํานวนเทาใด ระบุใหครบถวน
8. ประมาณการคาใชจาย ใหระบุวาใชจายเปนคาจางแรงงาน , วัสดุอุปกรณ, คากอสราง ฯลฯ
อะไรบาง จํานวนเทาใด
9.สถานที่ดําเนินการ ใหระบุชื่อสถานที่ เชน วัด โรงเรียน หรือแปลงทดลอง คุมบาน ฯลฯ และให
ระบุชื่อหมูบาน / หมูที่ / ตําบล / อําเภอ / จังหวัด
10.ประโยชนที่ไดรับ ใหระบุเปนขอ ๆ วา โครงการนี้กอใหเกิดประโยชนอยางไรบาง
11.ผูรับผิดชอบโครงการ ใหผูรับผิดชอบโครงการจํานวน 3 คน คือ หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ
(ตัวแทนประชาชน) 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน 2 คน ลงลายมือชื่อ
ใหครบถวน
12. ใหประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชนลงลายมือชื่อในฐานะผูเสนอโครงการ
13. ใหนายอําเภอ /ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งประจําอําเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ / กิ่งอําเภอ พิจารณากลั่นกรองโครงการ
14. ใหผูวาราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการ

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.2

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน
และคัดเลือกโครงการ
หมูบาน / ชุมชน...........................หมูท.ี่ ..................ตําบล..................................
เทศบาล.....................................อําเภอ...............................จังหวัด............................
วันที่.....................เดือน...............................จังหวัด............................................
ณ..............................................................................
-------------------------------------------------------------------------เปดประชุมเวลา.............................น.
1. เมื่อประชาชนมาพรอมแลว กํานัน /ผูใหญบาน ประธานชุมชน ไดกลาวเปดการประชุม
และสรุปขอมูลพื้นฐาน ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของหมูบาน / ชุมชน
1.1 ครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน / ชุมชน
จํานวน....................ครัวเรือน จํานวน..................คน
1.2 ตัวแทนครัวเรือนในหมูบาน / ชุมชนที่มาประชุมประชาคม
จํานวน .................คน
คิดเปนรอยละ .............................(รอยละ 50 คํานวณจากขอ 1.2 ) ถือวาผานเกณฑเบื้องตน
2. ประธานการประชุมประชาคม ขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูเปนคณะกรรมการ
ระดับหมูบาน / ชุมชน เพื่อทําหนาที่บริหารงานของหมูบาน / ชุมชน
ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติรับรองคณะกรรมการตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน มีจํานวน..................คน ประกอบดวย
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก

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

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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ฝายควบคุมและตรวจสอบ.............................................................................................................
ฝายควบคุมและตรวจสอบ.............................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
2.2 การคัดเลือกผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 3 คน
2.2.1 .......................................................... หัวหนาผูรับผิดชอบโครงการ
(ตัวแทนประชาชนในหมูบาน / ชุมชน)
2.2.2 ..........................................................ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน
2.2.3 ......................................................... ตัวแทนจากฝายควบคุมและตรวจสอบ
2.3 การคัดเลือกผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีและเบิกจายเงิน จํานวน 3 คน
2.3.1 ..........................................................ประธานกรรมการ
2.3.2 .......................................................... เหรัญญิก
2.3.3 .......................................................... ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน
2.4 การคัดเลือกผูร ับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 คน
2.4.1 ..........................................................ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน
2.4.2 ..........................................................ตัวแทนประชาชนในหมูบาน / ชุมชน
2.4.3 ..........................................................ตัวแทนประชาชนในหมูบาน / ชุมชน
2.5 การคัดเลือกผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคาใชจา ย จํานวน 2 คน
2.5.1 ..........................................................เหรัญญิก/ผูชวยเหรัญญิก
2.5.2 ..........................................................ตัวแทนประชาชนในหมูบา น/ชุมชน
2.6 การคัดเลือกผูรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงาน จํานวน 3 คน
2.6.1 .................................................................ตัวแทนตามขอ 2.2 (1 คน)
2.6.2 ..........................................................ตัวแทนประชาชนในหมูบาน / ชุมชน
2.6.3 ..........................................................ตัวแทนจากฝายควบคุมและตรวจสอบ

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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การพิจารณาแผนชุมชน / กระบวนการเรียนรูข องชุมชน
1. เนื้อหา (หมูบาน /ชุมชนนี้มีแผนชุมชนหรือไม หากมีใหนําแผนชุมชนมาพิจารณาวามีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบาง แตหากไมมีแผนชุมชนก็ตองพิจารณาวาจะจัดทําโครงการ/ กิจกรรมที่เปนกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนอยางไร)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. ประเด็นการประชุม (ที่ประชุมตองรวมกันพิจารณาวาโครงการ / กิจกรรมที่กําลังพิจารณานั้น
สามารถชวยแกไขปญหา / ความตองการของหมูบาน / ชุมชนไดอยางไร โดยพิจารณาถึงขอดี – ขอเสีย
ประโยชนที่ไดรับ ความจําเปนเรงดวน และจํานวนเงินที่ตองใช)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. มติที่ประชุม
(หลังจากพิจารณาโครงการ / กิจกรรมโดยละเอียดแลว ใหที่ประชุมลงมติเลือกโครงการ / กิจกรรม)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ปดประชุมเวลา............................น.
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .......................................................
(นาย/นาง/นางสาว...................................) (นาย/นาง/นาง..........................................)
เลขานุการคณะกรรมการ
ตัวแทนประชาชนในหมูบา น / ชุมชน
ลงชื่อ ..........................................................
(นาย/นาง/นางสาว...................................)
ประธานคณะกรรมการ
วันที่.......................เดือน.............................พ.ศ. ...................
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.3

รายชื่อผูเขารวมประชุมประชาคม
หมูบาน / ชุมชน.....................................หมูท.ี่ ...............ตําบล.......................
เทศบาล..................................อําเภอ................................... จังหวัด..................................
วันที่........................เดือน........................ พ.ศ. ....................
ชื่อ -นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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หมายเหตุ
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แบบ ยส.4

แบบขออนุมัติ
ทําการจัดซื้อ จัดจางและแตงตั้งกรรมการตรวจรับงานซือ้ / งานจาง
จาก
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน
----------------------------------------1. เหตุผลความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง ตามโครงการของหมูบา น
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานทีจ่ ะจาง
ขนาด /ปริมาตร/
ลําดับ
รายการ
จํานวน
คุณลักษณะ ฯลฯ

3. วิธซี ื้อหรือจาง
ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง
4.กรรมการทีจ่ ะทําหนาที่ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง
1)นาย /นาง /นางสาว...........................................................................................
2)นาย /นาง /นางสาว...........................................................................................
3) นาย /นาง /นางสาว...........................................................................................
5. จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) ลงชื่อ.....................................................
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
2) ลงชื่อ.....................................................
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
3) ลงชื่อ.....................................................
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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6. ความเห็นของประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน
เห็นชอบใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีขางตน และเห็นชอบกับการแตงตั้งบุคคลเปน
กรรมการตามที่เสนอ
ไมเห็นชอบ (เหตุผล).......................................................................

ลงชื่อ
(นาย / นาง / นางสาว.............................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. 2551
--------------------------------------------

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบเสนอขออนุมัติ
การจัดซื้อจัดจางโดยหมูบาน / ชุมชน
โดยวิธีติดตอตกลงกับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง
(วงเงินไมเกิน 100,000 บาท)
----------------------------------------1. เหตุผลความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(ความจําเปนจะตองซื้อหรือจางในการดําเนินงานตามโครงการ)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานทีจ่ ะจาง
ขนาด /ปริมาตร/
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคา
คุณลักษณะ ฯลฯ

3. ราคามาตรฐาน (ราคากลางของทางราชการ ) หรือราคาที่เคยซื้อหรือเคยจางครั้งหลังสุด
ลําดับ
รายการ
ราคาตอหนวย จํานวน
ราคา

รวมทัง้ สิ้น (ตัวหนังสือ)

......................................................บาท

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจาง จํานวน.................................บาท(................ตัวหนังสือ..............)
5. เวลาที่ตองการใชพัสดุ / หรือใหงานแลวเสร็จ วันที่ ..............เดือน. .................พ.ศ. 2551
6. สถานที่สงมอบพัสดุหรืองานจาง....................................................................................

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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7. ความเห็นของคณะเจาหนาที่ผูรบั ชอบการจัดซื้อจัดจาง เห็นควรซื้อหรือจาง
จาก บริษทั / หาง / ราน / นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................
เลขที่...........หมู .........ถนน..........................ตําบล / แขวง.........................อําเภอ / เขต..........................
จังหวัด...............................โทรศัพท......................................ทะเบียนการคา...................................
หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี.............................................................
(เหตุผลที่จะตองซื้อ / จางจากผูประกอบการรายดังกลาว)

รายละเอียดราคาการซื้อ / การจาง..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1) ลงชือ่ ................................................................ 2) ลงชื่อ.........................................................
(นาย / นาง /นางสาว.....................................)
(นาย / นาง / นางสาว.................................)
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
3) ลงชื่อ...................................................................
(นาย / นาง / นางสาว.............................................)
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
8. ความเห็ น ของประธานคณะกรรมการระดั บ หมู บ า น / ชุ ม ชน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ฯ
อนุมัติ เพราะ.......................................................................................
ไมอนุมัติ เพราะ...................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(นาย /นาง /นางสาว..............................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน...................................
วันที่......................เดือน.................................พ.ศ. 2551

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

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 6

ประกาศ
การจัดซื้อจัดจางโดยหมูบาน / ชุมชน
(ใชในกรณีจดั ซื้อจัดจางเกินกวา 100,000 บาท)
หมูบาน / ชุมชน.....................................หมูที่.......................ตําบล...........................................
เทศบาล.................................อําเภอ..........................................จังหวัด....................................
----------------------------------------1. เหตุผลความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานทีจ่ ะจาง
ขนาด /ปริมาตร/
ลําดับ
รายการ
จํานวน
คุณลักษณะ ฯลฯ

3. เวลาที่ตองการใชพัสดุ / หรือใหงานแลวเสร็จ วันที่ ..............เดือน. .................พ.ศ. 2551
4. สถานที่สงมอบพัสดุหรืองานจาง....................................................................................
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลหรือรานคาใดมีความประสงคจะเสนอราคาพัสดุ
หรืองานจางใหเสนอภายในวันที่ .........เดือน........................................พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ ........................เดือน.....................พ.ศ. 2551

1) ลงชือ่ ................................................................ 2) ลงชื่อ.........................................................
(นาย / นาง /นางสาว.....................................)
(นาย / นาง / นางสาว.................................)
ผูรบั ผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง

3) ลงชื่อ...................................................................
(นาย / นาง / นางสาว.............................................)
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 7

ใบเสนอราคา
โครงการตามแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ระดับจังหวัด พ.ศ. 2551
บริษัท / หาง / ราน / นาย / นาง / นางสาว .........................................................................
เลขที่...........หมู......................ถนน.................ตําบล / แขวง..................อําเภอ/ เขต.......................
จังหวัด...................................โทรศัพท.........................................ทะเบียนการคา..........................
หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.....................................................
ขอเสนอราคาตามรายละเอียดขางทายนี้ใหแก หมูบา น / ชุมชน....................หมูท.ี่ ...............
ตําบล.........................................อําเภอ/ เขต...........................จังหวัด..................................ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวน ราคา/ หนวย
1
2
3
4
5
6
7
รวมทัง้ สิ้น (.......................................................................................)

รวมเงิน

กําหนดแลวเสร็จหรือสงของภายใน..................วัน นับตั้งแตวันสัง่ ราคานี้ยนื อยูภายใน..............วัน
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอราคา
(...................................................................)
ตําแหนง.........................................................

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบเสนอขออนุมัติ
การจัดซื้อจัดจางโดยหมูบาน / ชุมชน
โดยวิธีประกาศการจัดซื้อจัดจาง
(วงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท)
----------------------------------------1. เหตุผลความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(ความจําเปนจะตองซื้อหรือจางในการดําเนินงานตามโครงการ)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานทีจ่ ะจาง
ขนาด /ปริมาตร/
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคา
คุณลักษณะ ฯลฯ

3. ราคามาตรฐาน (ราคากลางของทางราชการ ) หรือราคาที่เคยซื้อหรือเคยจางครั้งหลังสุด
ลําดับ
รายการ
ราคาตอหนวย จํานวน
ราคา

รวมทัง้ สิ้น (ตัวหนังสือ)

......................................................บาท

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจาง จํานวน.................................บาท(................ตัวหนังสือ..............)
5. เวลาที่ตองการใชพัสดุ / หรือใหงานแลวเสร็จ วันที่ ..............เดือน. .................พ.ศ. 2551
6. สถานที่สงมอบพัสดุหรืองานจาง....................................................................................

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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7. การจัดซื้อจัดจางในครัง้ นีม้ ีผูเสนอราคา ประกอบดวย
- (ชื่อบุคคล / บริษัท / หางราน ผูเ สนอ)
1).............................................................................................................................
- (รายละเอียดรายการซื้อ / จาง)
2)............................................................................................................................
3).............................................................................................................................
8. ความเห็นของคณะเจาหนาที่ผูรบั ชอบการจัดซื้อจัดจาง
(ควรเลือกผูใดเปนผูขาย / ผูรับจางและทําสัญญาการจัดซื้อ / จัดจางกับหมูบาน / ชุมชน)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1) ลงชือ่ ................................................................ 2) ลงชื่อ.........................................................
(นาย / นาง /นางสาว.....................................)
(นาย / นาง / นางสาว.................................)
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
3) ลงชื่อ...................................................................
(นาย / นาง / นางสาว.............................................)
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
9. ความเห็นของประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ
อนุมัติ เพราะ.......................................................................................
ไมอนุมัติ เพราะ...................................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(นาย /นาง /นางสาว..............................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน...................................
วันที่......................เดือน.................................พ.ศ. 2551

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

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.9

สัญญาซื้อขาย

สัญญาฉบับนีท้ ําขึ้น ณ.............................................ตําบล .......................................
อําเภอ...................................จังหวัด................................เมื่อวันที่ ...........................................
เดือน......................................... พ.ศ. ...........................
ระหวาง....................................................................ซึง่ ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ ผูซื้อ ”
ฝายหนึง่ กับ .........................................................................อยูบานเลขที่........หมูท ี่..................
ตําบล................................. อําเภอ...............................จังหวัด...................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ ผูขาย ” อีกฝายหนึง่
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงซื้อขาย
ผูซื้อ ตกลงซื้อ...................................................................................................
จํานวน....................................เปนราคาทัง้ สิ้น........................................บาท
ผูขายรับรองวาสิ่งของที่ขายใหเปนของแท ของใหม มีคุณภาพ และคุณสมบัติตาม
ที่ผูซื้อตองการ
ขอ 2. การสงมอบ
ผูขายจะสงมอบสิ่งของใหแกผูซื้อ ณ ................................................................
ภายในวันที่..................................เดือน...............................พ.ศ. .........................................
ขอ 3. การชําระเงิน
ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย ดังนี้
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ขอ 4. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของ ของสิ่งของตามสัญญานี้
เปนเวลา ............ป ..............เดือน นับแตวันที่ผูซื้อไดรับมอบ

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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ขอ 5. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของใหแก
ผูซื้อ หรือสงมอบไมถูกตอง ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ขอ 6. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญา จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อ ผูขายตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนดนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อ
สัญญานี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาเขาใจขอความโดยละเอียดแลว
จึงลงลายมือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวคนละฉบับ
ลงชื่อ ............................................................ ผูซื้อ
(

)

ลงชื่อ ............................................................ ผูขาย
(

)

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

)

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

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.10

สัญญาจาง
สัญญาฉบับนีท้ ําขึ้น ณ.............................................ตําบล .......................................
อําเภอ............................จังหวัด..............................เมือ่ วันที่ ...... เดือน.................. พ.ศ. ..........
ระหวาง.............................................................. ซึง่ ตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา “ ผูวาจาง ”
ฝายหนึง่ กับ ........................................................................... อยูบา นเลขที่.......หมูท.ี่ .................
ตําบล................................. อําเภอ........................... จังหวัด...................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ ผูรับจาง ” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน..............................................
..................................................................................................................................................
ณ...................................ตําบล..................................อําเภอ.....................จังหวัด.......................
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้ รวมทัง้ เอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ
ชนิดดี เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2. คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน ................บาท
(............................................................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน...............................บาท
(............................................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
และกําหนดการจายเงินเปนงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน......................บาท (.................................................)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน.....................................................ใหแลวเสร็จภายใน............................
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน......................บาท (.................................................)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน.....................................................ใหแลวเสร็จภายใน............................
.............ฯลฯ............
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน.......................บาท (..............................................)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานทีก่ อสรางใหสะอาดเรียบรอย
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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ขอ 3. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวา จางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริม่ ทํางานที่รับจางภายในวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ........
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่..........................เดือน...........................พ.ศ. ..................
ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
ขอ 4. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง
เมื่องานเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หากมีเหตุชํารุด
บกพรองเกิดขึ้นจากงานจางนี้ภายในกําหนด..................ป..................เดือน นับจากวันรับมอบงาน
ผูรับจางตองทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ หากผูรับจาง
บิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด..............วัน นับแตไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
สั ญญานี้ ทํ า ขึ้ น 2 ฉบั บ มี ข อความถู ก ต องตรงกั น คู สั ญญาเข า ใจข อ ความ
โดยละเอียดแลว จึงลงลายมือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวคนละฉบับ
ลงชื่อ .......................................................... ผูวาจาง
(

)

ลงชื่อ .......................................................... ผูรับจาง
(

)

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

)

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

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 11

แบบตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง
ตามทีห่ มูบา น / ชุมชน...................................หมูท ี่.............ตําบล............................................
เทศบาล....................................อําเภอ...............................จังหวัด.........................................
ไดทําการจัดซือ้ พัสดุหรือจัดจาง บริษทั / หาง / ราน/ นาย / นาง / นางสาว.................................
บานเลขที่.....................หมูท ี่..........ซอย..........................ถนน................................................
ตําบล/ แขวง............................อําเภอ / เขต....................................จังหวัด.............................
ทะเบียนการคาเลขที่..............................หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................
โดยมีรายละเอียดของรายการพัสดุสิ่งของ / งานจาง ไดแก
ลําดับ

รายการ

รวมทัง้ สิ้น

ราคาตอหนวย

จํานวน

ราคา

….................บาท (...........ตัวหนังสือ.........บาท)

บัดนี้ ผูรับจางไดดําเนินการสงมอบพัสดุหรืองานจางเปนที่เรียบรอยแลว และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง ไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวา มีปริมาณ คุณภาพ เปนไปตามมาตรฐาน
และเงื่อนไขที่กําหนด
จึงลงลายมือชือ่ ไวเปนหลักฐานการตรวจรับ
1) ลงชื่อ.....................................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.............................................................)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง
2) ลงชื่อ.....................................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.............................................................)
กรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง
3) ลงชื่อ.....................................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.............................................................)
กรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง
วันที.่ ...............เดือน.............................พ.ศ. 2551
...............................................
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 12

ใบสําคัญรับเงิน
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ. 2551
นาย/นาง/นางสาว....................................................บานเลขที.่ ...............หมูท .ี่ ...............
ซอย......................................ถนน................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ / เขต...........................................................จังหวัด............................................................
ไดรับเงินจากโครงการตามแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2551 ของหมูบาน/
ชุ ม ชน.............................................หมูท.ี่ .........ตําบล......................เทศบาล................................
อําเภอ.........................................จังหวัด................................................ดังนี้

ลําดับ

รายการ

รวมทัง้ สิ้น

ราคาตอหนวย

จํานวน

ราคา

ตัวหนังสือ
….................บาท (...................................บาท)
ลงชื่อ............................................ผูรับเงิน
(นาย / นาง /นาง......................................)

หมายเหตุ

1. ผูรับเงินตองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบมาพรอมดวย
2. ใหแนบใบเสร็จรับเงินประกอบหลักฐานไวดวย (ถามี)
3. แบบนี้ใชในกรณีไมมีใบเสร็จรับเงินเทานัน้

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 13

แบบขออนุมัติการเบิกจายเงิน
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. 2551
ตามที่ไดอนุมตั ิใหคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซือ้ จัดจางของหมูบาน/ ชุมชน..............
หมูท.ี่ ..........ตําบล.............................อําเภอ.................................จังหวัด......................................
ทําการจัดจัดซือ้ จัดจาง โดยมีรายละเอียดพัสดุสิ่งของ / งานจาง ไดแก
ลําดับ

รายการ

ราคาตอหนวย

จํานวน

ราคา:บาท

รวมทัง้ สิ้น......................................บาท (...............................ตัวหนังสือ………………บาท)
การจัดซื้อ / จัดจาง ไดกาํ หนดสงมอบหรือกําหนดใหงานแลวเสร็จ วันที.่ .......เดือน............พ.ศ. 2551
บัดนี้ ผูรับจางไดทําการสงมอบพัสดุสิ่งของ หรืองานจางดังกลาวเมื่อวันที่......เดือน..................
พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดทําการตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว เห็นควรเบิกเงินคาใชจาย / คาจาง
ดังกลาว จํานวน.............บาท (...................ตัวหนังสือ...............บาท) ใหแกผูขาย /ผูรับจางตอไป
1. ผูเสนอคําขอ
ลงชื่อ...............(1)..............................

ลงชื่อ.................(2)....................

(นาย/นาง/นางสาว..........................)
คณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การเปดบัญชีและการเบิกจายเงิน

(นาย/นาง/นางสาว..........................)
คณะเจาหนาที่ผทู ี่รับผิดชอบ
การเปดบัญชีและการเบิกจายเงิน

ลงชื่อ.....................(3)........................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
คณะเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
การเปดบัญชีและการเบิกจายเงิน
2. ผูอนุมัติ
อนุมัติ
ไมอนุมัติ เพราะ.........................................................................
ลงชื่อ.............................................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน..............................................
วันที.่ ............เดือน................พ.ศ. 2551
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 14

แบบยืมเงิน
วันที่ .......เดือน....................พ.ศ. 2551
เรียน ประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน
ขาพเจา คณะเจาหนาที่ผูรบั การจัดซื้อจัดจาง หมูบา น / ชุมชน...........................................
(ชื่อโครงการ)
มีความประสงคขอยืมเงินเพือ่ เปนคาใชจา ยในการดําเนินโครงการ ...................................................
...................................................................................................................................................
(ตัวหนังสือ)
วงเงินงบประมาณ จํานวน............................บาท (......................................................................)
โดยขอประมาณการคาใชจายที่จาํ เปนตองใชลวงหนา ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน

รวมเปนเงิน
ขาพเจาจะนําเงินไปใชจายตามโครงการ และจะนําหลักฐานการจัดซื้อจัดจางยืน่ เสนอ
คณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน เพือ่ ชดใชเงินยืม ภายใน...........วัน
ลงชื่อ.............................................

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

(นาย/นาง/นางสาว..........................)

(นาย/นาง/นางสาว..........................)

ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง

ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง

ลงชื่อ.............................................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ.............................................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 15

แบบขอเบิกเงินจากธนาคาร
ที่ทาํ การคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน................................หมูท ี่...........ตําบล.........................
เทศบาล.......................................อําเภอ..................................จังหวัด..........................................
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอเบิกเงินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของหมูบาน/ชุมชน
เรียน นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ
ตามโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ระดับจังหวัด พ.ศ .2551 ของหมูบาน/
(ตัวหนังสือ)
ชุมชน.....................ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ..............บาท (............................)
(หรือเบิกตามรายงาวด
บัดนี้ การดําเนินโครงการไดแลวเสร็จ / ...................................................................โดยมี
การใชจา ย
(ตัวหนังสือ)
งบประมาณทั้งสิ้น ..............................บาท (.................................) ดังรายละเอียดปรากฎเอกสาร
ประกอบที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเพื่อประกอบการเบิกจายเงิน
จากบัญชีธนาคารตอไป
ขอแสดงความนับถือ
......................................................
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น/ชุมชน

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 16

แบบขอเบิกเงินจากธนาคาร
กรณียืมเงินเพื่อดําเนินโครงการ
ที่ทาํ การคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน................................หมูท ี่...........ตําบล.........................
เทศบาล.......................................อําเภอ..................................จังหวัด..........................................
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอยืมเงินเพื่อดําเนินโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของหมูบา น / ชุมชน
เรียน นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ
ตามโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ระดับจังหวัด พ.ศ .2551 ของหมูบาน/
(ตัวหนังสือ)
ชุมชน.....................ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ..............บาท (............................)
ในการดําเนินงานตามโครงงานขางตนหมูบาน / ชุมชนมีความจําเปนขอยืมเงินงบประมาณจากบัญชี
(ตัวหนังสือ)
ธนาคารของหมูบาน / ชุมชนไปดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น..................บาท (.................................)
โดยมี ร ายละเอี ย ดการใช จ า ยปรากฏตามสํ า เนาแบบยื ม เงิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ยื ม เงิ น จากประธาน
คณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชนและรายละเอียดโครงการพรอมประมาณการที่แนบมาพรอมนี้
อนึ่ ง สํ า หรั บ หลั ก ฐานการใช จ า ยตามโครงการเมื่อ ดํ า เนิ น โครงการแล ว เสร็ จ จะได
รวบรวมหลักฐานสงใชเงินยืมดังกลาวตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเพื่อประกอบการเบิกจายเงิน
จากบัญชีธนาคารตอไป
ขอแสดงความนับถือ
......................................................
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น/ชุมชน

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. 17

แบบขออนุมัติ
การสงหลักฐานสงใชเงินยืม
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ....................
เรียน

ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน

ขาพเจา คณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางหมูบาน / ชุมชน..........................
ไดยืมเงินจากบัญชีธนาคารของหมูบาน / ชุมชน จํานวน....................................................บาท
(ตัวหนังสือ)
(....................................)
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ.........................................
ของหมูบาน / ชุมชนแลวนั้น
บัดนี้ การดําเนินโครงการไดแลวเสร็จ โดยมีคาใชจายทั้งสิ้น..................................บาท
(ถามี)
(ตัวหนังสือ)
(ตัวหนังสือ)
(..................................)
มีเงินเหลือจายจํานวน ...................บาท
(....................................)
โดยมีหลักฐานการใชจาย ดังนี้
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
จึงขออนุมัตินําสงหลักฐานดังกลาวนี้เพื่อสงใชเงินยืม และสงเงินเหลือจายนําฝากเขาบัญชี
ธนาคารหมูบาน / ชุมชนตอไป (ถามีเงินเหลือ)
ลงชื่อ.............................................

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

(นาย/นาง/นางสาว..........................)

(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ลงชื่อ.............................................

(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
ลงชื่อ.............................................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบา น / ชุมชน

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบสงหลักฐานสงใชเงินยืม
ที่ทาํ การคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน ....................หมูท ี่ ...........ตําบล.................
เทศบาล......................... อําเภอ................................................จังหวัด........................................
วันที.่ ........เดือน...........................พ.ศ. ....................
เรื่อง

ขอสงหลักฐานสงใชเงินยืม

เรียน

นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ

สิ่งที่สง มาดวย สําเนาหลักฐานประกอบ จํานวน...............ฉบับ
ตามโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2551 ของ
หมูบาน / ชุมชน............................ไดยืมเงินจากบัญชีธนาคารของหมูบาน / ชุมชนไปดําเนิน
โครงการกอน และจะสงหลักฐานการใชจายสงใชเงินยืมตอไปนั้น
บัดนี้ การดําเนินโครงการของหมูบาน / ชุมชนไดดําเนินการเปนที่เรียนรอยแลว โดยมี
(ตัวหนังสือ)
(ถามี)
คาใชจายทั้งสิ้น..........................บาท (.............................)
มีเงินเหลือจายจํานวน ..............บาท
(ตัวหนังสือ)
(.....................................)
โดยมีหลักฐานการใชจาย ดังนี้
1. .....................................................
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
ฯลฯ

สํ า หรั บ รายละเอี ย ดปรากฏตามสํ า เนาแบบขออนุ มั ติ ก ารส ง หลั ก ฐานส ง ใช เ งิ น ยื ม
ทั้งหมด โดยประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชนและเอกสารประกอบที่สงมาดวย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดตรวจสอบความถู ก ต อ งและเก็ บ ไว เ ป น หลั ก ฐาน / กรณี มี เ งิ น
เหลือจายขอได ตรวจสอบและใหความเห็ นเพื่ อใหห มูบา น / ชุมชนไดนํ าไปเปน หลั กฐานฝากเงิน
คงเหลือเขาบัญชีธนาคารของหมูบาน / ชุมชนตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย / นาง / นางสาว..................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบาน / ชุมชน
สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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ประกาศ
ความกาวหนาโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2551

หมูบาน / ชุมชน........................................................ตําบล...............................................
เทศบาล.........................................อําเภอ...................................จังหวัด.......................................
ขอรายงานความกาวหนาโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2551
ประจําเดือน................................................พ.ศ. 2551 ดังนี้

ลําดับ

ผลการใชจายเงิน (หนวย : บาท)
งบประมาณ เบิกจายแลว
คิดเปน
(บาท)
(บาท)
รอยละ

ชื่อโครงการ

รวม.................................โครงการ

ผลงาน
คิดเปน
รอยละ

หมายเหตุ

..........บาท ..........บาท รอยละ..........

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ............................เดือน...........................................................พ.ศ.2551

ลงชื่อ........................................
(
)
ผูรับผิดชอบการควบคุม
และตรวจสอบ

ลงชื่อ..........................................
(
)
ผูรับผิดชอบการควบคุม
และตรวจสอบ

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

ลงชื่อ.....................................
(
)
ผูรับผิดชอบการควบคุม
และตรวจสอบ

แบบ ยส. 20
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สรุปผลการดําเนินงาน / การเบิกจายตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ประจําป 2551 ในภาพรวมของจังหวัด.....................................
ประจําวันที่............................เดือน..................................พ.ศ. 2551
(รายงานทาง Intranet)
ผลการดําเนินงาน
ผลการเบิกจาย
ที่

ประเภทแผนงาน

จํานวนโครงการ

1

สรางการเรียนรูและความสามารถในการจัดการของชุมชน

.............โครงการ

2

กําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใตระบบ

..............โครงการ

3

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

..............โครงการ

4

สนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับความออนแอของ
ระบบครอบครัวไทย

.............โครงการ

ดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน

.............โครงการ

5

6

กิจกรรมที่สวนราชการดําเนินการ เฉพาะในสวนที่ไดรับ
การจัดสรรจากขอเสนอวิสัยทัศนจังหวัด ในวงเงินรอยละ 9
6.1 สรางการเรียนรูและความสามารถในการจัดการของ
ชุมชน

.............โครงการ

6.2 อื่น ๆ

.............โครงการ
รวมทั้งสิ้น

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

............โครงการ

ยังไมเริ่ม

ระหวาง แลวเสร็จ
ดําเนินงาน

รอยละ

งบประมาณ

เบิกแลว

รอยละ

ยอดคงเหลือ
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสขุ ระดับจังหวัด ของจังหวัด....................................
ประจําวันที่ .............เดือน...................................2551
(รายงานทาง Intrannet)
พื้นที่ดาํ เนินการ
ลําดับ

ชื่อโครงการ

หมูบาน
ที่

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

ตําบล

อําเภอ

ประเภท
แผนงาน

หนวยงานดําเนินการ
ชุมชน&
ราชการ
ชุมชน
ราชการ

ผลการดําเนินงาน
ระหวาง
ยังไมเริม
ดําเนินงาน

การเบิกจาย
แลว
เสร็จ

งบประมาณ
ที่ไดรับ

เบิกแลว

รอยละ

คงเหลือ

หมายเหตุ
(10)
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อัตราคาใชจายในการฝกอบรม
ของ
หมูบาน / ชุมชน
1. คาวิทยากร
1.1 วิทยากรทีเ่ ปนบุคลากรของรัฐไมเกิน ชั่วโมงละ 300
1.2 วิทยากรทีไ่ มใชบุคลากรของรัฐไมเกิน ชั่วโมงละ 600

บาท วันละไมเกิน 1,500 บาท
บาท วันละไมเกิน 3,000 บาท

2. คาอาหารสําหรับผูเขาฝกอบรม
3.1 จัดครบทุกมื้อ อัตรา 200 บาท /คน / วัน (อาหารมื้อละ 50 บาท อาหารวางมื้อละ 25 บาท)
3.2 จัดไมครบทุกมื้อ คิดอัตราตามสัดสวน
3. คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม
- เบิกไดเทาทีจ่ ายจริงตามความจําเปนและประหยัด
4. คาใชจา ยอื่น ๆ
- เบิกไดเทาทีจ่ ายจริงตามความจําเปนและประหยัด

สวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

