ส่ วนที
บทนํา
รัฐบาลได้ แถลงนโยบายด้ านเศรษฐกิจและสังคมต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมือวันที
พฤศจิกายน
โดยกํ าหนดไว้ ว่าในนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลจะยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ หลักคุณ ธรรมกํ ากับการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในระบบตลาดเสรี เพื อขับ เคลื อนเศรษฐกิ จ ฐานราก
เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจส่วนรวมภายใต้ กรอบความยังยืนและความพอดี สําหรับนโยบาย
สังคมจะเน้ นการสร้ างความเข้ มแข็งของทุกชุมชน ท้ องถิน และประชาคมให้ สามารถจัดการตนเอง
เกี ยวกับความเป็ นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยส่งเสริ มบทบาทของครอบครัว รวมทังปรับปรุ งบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานภูมิภาค
โดยปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ท้ องถิน ชุมชน และภาคประชาสังคมอย่างเหมาะสม
เพือร่ วมกันรับผิดชอบดูแลผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
อย่างทัวถึง เป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพ
เพือให้ การบริ หารจัดการของรัฐบาลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีกํ าหนดไว้ รัฐบาลจึงได้
กํ า หนดให้ ยุท ธศาสตร์ อ ยู่ดี มี สุข ระดับ จัง หวัด เป็ นกรอบใหญ่ ข องการพัฒ นาหมู่บ้า น และชุม ชน
การพัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทังการแก้ ไขปั ญหาความยากจน เพือเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ของประชาชนบนพืนฐานแห่งปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง โดยการรวมพลัง ของทุกภาคส่วนในระดับท้ องถิ น ให้ ส ามารถดําเนินงาน และ
พัฒนาท้ องถินของตนเองอย่างเป็ นรูปธรรม
เพื อให้ การดําเนินงานตามนโยบาย หลักการและแนวคิดดัง กล่าวเกิ ดผลอย่างเป็ น
รู ปธรรมในระดับจังหวัด อํ าเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน คณะรั ฐมนตรี จึงได้ มีมติเมือวันที มี นาคม
เห็นชอบให้ ดําเนินการ ดังนี
. จัดสรรเงิ นงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมี สุขระดับจังหวัดจํ านวน ,
ล้ านบาท ทีตังเบิกจ่าย ณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โอนไปตังเบิกจ่าย ณ กระทรวงมหาดไทย
ภายใต้ การบริ หารจัดการของคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ
. ขยายวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ เ งิ น งบประมาณให้ ค รอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที กุมภาพันธ์
ซึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข
ระดับจังหวัด ทีมุ่งให้ ประชาชนและครอบครัวสามารถพึงตนเอง โดยใช้ กลไกชุมชนเป็ นตัวขับเคลือน
และส่วนกลางปรับระบบ
. มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้ องในคณะกรรมการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข จัดทําระเบียบและประกาศที เกี ยวข้ องเพือรองรั บการบริ หารจัดการ
วงเงินงบประมาณดังกล่าวข้ างต้ นต่อไป
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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จากนโยบายรั ฐบาลและมติคณะรั ฐ มนตรี ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย สํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ สํ านักงบประมาณ และสํ านักเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี จึงร่วมกันดําเนินการ ดังนี
) จั ด ทํ า ประกาศคณะกรรมการขั บ เคลื อนยุ ท ธศาสตร์ ประชาชนอยู่ ดี มี สุ ข
เรื อง แนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.
) จัด ทํ า ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณและการใช้
จ่ายเงินสําหรับการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.
และเพื อให้ ก ารดํ า เนิ น การในระดับ จัง หวัด อํ า เภอ หมู่บ้ า น ชุม ชน เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานทีเกี ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ นจึง ได้ ร่วมกันจัดทํ าคู่มือ
การดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
ดังมีรายละเอียด
กรอบแนวทางและขันตอนการปฏิบตั ิตามทีกล่าวไว้ ในส่วนที ถึงส่วนที โดยสามารถสรุ ปกรอบแนวคิด
ในภาพรวมดังปรากฏตามแผนภูมิ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แนวทางการดําเนินงานภายใต้ แผนงานขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2550

แจ้ งผลการพิจารณาให้ มท./ สศช. / สงป.
- พิจารณาอนุมตั ิโครงการ

คณะกรรมการระดับจังหวัด

คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอ

- พิจารณากลันกรอง
- จัดลําดับความสําคัญ

กําหนดหน่วยดําเนินการ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ดําเนินการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม
- กรอบ แผนงาน
- หลักเกณฑ์ทีกําหนด

หน่วยงาน
ราชการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม
จัดทํากระบวนการแผนชุมชน

แผนชุมชนที
มีคณ
ุ ภาพ

มติของคณะกรรมการ
ระดับหมูบ่ ้ าน/ชุมชน

ราชการ
ร่วมชุมชน

ไม่มีแผนชุมชน/แผนชุมชน
ไม่มีคณ
ุ ภาพ

หมูบ่ ้ าน/ชุมชน
ปั ญหา/ความต้ องการ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

เตรี ยมความพร้ อม
ของแผนชุมชนเพือ
ของบปี
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ระเบียบการบริหารและการใช้ จ่ายงบประมาณ
ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.

มท.รวบรวมเงินเหลือ
ส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน

สลน.

โอนตังจ่ายที มท.
, ลบ.

ตามยอดเงิน
จัดสรร

โอนเข้าบัญชี
ธนาคารที
จังหวัด

ส่ งคืน
เงินเหลือ

คณะกรรมการระดับ
จังหวัดอนุมตั ิโครงการ/
วงเงินงบประมาณ

ส่งคืน
เงินเหลือ

จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบราชการ

ส่ งเบิกจ่าย
ผวจ.อนุมตั ิ

หน่วยราชการ

โอนเงินเข้าบัญชี หมู่บา้ น/ชุมชน

คณะกรรมการระดับ
หมู่บา้ น/ชุมชน

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

หมู่บา้ น/ชุมชน
นําหลักฐาน
พร้อมบัญชี เบิก
จากธนาคาร

คัดเลือก
ผูร้ ับผิดชอบ

นายอําเภอ

- โครงการ คน
- เบิกจ่าย คน
- จัดซื อจัดจ้าง คน
- จัดทําบัญชี ค่าใช้จ่าย คน
- ควบคุมและตรวจสอบผลงาน คน.

การเบิกจ่าย

ดําเนิ นการแล้วเสร็ จ
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ส่ วนที
การดําเนินการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
ในการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.
มีกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดังนี
. กลไกขับเคลือน
. ชุมชน ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เป็ นกลไกขับเคลือน
. ในการขับเคลื อนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้ มี กลุ่มคนที ได้ รับฉันทามติจากประชาคม
ของหมู่บ้าน/ชุมชนจํ านวน - คน ที เรี ยกว่า คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึงได้ รับการเลือกโดย
กระบวนการประชาคมมาจากกลุ่มบุคคลที มี ความหลากหลาย อย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย ผู้ใหญ่ บ้ าน
ผู้นําชุมชน ประชาชนจากคุ้ม ประชาชนจากกลุ่มอาชีพ /องค์กรในชุมชน (ถ้ ามี) จากครัวเรื อน ปราชญ์ ชาวบ้ าน
เพือทําหน้ าทีรับผิดชอบดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
สําหรับ
องค์ประกอบและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชนได้ กล่าวไว้ ในส่วนที
. หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านทีจัดตังขึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที
พ.ศ.
และให้ หมายรวมถึ ง หมู่ บ้ า นในเขตเทศบาลตํ า บลที ยกฐานะจากสุ ข าภิ บ าลตาม
พระราชบัญญัตเิ ปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ.
. ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา เทศบาล
ตําบล (เฉพาะตําบลทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามมาตรา วรรค แห่ง พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.
แก้ ไ ขเพิ มเติม โดยมาตรา แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที ) พ.ศ.
)
. กลไกสนับสนุน มี ระดับ ได้ แก่
. ระดับอําเภอ/กิงอําเภอ
มีคณะกรรมการอํ านวยการขับเคลือนยุท ธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมี สุขระดับ
อําเภอ / กิงอํ าเภอ ซึงนายอํ าเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิ งอําเภอพิจารณาแต่งตัง โดยมี
คณะบุคคล อย่ างน้ อยประกอบด้ วย นายอํ าเภอ /ปลัดอํ าเภอ ผู้เป็ นหัวหน้ าประจํ ากิ งอํ าเภอ เป็ นประธาน
และมี กรรมการ ประกอบด้ วย ผู้แ ทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น องค์กรประชาชน
องค์กรพัฒนาเอกชน (ถ้ ามี) ผู้นําชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้ าน ผู้แทนกํ านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีปลัดอํ าเภอที
นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหน้ าทีบูรณาการโครงการระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
หน่วยงานภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอืน ๆ ตลอดจนตรวจสอบ กลันกรอง (รวมถึงการพิจารณาให้
หน่วยงานราชการทีเหมาะสมเข้ ามาเป็ นหน่วยดําเนินการ) และจัดลําดับความสําคัญโครงการทีเสนอมา
จากหมู่บ้าน/ชุมชน ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทังหนุนเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ เพือไปสูก่ ารจัดทํา
แผนชุมชนทีมีคณ
ุ ภาพ ในกรณีทีพืนทียังไม่มีแผนชุมชน หรื อมีแผนชุมชนแล้ วแต่ยงั ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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.

ระดับจังหวัด
มีคณะกรรมการอํ านวยการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมี สุขในระดับ
จังหวัด ซึงผู้ว่ าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิ จารณาแต่งตังประกอบด้ วย ที ปรึ กษา ได้ แก่ ผู้แทนสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ
คณะกรรมการประกอบด้ วย ผู้ว่ าราชการจังหวัดเป็ นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นรองประธาน
มีผ้ แู ทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรประชาชน
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ปราชญ์ชาวบ้ าน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการ โดยมีหวั หน้ าสํานักงานจังหวัด
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มีอํานาจหน้ าทีบูรณาการ กลันกรอง อนุมตั ิแผนงานโครงการ และงบประมาณ
รวมทังประสานส่วนกลาง ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการระดับชาติ
. ระดับชาติ
มี คณะกรรมการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมี สุข ทํ าหน้ าที กํ าหนด
แนวทาง กลไก การขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด ภายใต้ การมีส่วนร่ วมของภาคส่วนต่าง ๆ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการกลันกรองโครงการตามแผนงานและหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนการกํ ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และประสานความร่ วมมื อของ
ภาคีการพัฒนา
. กรอบแผนงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
มีกรอบแผนงานรวม ด้ าน คือ
. แผนงานด้ านเศรษฐกิ จพอเพียงโดยการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ ในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทังในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
. แผนงานพัฒ นาและสร้ างโอกาสให้ ชุม ชนโดยการ สนับ สนุ น กิ จ กรรมใน
ระดับตามศักยภาพชุมชน โดยขันต้ นเน้ นการผลิตเพือการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อนเพือลดรายจ่าย
เช่น ปุ๋ยอินทรี ย์ ผักสวนครัว ขันกลางเน้ นการถนอมอาหาร การแปรรู ปเพือตลาดในชุมชน และขันสูง
เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน/ชุมชนทีมีศกั ยภาพและมีลทู่ างด้ านการตลาด
. แผนงานการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของชุม ชน โดยเน้ นการอนุรักษ์ พัฒนา
และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่ าไม้ โดยเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดําริ
. แผนงานการสงเคราะห์ ผ้ ูด้อยโอกาสและผู้สูง อายุโดยเน้ นการสงเคราะห์ ใ น
ระดับครอบครัว ตามความเป็ นจริ งในพืนทีอย่างทันเหตุการณ์
. แผนงานการบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน ครอบคลุมทังด้ านสาธารณสุข
การศึกษา การฝึ กอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองทีดี เช่น การมาติดต่อจังหวัด/อําเภอ/หน่วยการปกครองท้ องถิน ของประชาชน
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. วงเงินงบประมาณโครงการ
จํานวน , ล้ านบาท ซึงคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ได้ เห็นชอบวงเงิ นที จัดสรรให้ จัง หวัดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนด รายละเอี ยดตามภาคผนวก
สําหรับงบบริ หารในส่วนของจังหวัด อําเภอให้ ใช้ จ่ายจากงบประมาณปี
รายการค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารจัด การของผู้ว่าราชการจัง หวัด ที จัดสรรให้ สํ านัก งานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํ านวน
ล้ านบาท และรายการค่าใช้ จ่ายในการขับเคลือนนโยบายในระดับท้ องทีทีจัดสรรให้ กรมการปกครอง
จํานวน
ล้ านบาท หรื ออาจใช้ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอืน
. หลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ทีชุมชนเสนอมาต้ องมีลกั ษณะ ดังนี
. กระจายครอบคลุมใน แผนงานหลัก และสอดคล้ องตามลักษณะภู มิ สังคม
โดยเป็ นโครงการทีมีความพร้ อมในการดําเนินการ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้ได้ รับประโยชน์
งบประมาณทีชัดเจนเป็ นโครงการทีมีความจําเป็ นเร่งด่วน และไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันงบประมาณ
. เป็ นโครงการที มาจากแผนชุม ชนและเชื อมโยงกับ แผนพัฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน
ในที นี แผนชุมชน หมายถึง กระบวนการที ชุมชนร่ วมกันคิด ร่ วมกันค้ นหา
ร่ วมกันเรี ยนรู้ เพือให้ เข้ าใจชุมชน โดยใช้ การสํารวจข้ อมูล ปั ญหา และศักยภาพ เป็ นเครื องมือทําให้
เกิ ดการทบทวนตัวเอง โดยการมีส่วนร่ วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพือกํ าหนดอนาคตและทิศทาง
การพัฒนาตัวเองของหมูบ่ ้ าน / ชุมชน (ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเอกสารรูปเล่มเสมอไป)
. สนับสนุนให้ เ กิ ดกระบวนการพัฒ นาอย่างเป็ นขันตอนเพื อการพึงพาตนเอง
และสามารถปรับตัวรองรับการเปลียนแปลง
. ก่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันในชุมชน การจัดทําข้ อมูลศักยภาพชุมชน
โดยชุมชน และการพัฒนาไปสูก่ ระบวนการแผนชุมชนทีมีคณ
ุ ภาพ
. หลีกเลียงโครงการด้ านโครงสร้ างพืนฐานและความซําซ้ อนกับโครงการทีได้ รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน และโครงการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยง รวมทั งไม่ เป็ นโครงการในลั กษณะกองทุนหมุ นเวี ยน
หรื อการให้ เงินสงเคราะห์ เช่ น เบียยังชีพ เป็ นต้ น

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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ส่ วนที
หน่ วยดําเนินการ
การดําเนินงานโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด ในหลักการ
ให้ หมูบ่ ้ าน / ชุมชน เป็ นหน่วยดําเนินการด้ วยตนเอง ยกเว้ นกรณีที หมู่บ้าน / ชุมชนไม่สามารถดําเนินการ
ด้ วยตนเองได้ ให้ ร้องขอความช่วยเหลือให้ หน่วยงานราชการเป็ นหน่วยดําเนินการโดยเป็ นไปตามมติ
ทีประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ฉะนัน หน่วยดําเนินการให้ สามารถมีหน่วยดําเนินการ
ได้ ใน กรณี ดังนี
. หมู่บ้า น / ชุม ชนดําเนินการเอง การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื อจัด จ้ า ง
ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการใช้ จ่ายเงินค่าใช้ จ่าย
สําหรั บการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
หนังสื อ
สังการและตามทีกําหนดไว้ ในคูม่ ือการดําเนินโครงการ ฯ
. หมู่บ้าน / ชุมชนมี มติให้ หน่วยงานราชการร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หรื อชุมชน
ดําเนินการร่วมกัน การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซือจัดจ้ างให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
. หมูบ่ ้ าน / ชุมชนมีมติให้ หน่วยงานราชการเป็ นหน่วยดําเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
และการจัดซือจัดจ้ างให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
ส่ วนที
ขันตอนการดําเนินงาน
เพือให้ การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนดขันตอนการดําเนินงานเป็ น ขันตอน ดังนี
ขันตอนที

การจัดทําโครงการ
. การใช้ กระบวนการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน โดยชุมชนประสานองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน กําหนดหากลุ่มเป้าหมาย หาแนวทางการดําเนินการ เพือแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาท้ องถิน และ
ใช้ แผนชุมชนเป็ นเครื องมือ
. ลักษณะโครงการทีจะดําเนินการ
. โครงการต้ องสอดคล้ องตามแผนงานหลักทีรัฐบาลกําหนดใน ด้ าน คือ
) แผนงานด้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ยนรู้
ในการดําเนินชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทังในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
) แผนงานพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมใน ระดับ
ตามศักยภาพชุมชน โดยขันต้ นเน้ นการผลิตเพือการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อนเพือลดรายจ่าย เช่น ปุ๋ยอินทรี ย์
ผักสวนครั ว ขันกลางเน้ นการถนอมอาหาร การแปรรู ปเพื อตลาดในชุมชน และขันสูงเน้ นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิน/ชุมชนทีมีศกั ยภาพ และมีลทู่ างด้ านการตลาด
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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) แผนงานการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของชุมชน เน้ นการอนุรักษ์ พฒ
ั นา
และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่ าไม้ โดยเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดําริ
) แผนงานการสงเคราะห์ ผ้ ูด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เน้ นการสงเคราะห์ใน
ระดับครอบครัวตามความเป็ นจริ งในพืนทีอย่างทันเหตุการณ์
) แผนงานการบริ ก ารขั นพื นฐานแก่ ประชาชน ครอบคลุ ม ทั งด้ าน
สาธารณสุข การศึกษา การฝึ กอบรมอาชีพ และการอํ านวยความสะดวกอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี เช่น การมาติดต่อจังหวัด/อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้ องถินของประชาชน
ทังนี ให้ เป็ นโครงการทีมาจากแผนชุมชนทีมีคณ
ุ ภาพและควรมีความเชือมโยงกับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
. เป็ นโครงการที ก่อให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกันในชุมชน การจัดทํ าข้ อมูล
ศักยภาพชุมชนโดยชุมชน และการพัฒนาไปสูก่ ระบวนการแผนชุมชนทีมีคณ
ุ ภาพ
. การพิจารณาโครงการ มีแนวทางในการพิจารณาโครงการ ดังนี
แนวทางที หมู่บ้าน/ชุมชนพิจารณาจากแผนชุมชนที มีคุณภาพ และกํ าหนด
โครงการ/ กิ จ กรรมไว้ แ ล้ ว หากยัง ขาดรายละเอี ยดของโครงการ/กิ จ กรรม ก็ ใ ห้ ใ ช้ ก ระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว มคิ ด และพิ จ ารณากํ า หนดรายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม ภายใต้ แ ผนงาน
ยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ ระดับจังหวัด ด้ าน ให้ สมบูรณ์ พร้ อมทีจะดําเนินการ
ทังนี แผนชุมชนทีมีคุณภาพ หมายถึง แผนชุมชนทีเกิดจากกระบวนการ
ชุมชน และได้ รับการตรวจสอบ และยอมรั บว่ าเป็ นแผนชุมชนทีมีความพร้ อมทีจะดําเนินการได้
และให้ หมายความรวมถึงแผนชุมชนทีเกิดจากกระบวนการชุมชนทีเข้ มแข็งและเป็ นทียอมรั บ
โดยคณะกรรมการระดับอําเภอ / กิงอําเภอ นอกจากนี อาจใช้ ข้อมู ลคุณภาพแผนชุมชนที
สํานั กงานกองทุนสนั บสนุ นการวิจัยร่ วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดทําการประเมินไว้ แล้ ว
เป็ นข้ อมูลเบืองต้ นทีคณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอจะใช้ ประกอบการพิจารณาว่ า
พืนทีใดมีแผนชุมชนทีมีความเข้ มแข็งอยู่แล้ ว พร้ อมทังขอให้ ใช้ ข้อเท็จจริ งในพืนทีประกอบ
ก่ อนการตัดสินใจเลือกพืนที
แนวทางที หมูบ่ ้ าน/ชุมชน ซึงไม่มีแผนชุมชน หรื อมีแผนชุมชนทียังไม่มีคณ
ุ ภาพ
ให้ หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรม เพือการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ และกระบวนการชุมชน
เพื อให้ ไ ด้ แ ผนชุม ชนที มี คุณ ภาพ และชุม ชนมี ความพร้ อมที จะจัด ทํ าแผนงาน / โครงการ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดในโอกาสต่อไป โดยให้ เป็ นไปตามความพร้ อมและความสมัครใจ
ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
. การเขียนรายละเอียดโครงการ ให้ หมู่บ้าน/ชุมชนจัดทํ ารายละเอียดโครงการ
ตามแบบที กํ า หนด ทังนี อาจขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานราชการให้ คํ า แนะนํ า / เป็ นพี เลี ยง
ในการจัดทํารายละเอียดโครงการก็ได้
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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กรณี ที หมู่บ้ า น / ชุม ชนมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานราชการเป็ นหน่ ว ยดํ า เนิ น การ
หน่ ว ยงานราชการสามารถปรั บ รายละเอี ย ดโครงการให้ สมบู ร ณ์ ม ากขึ น โดยจะต้ อ งไม่ ทํ า ให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลียนไป
ขันตอนที

การเสนอโครงการ

. ให้ หมู่บ้าน / ชุมชน จัดประชุมประชาคม ตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในส่วนที ข้ อ .
และ . เพือร่ วมกันพิจารณาโครงการ โดยให้ เป็ นไปตามทีกํ าหนดไว้ ในขันตอนที และพิจารณา
คัดเลื อกคณะผู้รับผิ ดชอบฝ่ ายต่าง ๆ รวม ฝ่ าย ซึงมาจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุม ชน
(ยกเว้ นบุคคลในคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ทีระบุให้ ทําหน้ าทีโดยตําแหน่ง) และประชาชน
ในหมู่บ้าน / ชุมชน ดังนี
. คัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน คน ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน คน
- ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน
- ตัวแทนจากกรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ คน (คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน)
. คัดเลือกผู้รับผิดชอบการเปิ ดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของ
หมูบ่ ้ าน / ชุมชน จํานวน คน ประกอบด้ วย
- ประธานคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน
- เหรัญญิก คน (คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน)
- ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน
. คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดซือจัดจ้ าง จํานวน คน ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน คน
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน
. คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคา่ ใช้ จา่ ย จํานวน คน ประกอบด้ วย
- เหรัญญิก หรื อผู้ชว่ ยเหรัญญิก คน (คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน)
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน
. คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงาน จํานวน คน
ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ คน (คณะผู้รับผิดชอบที . )
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน
- ตัวแทนจากกรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ คน (คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน /
ชุมชน)

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. คณะผู้ รับผิดชอบโครงการจัดทํารายละเอียดโครงการ ตามแบบทีกํ าหนด นําเสนอ
ผ่านประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน แล้ วเสนอรายละเอียดโครงการให้ คณะกรรมการระดับ
อําเภอ / กิงอําเภอพิจารณากลันกรอง บูรณาการโครงการ จัดลําดับความสําคัญ (ตลอดจนพิจารณา
หน่วยงานราชการทีเหมาะสมเข้ ามาเป็ นหน่วยดําเนินการ)
. คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอพิจารณา ตรวจสอบกลันกรอง และจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการทีเสนอมาจากหมู่บ้าน / ชุมชน ตามเงื อนไขในส่วนที (ในเรื องความสอดคล้ องกับกรอบ
แผนงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ) ให้ แล้ วเสร็ จ และนําเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
กรณี ทีโครงการใดหมู่บ้าน / ชุมชน มีมติให้ หน่วยงานราชการเป็ นหน่วยดําเนินการ
ให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ / กิงอําเภอพิจารณาหน่วยงานทีเหมาะสม แล้ วแจ้ งให้ หน่วยงานนัน ๆ จัดทํา
รายละเอียดโครงการ แล้ วเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
. คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ ทีหน่วยราชการหรื อหมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอมา ทังนี การพิจารณาให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางทีกํ าหนดให้ แล้ วเสร็ จ และ
รายงานให้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในวันที 21 พฤษภาคม
เพือสรุ ปภาพรวม
ผลการอนุมตั ิโครงการให้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติทราบ
. คณะกรรมการระดับจังหวัดแจ้ งผลการอนุมัติ โดยแจ้ งให้ อําเภอ / กิงอําเภอทราบ ในกรณี
อนุมตั ิโครงการทีหมูบ่ ้ าน / ชุมชน หรื อหน่วยงานราชการระดับอําเภอเป็ นหน่วยดําเนินงาน เพือแจ้ งให้ หมู่บ้าน /
ชุมชน และหน่วยราชการในระดับอําเภอทราบผลการอนุมตั ิ
หากเป็ นการอนุมัติโครงการทีหน่วยราชการระดับจังหวัดหรื อราชการส่วนกลางทีตังอยู่
ในพืนทีจังหวัดเป็ นหน่วยดําเนินการให้ คณะกรรมการระดับจังหวัดแจ้ งผลการอนุมตั ิให้ หน่วยราชการดังกล่าว
ทราบโดยตรง พร้ อมทังแจ้ งให้ อําเภอ / กิงอําเภอทราบ เพือเป็ นการประสานงาน ทังนีเพือให้ อําเภอ /
กิงอําเภอแจ้ งให้ หมูบ่ ้ าน / ชุมชนผู้เสนอโครงการได้ ทราบอีกทางหนึง
ขันตอนที

การบริหารโครงการ

. การโอนเงินงบประมาณเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
. จังหวัดเปิ ดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรั พย์กับธนาคารออมสิน และธนาคาร
เพื อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ชื อบัญชี “โครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมี สุขระดับ
จังหวัด พ.ศ.
จังหวัด.......” และแจ้ งเลขบัญชี ให้ กองคลังสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
(หากมี ปั ญหาในทางปฏิ บั ติ ให้ ติ ดต่ อสอบถามทางหมายเลขโทรศั พท์ หรื อสื อสาร
มหาดไทย
)
. สํ า นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทยโอนเงิ นเข้ า บัญ ชี เ งิ นฝากของจัง หวัด
ตามทีได้ รับการจัดสรร
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. กรณีทีหมู่บ้าน/ชุมชนเป็ นหน่วยดําเนินการให้ หมู่บ้าน / ชุมชนเปิ ดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์ กั บ ธนาคารออมสิ น หรื อ ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ชื อบัญ ชี “โครงการภายใต้ แ ผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมี สุข ระดับจัง หวัด พ.ศ.
หมู่บ้าน/ชุมชน...” เพือรองรับการโอนงบประมาณจากจังหวัด
. คณะกรรมการระดับอํ าเภอ/กิ งอํ าเภอแจ้ งให้ ผ้ ูรับผิดชอบในการเบิกจ่ ายของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กบั ธนาคารออมสิน หรื อธนาคารเพือการเกษตร และ
สหกรณ์ การเกษตรชื อบัญชี “โครงการภายใต้ แผนงานยุ ทธศาสตร์ อยู่ ดี มี สุขระดับจังหวัด พ.ศ.
หมู่บ้าน / ชุมชน. ...” และให้ อําเภอ / กิงอําเภอรวบรวมข้ อมูลเลขบัญชีแจ้ งให้ จงั หวัดทราบ
. จังหวัดโอนเงินตามยอดวงเงินโครงการทีได้ รับอนุมตั ิเข้ าบัญชีเงินฝากของ
หมูบ่ ้ าน / ชุมชน เมือคณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมตั ิโครงการ ทังนี ให้ จงั หวัดแจ้ งข้ อมูลการโอนเงิน
ให้ อําเภอ / กิงอําเภอทราบ เพือเป็ นการประสานงาน
. อําเภอ/กิงอําเภอแจ้ งให้ คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนดําเนินงานตาม
โครงการ
. การดําเนินงานตามโครงการ
. กรณีหน่วยงานราชการเป็ นหน่วยดําเนินการ ให้ หน่วยงานราชการดําเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการจนเสร็ จสินโครงการ
. กรณีทีหมู่บ้าน /ชุมชนเป็ นหน่วยดําเนินการ ให้ หมู่บ้าน /ชุมชน ได้ ดําเนินการ
ตามแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการจัดซือจัดจ้ าง ดังนี
( ) ผู้รับผิดชอบในการจัดซือจัดจ้ างของหมู่บ้าน / ชุมชนปิ ดประกาศในที
สาธารณะเพือชีแจงหลักเกณฑ์ในการจัดซือจัดจ้ างให้ คนในหมู่บ้าน / ชุมชนทราบเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า วัน รวมทังแจ้ งความต้ องการของรายการวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ โดยระบุปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา
ทีใช้ และสถานทีส่งมอบให้ ครบถ้ วนโดยใช้ ตามแบบทีกําหนด
( ) ผู้รับผิ ดชอบในการจัดซือจัดจ้ างเสนอขออนุมัติจัดซือจัดจ้ าง “ตามแบบ
เสนอขออนุมัติจัดซือจัดจ้ าง” เพือให้ ประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน พิจารณาอนุมัติ
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ ฯ
( ) ดําเนินการเพือให้ มีการส่งมอบพัสดุสิงของ หรื องานจ้ างให้ ตรงตามคําขอ
อนุมตั ิจดั ซือจัดจ้ าง
( ) ดํ า เนิ น การตรวจรั บ พัส ดุห รื อ ตรวจการจ้ า งตามแบบการตรวจรั บ ที
กําหนด
( ) จัดให้ มีเอกสารใบสําคัญรับเงินพร้ อมใบเสร็ จรับเงิน (ถ้ ามี) เป็ นเอกสาร
ประกอบ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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กรณี เป็ นโครงการ / กิ จกรรม การประชุม / สัมมนา / ฝึ กอบรม ให้ หมู่บ้าน /
ชุมชนดําเนินตามโครงการ / กิจกรรม และจัดให้ มีเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินโครงการเพิมเติม ดังนี
( ) ตารางการประชุม / สัมมนา / การฝึ กอบรม
( ) รายชือผู้เข้ าร่วมการประชุม / สัมมนา / ฝึ กอบรม พร้ อมลายมือชือ
ไว้ เป็ นหลักฐาน
( ) รายชือวิทยากรผู้ให้ ความรู้
( ) หลักฐานค่าใช้ จ่ายในการประชุม / สัมมนา / ฝึ กอบรม
( . ) ค่าเช่าสถานที / เครื องเสียง / วัสดุอปุ กรณ์ / อาหาร ฯลฯ
ให้ ทํ า การตรวจรั บ และออกเอกสารใบสํ า คัญ การรั บ เงิ น /
ใบเสร็ จรับเงินของผู้รับจ้ าง เก็บไว้ เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
( . ) ค่าตอบแทนวิทยากร
ให้ ใช้ ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี ยวกั บ ค่า ตอบแทนต่ า ง ๆ (ถ้ ามี ) ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทีได้ กําหนดไว้ ตามทีแนบ
. ผู้รั บผิดชอบในการเปิ ดบัญชี และเบิ กจ่ ายเงิ นของหมู่บ้ าน / ชุมชนนํ าเอกสาร
เกี ยวกั บการจัดซื อจัดจ้ างเสนอขออนุมัติ เบิ กเงิ น โดยให้ ประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้ าน / ชุ มชน
เป็ นผู้อนุมตั ิตามมติทีประชุมคณะกรรมการ ฯ
. ผู้รับผิ ดชอบในการเปิ ดบัญชี และเบิกจ่ายเงิ นของหมู่บ้าน / ชุมชนนํ ารายละเอี ยด
โครงการ หลักฐานการดําเนินโครงการหลักฐานอนุมตั ิการจัดซือจัดจ้ างและเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน / ชุมชน พร้ อมหนังสือขอเบิกเงินให้ อําเภอ / กิงอําเภอ ตรวจสอบความถูกต้ อง เมือตรวจสอบแล้ วให้
อําเภอ / กิ งอํ าเภอแจ้ งให้ คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชนดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป สําหรั บการ
เบิกจ่ายเงินภายใต้ โครงการสามารถดําเนินการได้ เป็ นงวดตามกิ จกรรมที เกี ยวข้ อง หรื อจะเบิกจ่าย
ครังเดียวภายหลังโครงการแล้ วเสร็ จก็ได้
ทังนี ให้ อําเภอ / กิ งอํ าเภอ เก็ บสําเนาหลักฐานการเบิกจ่าย จํานวน ชุด
ไว้ เป็ นหลักฐานเพือการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็ นรายโครงการด้ วย
. ผู้รับผิดชอบในการเปิ ดบัญชีและเบิกจ่ายเงินของหมูบ่ ้ าน/ชุมชน นําหลักฐานการ
ให้ ความเห็นชอบของอําเภอ / กิงอําเภอ ประกอบการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร โดยต้ องลงนาม
ทัง คน
. ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํ า บัญ ชี ค่า ใช้ จ่ า ยของหมู่บ้ า น / ชุม ชน ลงบัน ทึ ก
เมือมีการรับเงินจ่ายเงินทุกครัง เพือควบคุมการใช้ จ่ายเงินและต้ องติดประกาศบัญชีค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ในทีสาธารณะให้ ประชาชนทราบเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า วัน
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงานของหมู่บ้าน / ชุมชน ติดตาม
ดูแลการดําเนินโครงการ ให้ เป็ นไปตามแผนงาน / โครงการทีกําหนดไว้ และจัดทํารายงานความก้ าวหน้ า
ของโครงการ ดังนี
) ตรวจสอบผลการดําเนินงานกับแผนดําเนินงานทีวางไว้
) จัดทํารายงานความก้ าวหน้ า เสนอต่อคณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอ
เดือนละ ครัง
) รายงานปั ญหา / อุปสรรค พร้ อมข้ อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการระดับ
อําเภอ/กิงอําเภอ
โดยให้ ปิดประกาศรายงานความก้ าวหน้ าและรายงานปั ญหา / อุปสรรค พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในทีสาธารณะเพือให้ ประชาชนทราบโดยทัวกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า วัน
ขันตอนที การขอเปลียนแปลงรายละเอียดโครงการ
. การเปลียนแปลงรายละเอียดของโครงการ โดยไม่ทําให้ วตั ถุประสงค์ หรื อเป้าหมาย
ของการดําเนินงานเปลียนแปลงไปในทางทีลดลงจากทีกํ าหนดไว้ เดิมและไม่เพิมวงเงิน คณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน สามารถขอเปลียนแปลงรายละเอียดโครงการได้ โดยให้ เป็ นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแจ้ งคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ
. การเปลี ยนแปลงรายละเอี ยดของโครงการที ทํ าให้ วัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายของ
โครงการเปลียนแปลงไป ให้ แจ้ งอําเภอเพือขอยกเลิกโครงการนัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้อนุมตั ิ
แล้ วแจ้ งคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ สําหรับเงินตามโครงการทียกเลิกไม่สามารถนํ ามาจัดทํา
โครงการใหม่ได้ พร้ อมทังให้ สง่ เงินคืนจังหวัด
ขันตอนที

การปิ ดโครงการ และการส่ งคืนเงินเหลือ

เมือสินสุดโครงการ ให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอตรวจสอบวงเงินตามทีใช้
จ่ายจริ ง และหากมีเงินคงเหลือให้ ผ้ เู ปิ ดบัญชีทําการปิ ดบัญชี พร้ อมทังแจ้ งธนาคารโอนเงินคงเหลือ
ส่งคืนจังหวัด และให้ จงั หวัดส่งคืนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพือส่งคืนเป็ นรายได้ แผ่นดิน
ขันตอนที

การติดตามผลการดําเนินงาน

. ให้ คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน หรื อหน่วยงานราชการทีเป็ นหน่วยดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ / กิงอําเภอทราบทุกวันที ของเดือน
. ให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานให้
คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ ทุกวันที ของเดือน
. ให้ คณะกรรมการระดับจังหวัดสรุ ปผล และรายงานผลการดํ าเนินงานให้ สํ านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที ของเดื อน เพื อสรุ ปภาพรวมเสนอสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติทราบ
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอ และ
คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้ วย
( ) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
( ) รายงานผลการใช้ จา่ ยงบประมาณ
( ) ปั ญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ ไข
สําหรับรายละเอียดแบบการรายงานให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในคูม่ ือนี
ขันตอนที

การจัดเก็บและรั กษาหลักฐานการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ ายเงิน ฯลฯ
หน่วยงานราชการที เป็ นหน่วยดําเนิ นการให้ เ ก็ บหลัก ฐานการดํา เนินโครงการและ
การเบิกจ่ายเงินไว้ ทีหน่วยงานเพือการตรวจสอบ และสําเนาเอกสารส่งให้ จงั หวัด ชุด
สํ าหรั บหมู่บ้ าน / ชุ มชน ให้ เก็ บหลักฐานการดํ าเนิ นโครงการและการเบิ กจ่ ายเงิ นไว้
ณ ทีทําการของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน หรื อสถานทีอืนทีคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน
กําหนดโดยให้ อยู่ในความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน / ชุมชน ร่ วมกับเหรัญญิ ก และ
สําเนาเอกสารส่งให้ อําเภอ / กิงอําเภอ ชุด
ส่ วนที
กระบวนการดําเนินงานโดยหมู่บ้าน / ชุมชน
. ความหมาย
หมู่ บ้ าน หมายถึ ง หมู่ บ้ านที จั ดตังขึ นตามพระราชบัญ ญั ติ ลั กษณะปกครองท้ องที
พ.ศ.
และให้ หมายรวมถึ ง หมู่ บ้ า นในเขตเทศบาลตํ า บลที ยกฐานะจากสุ ข าภิ บ าลตาม
พระราชบัญญัตเิ ปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ.
ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา เทศบาลตําบล
(เฉพาะตําบลทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศยกเลิกตําแหน่งกํานันผู้ใหญ่บ้าน
ตามมาตรา วรรค แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
แก้ ไขเพิ มเติม โดยมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที ) พ.ศ.
)
. การคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน
ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน เป็ นผู้คดั เลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน /ชุมชน โดยมี
กระบวนการ ดังนี
. การประกาศเชิญชวนเพือร่วมประชุมประชาคม
ให้ ผ้ ใู หญ่บ้าน หรื อผู้นําชุมชน ปิ ดป้ายประกาศตามทีสาธารณะ และ / หรื อ
ทําหนังสือเชิญรายครัวเรื อน และ / หรื อประกาศเสียงตามสายล่วงหน้ าอย่างน้ อย วัน เพือเชิญชวน
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ประชาชนที เป็ นคนไทย มี อายุ ปี ขึนไป อาศัยอยู่ใ นหมู่บ้าน / ชุม ชนจริ งไม่น้อยกว่า เดือน
โดยผู้เข้ าร่ วมประชุมประชาคมต้ องมีความหลากหลายอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน
ประชาชนจากคุ้ม ประชาชนจากกลุม่ อาชีพ ประชาชนจากองค์กรในชุมชน (ถ้ ามี) ปราชญ์ชาวบ้ าน
และจากครัวเรื อน
มีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าครึงหนึงของผู้มีสิทธิร่วมประชุมประชาคม
. ขันตอนการประชุมประชาคม
- นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ อาจมอบหมายให้ มี
ผู้แทนอําเภอ / กิงอําเภอ เข้ าร่วมสังเกตการณ์การประชุมประชาคม
- กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน กล่าวเปิ ดการประชุมและชีแจงเหตุผล
ความจําเป็ นในการจัดประชุมประชาคม และดําเนินการประชุมตามวาระทีเกียวข้ อง
. การประชุมประชาคมหมูบ่ ้ าน / ชุมชน เพือคัดเลือกคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน/
ชุมชน จํานวน – คน โดยให้ ดําเนินการเลือกบุคคลเพือดํารงตําแหน่งตามองค์ประกอบและ
หน้ าที ดังนี
) ประธานคณะกรรมการ
คน
) รองประธานคณะกรรมการ
คน
) เหรัญญิก
คน
) ผู้ชว่ ยเหรัญญิก
คน
) กรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ
คน
) กรรมการ
- คน
) เลขานุการ
คน
) ผู้ชว่ ยเลขานุการ
คน
บทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
1. เป็ นตัว แทนของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนในการบริ ห ารงานและงบประมาณของ
โครงการให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุม
2. เป็ นตัวแทนของหมูบ่ ้ าน/ชุมชนในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้ อง
3. ประสานงานกับคณะกรรมการระดับอําเภอ / กิงอําเภอ
4. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือจัดจ้ าง และการเบิกจ่ายเงิน
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินโครงการให้ เป็ นไปตามมติทีประชุม
6. แต่งตังผู้รับผิดชอบด้ านต่าง ๆ เพือช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุมประชาคมในการแต่งตัง
ให้ ประธานคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ลงนามในคําสังไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี กรณีกรรมการตาย ลาออก หรื อมีเหตุอนั ทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้
มีการประชุมประชาคมเพือคัดเลือกกรรมการแทนตําแหน่งทีว่าง
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

17

. บทบาทหน้ าทีของกรรมการแต่ละตําแหน่ง
ประธาน มีอํานาจหน้ าที ดังนี
1. เป็ นผู้แทนคณะกรรมการในการติดต่อประสานงานเกียวกับการดําเนินโครงการ
2. เรี ยกประชุมคณะกรรมการและเป็ นประธานทีประชุม
3. กํากับการดําเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการของหมู่บ้าน / ชุมชน
4. อนุมัติการจัดซือและจัดจ้ าง และเบิกจ่ายเงินตามมติทีประชุมคณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน
รองประธาน มีอํานาจหน้ าที ดังนี
. เป็ นผู้ช่วยประธานในกิจการต่าง ๆ ทีประธานมอบหมาย
. ปฏิบตั ิหน้ าทีแทนประธานในกรณีทีประธานไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้
เลขานุการ มีอํานาจหน้ าที ดังนี
1. เชิญประชุม บันทึกและปิ ดประกาศรายงานการประชุมให้ ประชาชนทราบ โดยทัวกัน
2. รับ-ส่ง โต้ ตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารและรายงานการประชุม
3. รับผิดชอบการดําเนินงานทางธุรการของคณะกรรมการ และปฏิบตั ิหน้ าที
อืน ๆ ตามทีประธานมอบหมาย
เหรั ญญิก มีอํานาจหน้ าที ดังนี
1. เก็บรักษาเงินและสมุดบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ควบคุม เก็บรักษา และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้ เป็ นไปตามมติทีประชุม
3. รายงานฐานะการเงินต่อทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมประชาคมทุกครัง
4. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโครงการ
5. จัดเก็บใบเสร็ จรับเงินและเอกสารทีเกียวกับการเงินทุกฉบับ
ฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ มีอํานาจหน้ าที ดังนี
1. ตรวจสอบรายการวัสดุอปุ กรณ์ทีจัดซือจัดจ้ างให้ ถกู ต้ องตามมติทีประชุม
2. ตรวจสอบการใช้ จา่ ยเงินต้ องมีหลักฐานถูกต้ องและสามารถตรวจสอบได้
3. ตรวจสอบการดําเนินงานและการบริ หารงานโครงการ และรายงาน
4. รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการในการประชุมทุกครัง
. การแต่งตังผู้รับผิดชอบด้ านต่าง ๆ ประกอบด้ วย
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ
มีจํานวน คน ประกอบด้ วย ตัวแทนจากประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชน คน
ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน คน และตัวแทนจากกรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ
คน (คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ) ทําหน้ าทีกําหนดขันตอนการทํางาน ระยะเวลา วัสดุอปุ กรณ์
งบประมาณ และจัดทําโครงการ ฯลฯ
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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) ผู้รับผิดชอบการเปิ ดบัญชี และการเบิกจ่ ายเงิน
มีจํานวน คน ประกอบด้ วย ประธานกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
คน เหรัญญิก คน (คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน) และตัวแทนคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน คน ทําหน้ าทีเปิ ดบัญชี และเบิกเงินตามโครงการ และนําส่งให้ เหรัญญิกเป็ นผู้เก็บรักษา
3) ผู้รับผิดชอบการจัดทําบัญชีค่าใช้ จ่าย
มีจํานวน
คน ประกอบด้ วยเหรัญญิกหรื อผู้ช่วยเหรัญญิก
คน
(คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน) และตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน ทําหน้ าที
จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของโครงการ
) ผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง
มีจํานวน คน ประกอบด้ วย ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
คน และตัวแทนจากประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน คน ทําหน้ าที จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในการดําเนินโครงการ
แต่ละโครงการตามความต้ องการของคณะผู้รับผิดชอบโครงการ โดยวัสดุอปุ กรณ์ต้องคุณภาพดี ราคา
เหมาะสม ทังนี สามารถประกาศการจัดซือจัดจ้ างได้ ตามวิธีทีกําหนด และต้ องนําผลของการประกาศ
จัดซือจัดจ้ างดังกล่าว เข้ าทีประชุมคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน/ชุมชน พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือจัดจ้ าง
เป็ นครัง ๆ ไป
) ผู้รับผิดชอบการควบคุม และตรวจสอบผลงาน
มีจํานวน คน ประกอบด้ วย ตัวแทนจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ คน
(คณะผู้รับผิดชอบ ตามข้ อ ) ตัวแทนจากกรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ คน (คณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน) และตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน/ชุมชน
คน ทําหน้ าทีตรวจสอบ
การดําเนินโครงการแต่ละโครงการ เกียวกับวัสดุอุปกรณ์ และการใช้ จ่ายเงินให้ ถูกต้ อง มี หลักฐาน
ตรวจสอบได้ ตรวจการดําเนินงานและบริ หารโครงการให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยการบริ หารงบประมาณและการใช้ จา่ ยเงินสําหรับการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์
อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.
และมติทีประชุมประชาคม หากพบปั ญหาการทํางานไม่โปร่งใส
หรื อทุจริ ต ให้ แจ้ งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน / นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํา
กิงอําเภอทราบ
----------------------------------

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

19

ภาคผนวก
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แบบเอกสารประกอบการเสนอ
โครงการของหมู่บ้าน / ชุมชน
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แบบเอกสารประกอบการเสนอโครงการ
ของหมู่บ้าน /ชุมชน
ยส.
ยส. /
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.
ยส.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แบบเสนอโครงการของหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
แบบเสนอโครงการของหน่วยงานราชการ
แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคม
แบบรายชือผู้เข้ าร่วมการประชุม
แบบเสนอขออนุมตั ิการจัดซือจัดจ้ างโดยหมู่บ้าน / ชุมชน
แบบประกาศการจัดซือจัดจ้ างโดยหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
แบบใบเสนอราคา
แบบตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง
แบบใบสําคัญรับเงิน
แบบขออนุมตั ิการเบิกจ่ายเงิน
แบบขอเบิกเงินจากธนาคาร
แบบรายงานโครงการระดับหมูบ่ ้ าน
แบบรายงานโครงการระดับอําเภอ
แบบรายงานโครงการระดับจังหวัด
แบบรายงานโครงการ /กิจกรรมดีเด่นระดับอําเภอและจังหวัด
แบบประกาศความก้ าวหน้ าในโครงการ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.

แบบเสนอโครงการ
ของ
หมู่บ้าน / ชุมชน ................................. หมู่ที ....……. ตําบล...............................
เทศบาล...........................................อําเภอ................................จังหวัด..................................
. ชือโครงการ.............................................................................................................................
. หน่วยดําเนินการ (ให้ กาเครื องหมาย P ในช่อง ฃ)
. ฃ หมู่บ้าน / ชุมชนดําเนินการ
(ระบุชือหน่วยงาน)
2.2 ฃ หมูบ่ ้ าน / ชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการดําเนินการ ...................................................
(ระบุชือหน่วยงาน)
2.3 ฃ หมูบ่ ้ าน / ชุมชน มอบหมายให้ หน่วยงานราชการดําเนินการ ..........................................
. สอดคล้ องกับแผนงานยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ ด้ านใด (ให้ กาเครื องหมาย P ในช่อง ฃ)
ฃ ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
ฃ ด้ านการสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้สงู อายุ
ฃ ด้ านพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชมุ ชน
ฃ ด้ านการบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน
ฃ ด้ านการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
. วัตถุประสงค์ของโครงการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. เป้าหมายโครงการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

. วิธีดําเนินการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. ระยะเวลาดําเนินการ
ตังแต่วนั ที..........เดือน........................พ.ศ.
ถึงวันที...........เดือน......................พ.ศ.
. งบประมาณทีใช้
เงินงบประมาณทีจังหวัดจัดสรรให้
จํานวน..................................บาท
เงินงบประมาณสนับสนุนจากท้ องถิน จํานวน..................................บาท
เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน
จํานวน..................................บาท
รวมทังสิน
จํานวน..................................บาท
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. ประมาณการค่าใช้ จา่ ยประกอบด้ วย
. ค่าจ้ างแรงงาน ค่าตอบแทน (เช่น ค่าวิทยากร ฯลฯ)
) ...................................................จํานวน.......................บาท
) ...................................................จํานวน.......................บาท
) ...................................................จํานวน.......................บาท
. ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)
) ...................................................จํานวน.......................บาท
) ...................................................จํานวน.......................บาท
) ...................................................จํานวน.......................บาท
. ค่าก่อสร้ าง
) ...................................................จํานวน.......................บาท
) ...................................................จํานวน.......................บาท
) ...................................................จํานวน.......................บาท
. ค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ
......................................................จํานวน.......................บาท
. สถานทีดําเนินการ
...............................................................................................................................................
. ประโยชน์ทีได้ รับ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.ผู้รับผิดชอบ

ลงชือ
(นาย/นาง/นางสาว

)
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชือ
(นาย/นาง/นางสาว
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชือ
) (นาย/นาง/นางสาว
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ

. ผู้เสนอโครงการ
ลงชือ
(นาย/นาง/นางสาว
ประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. ความเห็นนายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(
)
นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ
. ผู้อนุมตั ิโครงการ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(

)
ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ
. กรณีหมูบ่ ้ าน / ชุมชนเป็ นหน่วยดําเนินการให้ นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํา
กิงอําเภอเสนอให้ คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมตั ิ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในข้ อ )
. กรณีหมู่บ้าน / ชุมชนมอบหมายให้ หน่วยงานราชการเป็ นหน่วยดําเนินการให้ นายอําเภอ
ให้ ความเห็น แล้ วแจ้ งให้ หน่วยงานราชการทีเหมาะสมจัดทําโครงการ เพือเสนอคณะกรรมการระดับ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั ิ พร้ อมทังเก็บแบบเสนอโครงการฉบับนีไว้ ทีอําเภอ / กิงอําเภอ แล้ วสําเนาส่ง
ให้ ห น่ ว ยงานราชการที นายอํ า เภอเห็ น ชอบให้ เ ป็ นหน่ ว ยดํ า เนิ น การใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการจัด ทํ า
รายละเอียดโครงการ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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คําอธิบายการกรอกข้ อความในแบบเสนอโครงการ (แบบ ยส. )
. ชือโครงการ ให้ ระบุชือโครงการ
. หน่ วยดําเนินการ ในกรณีหมู่บ้าน / ชุมชน ดําเนินการให้ ทําเครื องหมาย P ในช่อง ฃ
กรณีหมู่บ้าน / ชุมชนร่วมกับหน่วยราชการ หรื อหน่วยราชการดําเนินการให้ ทําเครื องหมาย P ในช่อง ฃ
และใส่ชือหน่วยราชการนัน
. สอดคล้ องกับแผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขด้ านใด ให้ ทําเครื องหมาย P ในช่อง ฃ
. วัตถุประสงค์ ของโครงการ ให้ อธิบายว่า การจัดทําโครงการนีจะช่วยแก้ ไขปั ญหา หรื อสนองตอบ
ความต้ องการของประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชนในเรื องอะไร
. เป้าหมายโครงการ ให้ อธิบายว่า โครงการนีจะก่อให้ เกิดผลงานอย่างไร โดยแสดงออกมาเป็ น
เนืองาน เช่น พืนทีการเพาะปลูกจํานวนกีไร่ เกษตรกรจํานวนกีคน / กีกลุ่ม หรื อผู้ได้ เข้ ารับการอบรม
จํานวนกีคน เป็ นกลุม่ ใดบ้ าง เป็ นต้ น
. วิธีดาํ เนินการ ให้ อธิบายว่า มีวิธีทําให้ โครงการสําเร็ จได้ อย่างไร โดยเขียนเป็ นขันเป็ นตอนให้
ชัดเจนตังแต่เริ มโครงการจนเสร็ จโครงการ
. ระยะเวลาดําเนินการให้ ใส่วนั / เดือน / ปี ทีเริ มดําเนินการ และวัน / เดือน / ปี ทีโครงการเสร็ จสิน
. งบประมาณทีใช้ ให้ ระบุให้ ชดั ว่ามีจํานวนกีบาท มีงบประมาณสนับสนุนจากท้ องถิน ภาคเอกชน
หรื อเงินบริ จาคหรื อไม่ จํานวนเท่าใด ระบุให้ ครบถ้ วน
. รายการวัสดุอุปกรณ์ ทใช้
ี ให้ ระบุว่าใช้ วสั ดุอปุ กรณ์อะไรบ้ าง จํานวนเท่าใด
.สถานทีดําเนินการ ให้ ระบุชือสถานที เช่น วัด โรงเรี ยน หรื อแปลงทดลอง คุ้มบ้ าน ฯลฯ และให้
ระบุชือหมู่บ้าน / หมูท่ ี / ตําบล / อําเภอ / จังหวัด
.ประโยชน์ ทได้
ี รับ ให้ ระบุเป็ นข้ อ ๆ ว่า โครงการนีก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างไรบ้ าง
.ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการจํานวน คน คือ หัวหน้ าผู้รับผิดชอบโครงการ
(ตัวแทนประชาชน) คน ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน คน ลงลายมือชือ
ให้ ครบถ้ วน
. ให้ ประธานคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชนลงลายมือชือในฐานะผู้เสนอโครงการ
. ให้ นายอําเภอ /ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ ากิงประจําอําเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ / กิงอําเภอ พิจารณากลันกรองโครงการ
. ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิโครงการ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส. /

แบบเสนอโครงการ
ของหน่ วยงานราชการ
.......................................................
. ชือโครงการ.............................................................................................................................
. สถานทีดําเนินการ หมูบ่ ้ าน / ชุมชน..............................หมู่ที...............ตําบล.............................
เทศบาล.................................อําเภอ/กิงอําเภอ.........................จังหวัด......................................
. หน่วยดําเนินการ .....................................................................................................................................................
. สอดคล้ องกับแผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ด้ านใด (ให้ กาเครื องหมาย P ในช่อง ฃ)
ฃ ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
ฃ ด้ านการสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้สงู อายุ
ฃ ด้ านพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชมุ ชน
ฃ ด้ านการบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน
ฃ ด้ านการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
. วัตถุประสงค์ของโครงการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. เป้าหมายโครงการ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
. วิธีดําเนินการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. ระยะเวลาดําเนินการ
ตังแต่วนั ที..........เดือน........................พ.ศ.

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. งบประมาณทีใช้
. งบดําเนินงาน.......................................................................................................…….
. งบลงทุน...............................................................................................................……
. ประโยชน์ทีได้ รับ...............................................................................................................…..
....................................................................................................................................………….
.....................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................................
. ผู้เสนอโครงการ
ลงชือ
หัวหน้ าหน่วยงานราชการ
. ความเห็นนายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ (ใช้ เฉพาะกรณีทีหน่วยงาน
ระดับอําเภอเป็ นผู้จดั ทําโครงการ)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(
)
นายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ
. ผู้อนุมตั ิโครงการ
.....................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(

)
ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ : หน่วยงานราชการสามารถเพิมเติมหัวข้ อในแบบเสนอโครงการได้ ตามความเหมาะสม

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพือแต่ งตังคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
และคัดเลือกโครงการ
หมูบ่ ้ าน / ชุมชน...........................หมูท่ ี...................ตําบล..................................
เทศบาล.....................................อําเภอ...............................จังหวัด............................
วันที.....................เดือน...............................จังหวัด............................................
ณ..............................................................................
-------------------------------------------------------------------------เปิ ดประชุมเวลา.............................น.
. เมือประชาชนมาพร้ อมแล้ ว กํานัน /ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม
และสรุปข้ อมูลพืนฐาน ดังนี
ข้ อมูลทัวไปของหมู่บ้าน / ชุมชน
. ครั วเรื อนทังหมดในหมู่บ้าน / ชุมชน
จํานวน....................ครัวเรื อน จํานวน..................คน
. ประชากร อายุ ปี ขึนไป ทีอยู่จริงในหมู่บ้าน / ชุมชน (สําหรั บการประชุมประชาคม)
จํานวน..................คน
. ประชากร อายุ ปี ขึนไป ทีอยู่จริงในหมู่บ้าน / ชุมชนทีมาประชุมประชาคม
จํานวน
.................คน
คิดเป็ นร้ อยละ .............................(ร้ อยละ คํานวณจากข้ อ . ) ถือว่าผ่านเกณฑ์เบืองต้ น
. ประธานการประชุมประชาคม ขอให้ ทีประชุมพิ จารณาเสนอชื อผู้เป็ นคณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน เพือทําหน้ าทีบริ หารงานของหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ในปี
ทีประชุมได้ พิจารณาและลงมติรับรองคณะกรรมการตําแหน่ งต่ าง ๆ ดังนี
.
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก

คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน มีจํานวน..................คน ประกอบด้ วย
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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ฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ.............................................................................................................
ฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ.............................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
กรรมการ......................................................................................................................................
2.

การคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน

คน

..

................................................................ หัวหน้ าผู้รับผิดชอบโครงการ
(ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน)
. . ................................................................ ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน/ชุมชน
. . ................................................................ ตัวแทนจากฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ
. การคัดเลือกผู้รับผิดชอบในการเปิ ดบัญชีและเบิกจ่ ายเงิน จํานวน คน

. . .................................................................ประธานกรรมการ
2. .2 ................................................................ เหรัญญิก
2. .3 ............................................................... ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
.

การคัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดซือจัดจ้ าง จํานวน คน

. . ................................................................ ตัวแทนคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน/ชุมชน
. . ................................................................ ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
2. .3 ................................................................ ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
. การคัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีค่าใช้ จ่าย จํานวน คน
. . .................................................................เหรัญญิก/ผู้ชว่ ยเหรัญญิก
. . ................................................................ ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
. การคัดเลือกผู้รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงาน จํานวน คน
. . ........................................................................ ตัวแทนตามข้ อ . ( คน)
2. .2 ................................................................ ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน
2. .3 ................................................................ ตัวแทนจากฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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การพิจารณาแผนชุมชน / กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชน
. เนื อหา (หมู่บ้าน /ชุมชนนีมีแผนชุมชนหรื อไม่ หากมีให้ นําแผนชุมชนมาพิจารณาว่ามีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบ้ าง แต่หากไม่มีแผนชุมชนก็ต้องพิจารณาว่าจะจัดทําโครงการ/ กิจกรรมทีเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู้ของชุมชนอย่างไร)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
. ประเด็นการประชุม (ทีประชุมต้ องร่ วมกันพิจารณาว่าโครงการ / กิจกรรมที กํ าลังพิจารณานัน
สามารถช่วยแก้ ไขปั ญหา / ความต้ องการของหมู่บ้าน / ชุมชนได้ อย่างไร โดยพิจารณาถึงข้ อดี – ข้ อเสี ย
ประโยชน์ทีได้ รับ ความจําเป็ นเร่งด่วน และจํานวนเงินทีต้ องใช้ )
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
. มติทประชุ
ี
ม
(หลังจากพิจารณาโครงการ / กิจกรรมโดยละเอียดแล้ ว ให้ ทีประชุมลงมติเลือกโครงการ / กิจกรรม)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ปิ ดประชุมเวลา............................น.
ลงชือ .................................................
ลงชือ .......................................................
(นาย/นาง/นางสาว...................................) (นาย/นาง/นาง..........................................)
เลขานุการคณะกรรมการ
ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน
ลงชือ ..........................................................
(นาย/นาง/นางสาว...................................)
ประธานคณะกรรมการ
วันที.......................เดือน.............................พ.ศ. ...................
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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รายชือผู้เข้ าร่ วมประชุมประชาคม
หมูบ่ ้ าน / ชุมชน.....................................หมูท่ ี................ตําบล.......................
เทศบาล..................................อําเภอ................................... จังหวัด..................................
วันที........................เดือน........................ พ.ศ. ....................
ชือ -นามสกุล
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

บ้ านเลขที

ลายมือชือ

หมายเหตุ

แบบ ยส.
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แบบเสนอขออนุมัติ
การจัดซือจัดจ้ างโดยหมู่บ้าน / ชุมชน

----------------------------------------. เหตุผลความจําเป็ นทีต้ องซือหรื อจ้ าง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
. รายละเอียดของพัสดุทีจะซือหรื องานทีจะจ้ าง
ขนาด /ปริ มาตร/
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคา
คุณลักษณะ ฯลฯ

. ราคามาตรฐาน (ราคากลางของทางราชการ ) หรื อราคาทีเคยซือหรื อเคยจ้ างครังหลังสุด
ลําดับ
รายการ
ราคาต่อหน่วย จํานวน
ราคา

รวมทังสิน (ตัวหนังสือ)

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

. วงเงินทีจะซือหรื อจ้ าง จํานวน.................................บาท(................ตัวหนังสือ..............)
. เวลาทีต้ องการใช้ พสั ดุ / หรื อให้ งานแล้ วเสร็ จ วันที ..............เดือน. .................พ.ศ.
. สถานทีส่งมอบพัสดุหรื องานจ้ าง....................................................................................

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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. การจัดซือหรื อจัดจ้ างในครังนี ขอแต่งตังคณะกรรมการเพือดําเนินการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง
ประกอบด้ วย
) นาย / นาง / นางสาว .............................................................ประธานกรรมการ
) นาย / นาง / นางสาว .........................................................................กรรมการ
) นาย / นาง / นางสาว .........................................................................กรรมการ
. ความเห็นของคณะเจ้ าหน้ าทีผู้รับชอบการจัดซือจัดจ้ าง.......................................………......
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………. ......................................
.............................................................................................................................................................
) ลงชือ ................................................................ ) ลงชือ.........................................................
(นาย / นาง /นางสาว.....................................)
(นาย / นาง / นางสาว.................................)
เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง
เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง
) ลงชือ...................................................................
(นาย / นาง / นางสาว.............................................)
เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง
. ความเห็ น ของประธานคณะกรรมการระดั บ หมู่ บ้ าน / ชุ ม ชน ตามมติ ที ประชุ ม
คณะกรรมการ ฯ
ฃ อนุมตั ิ เพราะ.......................................................................................
ฃ ไม่อนุมตั ิ เพราะ...................................................................................
ลงชือ...................................................................
(นาย /นาง /นางสาว..............................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน...................................
วันที......................เดือน.................................พ.ศ.

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

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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วิธีการดําเนินงาน
ของ
คณะเจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบการจัดซือ / การจัดจ้ างโดยหมู่บ้าน / ชุมชน
.............................................

การซือหรื อการจ้ างโดยหมู่บ้าน / ชุมชน ให้ คณะเจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง ติดต่อ
ตกลงราคากับผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างโดยตรง แล้ วให้ เจ้ าหน้ าทีทํ าการจัดซื อจัดจ้ างได้ ภายในวงเงิ นตาม
โครงการ / กิจกรรมทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ทังนี พัสดุหรื องานจ้ าง
ดังกล่าว เมือมีการจัดซือจัดจ้ างจะต้ องมีการตรวจรับ โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการตรวจรับทีได้
ทําการแต่งตังไว้
...........................................

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

แบบ ยส.
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ประกาศ
การจัดซือจัดจ้ างโดยหมู่บ้าน / ชุมชน
หมู่บ้าน / ชุมชน.....................................หมู่ท.......................ตํ
ี
าบล...........................................
เทศบาล.................................อําเภอ..........................................จังหวัด....................................
----------------------------------------. เหตุผลความจําเป็ นทีต้ องซือหรื อจ้ าง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
. รายละเอียดของพัสดุทีจะซือหรื องานทีจะจ้ าง
ขนาด /ปริ มาตร/
ลําดับ
รายการ
จํานวน
คุณลักษณะ ฯลฯ

. เวลาทีต้ องการใช้ พสั ดุ / หรื อให้ งานแล้ วเสร็ จ วันที ..............เดือน. .................พ.ศ.
. สถานทีส่งมอบพัสดุหรื องานจ้ าง....................................................................................
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัวกัน หากบุคคลหรื อร้ านค้ าใดมีความประสงค์จะเสนอราคาพัสดุ
หรื องานจ้ างให้ เสนอภายในวันที .........เดือน........................................พ.ศ.
ประกาศ ณ วันที ........................เดือน.....................พ.ศ.

) ลงชือ ................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.....................................)
ผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง

) ลงชือ.........................................................
(นาย / นาง / นางสาว.................................)
ผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง

) ลงชือ...................................................................
(นาย / นาง / นางสาว.............................................)
ผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ าง
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

แบบ ยส.
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ใบเสนอราคา
โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข ระดับจังหวัด พ.ศ.
บริ ษัท / ห้ าง / ร้ าน / นาย / นาง / นางสาว .........................................................................
เลขที...........หมู.่ .....................ถนน.................ตําบล / แขวง..................อําเภอ/ เขต.......................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.........................................ทะเบียนการค้ า..........................
หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร.....................................................
ขอเสนอราคาตามรายละเอียดข้ างท้ ายนีให้ แก่ หมูบ่ ้ าน / ชุมชน....................หมู่ที................
ตําบล.........................................อําเภอ/ เขต...........................จังหวัด..................................ดังนี
ลําดับที

รายการ

จํานวน ราคา/ หน่ วย

รวมเงิน

รวมทังสิน (.......................................................................................)
กําหนดแล้ วเสร็ จหรื อส่งของภายใน..................วัน นับตังแต่วนั สัง ราคานียืนอยูภ่ ายใน..............วัน
ลงชือ...........................................ผู้เสนอราคา
(...................................................................)
ตําแหน่ง.........................................................

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบตรวจรั บพัสดุ / ตรวจการจ้ าง
ตามทีหมู่บ้าน / ชุมชน...................................หมูท่ ี.............ตําบล............................................
เทศบาล....................................อําเภอ...............................จังหวัด.........................................
ได้ ทําการจัดซือพัสดุหรื อจัดจ้ าง บริ ษัท / ห้ าง / ร้ าน/ นาย / นาง / นางสาว.................................
บ้ านเลขที.....................หมู่ที..........ซอย..........................ถนน................................................
ตําบล/ แขวง............................อําเภอ / เขต....................................จังหวัด.............................
ทะเบียนการค้ าเลขที..............................หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี .....................................
โดยมีรายละเอียดของรายการพัสดุสิงของ / งานจ้ าง ได้ แก่
ลําดับ

รายการ

รวมทังสิน

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

ราคา

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

บัดนี ผู้รับจ้ างได้ ดําเนินการส่งมอบพัสดุหรื องานจ้ างเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง ได้ ทําการตรวจสอบแล้ วเห็นว่า มีปริ มาณ คุณภาพ เป็ นไปตามมาตรฐาน
และเงือนไขทีกําหนด
จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานการตรวจรับ
) ลงชือ.....................................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.............................................................)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง
) ลงชือ.....................................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.............................................................)
กรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง
3) ลงชือ.....................................................................................
(นาย / นาง /นางสาว.............................................................)
กรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง
วันที................เดือน.............................พ.ศ.
...............................................
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.

ใบสําคัญรั บเงิน
วันที..........เดือน..........................พ.ศ.
นาย/นาง/นางสาว....................................................บ้ านเลขที................หมูท่ ี................
ซอย......................................ถนน................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ / เขต...........................................................จังหวัด............................................................
ได้ รับเงินจากโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.
ของหมู่บ้าน/
ชุ ม ชน.............................................หมูท่ ี..........ตําบล......................เทศบาล................................
อําเภอ.........................................จังหวัด................................................ดังนี

ลําดับ

รายการ

รวมทังสิน

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

ราคา

ตัวหนังสือ
….................บาท (...................................บาท)
ลงชือ............................................ผู้รับเงิน
(นาย / นาง /นาง......................................)

หมายเหตุ

. ผู้รับเงินต้ องสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบมาพร้ อมด้ วย
2. ให้ แนบใบเสร็ จรับเงินประกอบหลักฐานไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
3. แบบนีใช้ ในกรณีไม่มีใบเสร็ จรับเงินเท่านัน

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.

แบบขออนุมัตกิ ารเบิกจ่ ายเงิน
วันที...............เดือน...........................พ.ศ.
ตามทีได้ อนุมตั ิให้ คณะเจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้ างของหมู่บ้าน/ ชุมชน..............
หมู่ที...........ตําบล.............................อําเภอ.................................จังหวัด......................................
ทําการจัดจัดซือจัดจ้ าง โดยมีรายละเอียดพัสดุสิงของ / งานจ้ าง ได้ แก่
ลําดับ

รายการ

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

ราคา:บาท

รวมทังสิน......................................บาท (...............................ตัวหนังสือ………………บาท)
การจัดซือ / จัดจ้ าง ได้ กําหนดส่งมอบหรื อกําหนดให้ งานแล้ วเสร็ จ วันที........เดือน............พ.ศ.
บัดนี ผู้รับจ้ างได้ ทําการส่งมอบพัสดุสิงของ หรื องานจ้ างดังกล่าวเมือวันที......เดือน..................
พ.ศ.
และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ ทําการตรวจรับเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว เห็นควรเบิกเงินค่าใช้ จ่าย / ค่าจ้ าง
ดังกล่าว จํานวน.............บาท (...................ตัวหนังสือ...............บาท) ให้ แก่ผ้ ขู าย /ผู้รับจ้ างต่อไป
. ผู้เสนอคําขอ
ลงชือ...............( )..............................

ลงชือ.................( )....................

(นาย/นาง/นางสาว..........................)
คณะเจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบ
การเปิ ดบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน

(นาย/นาง/นางสาว..........................)
คณะเจ้ าหน้ าทีผู้ทีรับผิดชอบ
การเปิ ดบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน

ลงชือ.....................( )........................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
คณะเจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบ
การเปิ ดบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน
. ผู้อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เพราะ.........................................................................
ลงชือ.............................................
(นาย/นาง/นางสาว..........................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน..............................................
วันที.............เดือน................พ.ศ.
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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อัตราค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
. ค่ าวิทยากร
. วิทยากรทีเป็ นบุคลากรของรัฐ ชัวโมงละ
. วิทยากรทีไม่ใช่บคุ ลากรของรัฐ ชัวโมงละ
. ค่ าอาหารสําหรั บผู้เข้ าฝึ กอบรม
. จัดครบทุกมือ อัตรา บาท /คน / วัน
. จัดไม่ครบทุกมือ คิดอัตราตามสัดส่วน
. ค่ าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึ กอบรม
- เบิกได้ เท่าทีจ่ายจริ งตามความจําเป็ นและประหยัด
. ค่ าใช้ จ่ายอืน ๆ
- เบิกได้ เท่าทีจ่ายจริ งตามความจําเป็ นและประหยัด

cgd.go.th.

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

,

บาท
บาท
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แบบ ยส.

แบบขอเบิกเงินจากธนาคาร
ทีทําการคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน/ชุมชน................................หมูท่ ี...........ตําบล.........................
เทศบาล.......................................อําเภอ..................................จังหวัด..........................................
วันที.........เดือน...........................พ.ศ. ....................
เรื อง ขอเบิกเงินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ของหมู่บ้าน/ชุมชน
เรี ยน นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอ
โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ .
สําหรับหมู่บ้าน/ชุมชน.....................ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ..............บาท
(.....................................) ทังนี ได้ จดั ทํารายละเอียดเพือขอเบิกเงินของโครงการ..........................
งบประมาณ ..............................บาท ตามมติทีประชุมแล้ ว ดังรายละเอียดทีได้ แนบมาพร้ อมนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการให้ ตอ่ ไปด้ วย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
......................................................
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
ประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

แบบ ยส.
ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน
หรือหน่ วยงานราชการ
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แบบรายงานโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
หมู่บ้าน/ชุมชน..........................หมู่ท..............ตํ
ี
าบล..........................................อําเภอ....................................จังหวัด...................................
หน่ วยงานดําเนินการ ฃ หมู่บ้าน / ชุมชน
ฃ หน่ วยราชการชือ............................................................................................
ลําดับ

ชือโครงการ

สอดคล้ องกับ
กรอบแผนงาน

ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ
คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการใช้ จ่ายเงิน (หน่ วย : บาท)
งบประมาณ
เบิกจ่ ายแล้ ว
(หน่ วย : บาท)

(หน่ วย : บาท)

คิดเป็ นร้ อยละ

ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ

จํานวน.......................โครงการ
รวม...............บาท รวม..............บาท ร้ อยละ........……..
หมายเหตุ : - กรณีหมูบ่ ้ าน / ชุมชนดําเนินการเองทําเครื องหมาย P ใน ฃ และส่งแบบรายงานนีให้ อาํ เภอ / กิงอําเภอ ทุกวันที ของเดือนจนกว่าจะเสร็ จโครงการ
รวม

- กรณีหน่วยงานราชการดําเนินการ หรื อหน่วยงานราชการร่วมกับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ให้ หน่วยราชการส่งแบบรายงานนีให้ อําเภอ / กิงอําเภอทุกวันที
ของเดือนจนกว่าจะเสร็ จโครงการ
- กรอบแผนงานภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ มี ด้ าน หากโครงการสอดคล้ องกับแผนงานใดให้ ใส่หมายเลข เพียงหมายเลขเดียว ดังนี
= ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง = ด้ านพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชมุ ชน = ด้ านฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน = ด้ านสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส
= ด้ านบริ การขันพืนฐาน
ผู้รายงาน................................................
ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

วันที.......................................................
โทรศัพท์................................................

แบบ ยส.12
ระดับอําเภอ
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แบบรายงานโครงการ
ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
อําเภอ / กิงอําเภอ.......................................จังหวัด..............................
สอดคล้ องกับกรอบแผนงาน

ผลการดําเนินงานตามโครงการ

ชือโครงการ

อยู่ระหว่ าง
ดําเนินงาน

ดําเนินการ
แล้ วเสร็ จ

ผลการใช้ จ่ายเงิน (หน่ วย : บาท)
งบประมาณ
(หน่ วย : บาท)

เบิกจ่ ายแล้ ว
(หน่ วย : บาท)

คิดเป็ นร้ อยละ

ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ

. กรณีหมู่บ้าน / ชุมชนดําเนินการ
.
.
ฯลฯ
รวม ...............................โครงการ

....คก.

....คก.

....คก.

....คก.

....คก.

..............คก. ....................คก.

...............บาท

...............บาท

ร้ อยละ...............

....คก.

....คก.

....คก.

....คก.

....คก.

..............คก. ....................คก.

...............บาท

...............บาท

ร้ อยละ..............

....คก.

....คก.

....คก.

....คก.

....คก.

..............คก. ....................คก.

...............บาท

...............บาท

ร้ อยละ..............

2. กรณีหมู่บ้าน / ชุมชนร่ วมกับหน่ วย
ราชการดําเนินการ
.
.
ฯลฯ
รวม ...............................โครงการ
. กรณีหน่ วยราชการดําเนินการ
.
.
ฯลฯ
รวม ...............................โครงการ

รวมทังสิน ...............................โครงการ ....คก. ....คก. ....คก. ....คก. ....คก. ..............คก. ....................คก.
...............บาท ...............บาท ร้ อยละ...............
หมายเหตุ : - กรณีโครงการสอดคล้ องกับแผนงานภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ ในแผนงานใดให้ ทําเครื องหมาย P ในช่องแผนงานนัน เพียงช่องเดียว (ช่องที . แผนงานด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ช่องที . แผนงานพัฒนาและ
สร้ างโอกาสให้ ชมุ ชน ช่องที . แผนงานฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ช่องที . แผนงานการสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส ช่องที . แผนงานบริ การขันพืนฐาน)
- กรณีผลการดําเนินงานตามโครงการให้ ทําเครื องหมาย P ในช่อง “อยูร่ ะหว่างดําเนินการ” หรื อ “ดําเนินการแล้ วเสร็ จ” ส่วนในช่องรวมให้ รวมจํานวนโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ และดําเนินการแล้ วเสร็ จ
- ให้ อําเภอ / กิงอําเภอส่งรายงานตามแบบ ยส. ให้ จงั หวัดทุกวันที ของเดือน พร้ อมส่งภาพถ่ายประกอบการรายงาน
ผู้รายงาน................................................
วันที.......................................................
ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
โทรศัพท์................................................
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แบบ ยส.1
ระดับจังหวัด

แบบสรุ ปโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
จังหวัด...........................................................
ชือโครงการ
. หมู่บ้าน / ชุมชนดําเนินการ
. ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
. ด้ านพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชุมชน
. ด้ านฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
. ด้ านสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้สงู อายุ
. ด้ านบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน
รวม
2. หมู่บ้าน / ชุมชนร่ วมกับหน่ วยราชการ
ดําเนินการ
. ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
. ด้ านพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชุมชน
. ด้ านฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
. ด้ านสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้สงู อายุ
. ด้ านบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน
รวม
. หน่ วยราชการดําเนินการ
. ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
. ด้ านพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชุมชน
. ด้ านฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
. ด้ านสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้สงู อายุ
. ด้ านบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน
รวม
รวมทังสิน

จํานวน
โครงการ

ผลการดําเนินงานตามโครงการ (หน่ วย : โครงการ))
อยู่ระหว่ างดําเนินงาน
(หน่ วย : โครงการ)

ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(หน่ วย : โครงการ)

งบประมาณ
(หน่ วย : บาท)

เบิกจ่ ายแล้ ว
(หน่ วย : บาท)

คิดเป็ น
ร้ อยละ

...........คก.

…….............………..คก.

……................………..คก.

.............บาท

.............บาท

ร้ อยละ...........

...........คก.

……………...............คก.

…................…………..คก.

.............บาท

.............บาท

ร้ อยละ...........

...........คก.
...........คก.

……………..คก.

……………..คก.
……………..คก.

.............บาท
.............บาท

ร้ อยละ...........

……………..คก.

.............บาท
............บาท

หมายเหตุ : ให้ จงั หวัดส่งแบบสรุปโครงการ และสําเนาแบบรายงานระดับอําเภอ / กิงอําเภอ ลงใน Website ให้ สป.มท. ทุกวันที
ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

ผลการเบิกจ่ ายเงิน (หน่ วย : บาท)

ของเดือน พร้ อมทังภาพถ่ายประกอบรายงาน

ปั ญหา / ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ...........
ผู้รายงาน................................................
วันที.......................................................
โทรศัพท์................................................
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แบบ ยส.

แบบรายงานโครงการ / กิจกรรมดีเด่ น
ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.
อําเภอ / จังหวัด...............................................
. ชือโครงการ/กิจกรรมดีเด่น.........................................................................................................
. สอดคล้ องกับกรอบแผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ด้ าน..................................................................
. เหตุผลทีคัดเลือกเป็ นโครงการ / กิจกรรมดีเด่น.............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. หน่วยดําเนินการ.................................................................งบประมาณ.............................บาท
. วัตถุประสงค์ของโครงการโดยสรุ ป..............................................................................................
...............................................................................................................................................
. เป้าหมายตามโครงการ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
. ขันตอนการดําเนินโครงการ (โปรดระบุโดยละเอียด)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
. ระยะเวลาดําเนินการ...............................................................................................................
. ผลการดําเนินงานเมือสินเดือนมิถนุ ายน
คิดเป็ นร้ อยละ.....................................................
.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเมือสินเดือนมิถนุ ายน
คิดเป็ นร้ อยละ......................................
.ปั จจัยทีทําให้ โครงการบรรลุผลสําเร็ จ (ระบุเป็ นข้ อ ๆ ) ..............................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
. ปั ญหา / อุปสรรค
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชือ .................................................
(
)
นายอําเภอ / หัวหน้ าสํานักงานจังหวัด
ผู้รายงาน
ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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หมายเหตุ

. แบบรายงานให้ ใช้ ทงในระดั
ั
บอําเภอ/กิงอําเภอ และระดับจังหวัด
. ให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ / กิงอําเภอพิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
ดีเด่นระดับอําเภอ/กิงอําเภอ ให้ ครบทัง แผนงาน โดยเลือกมาแผนงานละ
โครงการ/ กิจกรรม แล้ วส่งแบบรายงานให้ จงั หวัดภายใน มิถนุ ายน
. ให้ คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาโครงการ / กิจกรรม ทีอําเภอ / กิงอําเภอรายงาน
มาแล้ วคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัด โดยให้ ครบทัง แผนงาน
แผนงานละ โครงการ / กิจกรรม แล้ วส่งแบบรายงานให้ สป.มท. ภายในวันที
กรกฎาคม
. ให้ ส่งภาพถ่ายประกอบการรายงาน
. ผู้รายงานได้ แก่ นายอําเภอ / หัวหน้ าสํานักงานจังหวัด

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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แบบ ยส.

ประกาศ
ความก้ าวหน้ าโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.

หมูบ่ ้ าน / ชุมชน........................................................ตําบล...............................................
เทศบาล.........................................อําเภอ...................................จังหวัด.......................................
ขอรายงานความก้ าวหน้ าโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.
ประจําเดือน................................................พ.ศ.
ดังนี

ลําดับ

ผลการใช้ จ่ายเงิน (หน่วย : บาท)
งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ ว
คิดเป็ น
(บาท)
(บาท)
ร้ อยละ

ชือโครงการ

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

ผลงาน
คิดเป็ น
ร้ อยละ

หมายเหตุ

..........บาท ..........บาท ร้ อยละ..........

จึงประกาศให้ ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ............................เดือน...........................................................พ.ศ.

ลงชือ........................................
(
)
ผู้รับผิดชอบการควบคุม
และตรวจสอบ

ลงชือ..........................................
(
)
ผู้รับผิดชอบการควบคุม
และตรวจสอบ

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.
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(สําเนา)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยการบริหารงบประมาณและการใช้ จ่ายเงินสําหรั บการดําเนินโครงการ
ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามทีรัฐบาลกําหนดให้ ยทุ ธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด เป็ นกรอบใหญ่ในการพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทังการแก้ ปัญหาความยากจน เพือเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ของประชาชน ชุมชน บนพืนฐานแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวมพลังของทุกภาคส่วนในระดับท้ องถิน ให้ สามารถดําเนินงานและพัฒนาท้ องถินของ
ตนเองอย่างเป็ นรูปธรรม นัน
การดําเนินการภายใต้ ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวคณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบ เมือวันที
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ จดั สรรงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด จํานวน ๕,๐๐๐
ล้ านบาท ทีตังเบิกจ่าย ณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปตังเบิกจ่าย ณ กระทรวงมหาดไทย เพือเป็ นค่าใช้ จ่าย
สําหรับการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสขุ ต่อไป
เพือให้ การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย เหมาะสม คล่องตัว ถูกต้ องตามระเบียบ
และสอดคล้ องกับมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ทีเห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทย ร่ วมกับ
หน่วยงานทีเกี ยวข้ องในคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข จัดทํ าระเบียบ และประกาศที
เกียวข้ องเพือรองรับการบริ หารจัดการวงเงินงบประมาณดังกล่าวข้ างต้ น
อาศัยอํานาจตามหนังสือสังการกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๑๒๖ ลงวันที ๗
กันยายน ๒๕๔๘ เรื อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กระทรวงมหาดไทยจึงกํ าหนดระเบียบว่าด้ วย
การบริ หารงบประมาณ และการใช้ จ่ ายเงิ นสํ าหรั บการดํ าเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดี มี สุข
ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี
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ข้ อ ๑ ระเบี ยบนี เรี ยกว่ า ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณ
และการใช้ จา่ ยเงินสําหรับการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ที ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี
“หมู่บ้าน” หมายถึง หมู่บ้านทีจัดตังขึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที พ.ศ.
๒๔๕๗ และให้ หมายรวมถึ งหมู่บ้ านในเขตเทศบาลตํ าบลที ยกฐานะจากสุ ขาภิ บาลตามพระราชบัญญั ติ
เปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
“ชุ มชน” หมายถึ ง ชุ มชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมื อง เมื องพัทยา เทศบาลตํ าบล
(เฉพาะตํ าบลที รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศยกเลิ กตํ าแหน่ งกํ านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
ตามมาตรา ๔ วรรค ๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ มเติ ม โดยมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖)
“หน่วยงานราชการ” หมายถึง
(๑) หน่ วยงานของส่ วนราชการซึ งเป็ นราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาค ทังนี ไม่ ว่ า
หน่วยงานนันจะดําเนินการในระดับจังหวัดหรื ออําเภอ
(๒) หน่วยงานของส่วนราชการซึงเป็ นราชการบริ หารส่วนกลางทีตังในจังหวัด
ข้ อ ๔ โครงการที เกี ยวข้ องกับระเบียบนี หมายถึง โครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์
อยูด่ ีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้ วยแผนงานรวม ๕ ด้ าน คือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

แผนงานด้ านเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชมุ ชน
แผนงานการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
แผนงานการสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้สงู อายุ
แผนงานการบริ การพืนฐานแก่ประชาชน

ข้ อ ๕ ค่าใช้ จา่ ยทีสามารถใช้ จ่ายได้ ตามระเบียบนี หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยตามแผนงาน /
โครงการตาม ข้ อ ๔
ข้ อ ๖ ให้ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ ชือบัญชี “ โครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ” กับธนาคารออมสิน หรื อธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เพือ
รองรับการโอนงบประมาณ
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ข้ อ ๗ ให้ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โอนเงินงบประมาณให้ แก่จังหวัด
ตามวงเงิ นที ได้ รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ทีคณะกรรมการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมี สุขให้
ความเห็นชอบ
ข้ อ ๘ ให้ จังหวัดเปิ ดบัญชี เงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรั พย์ ชื อบัญชี “ โครงการภาย
ใต้ แผนงานยุ ทธศาสตร์ อยู่ดี มี สุขระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัด...” กั บธนาคารออมสิ น และธนาคาร
เพื อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เพื อรองรั บการโอนงบประมาณจากกองคลั ง สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย
ข้ อ ๙ กรณี ทีหมู่บ้าน/ชุมชนเป็ นหน่วยดําเนินงาน ให้ หมู่บ้าน / ชุมชนเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรั พย์ ชื อบั ญชี “โครงการภายใต้ แผนงานยุ ทธศาสตร์ อยู่ ดี มี สุ ขระดั บจั งหวั ด
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน...” กับธนาคารออมสิ น หรื อธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เพือรองรับการโอนงบประมาณจากจังหวัด
เมื อโครงการ /กิ จกรรมที หมู่บ้ าน /ชุมชนรั บผิ ดชอบเป็ นหน่ วยดํ าเนิ นการ ได้ รั บ
การอนุมัติ ให้ จังหวัดโอนเงิ นงบประมาณตามโครงการ / กิ จกรรม เข้ าในบัญชี ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื อให้
หมูบ่ ้ าน/ชุมชน ได้ ดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิ หรื อระเบียบทีเกียวข้ องต่อไป
กรณีหมู่บ้าน / ชุมชนดําเนินการเอง
๑) คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน คัดเลื อกบุคคลเพื อทํ าหน้ าที ต่าง ๆ ใน
๕ ด้ านโดยดําเนินการผ่านกระบวนการประชาคม เพือให้ ได้ คณะบุคคลซึงมาจากคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
(ยกเว้ นบุคคลในคณะกรรมการระดับหมู่บ้ าน / ชุมชน ที ระบุให้ ทํ าหน้ าที โดยตํ าแหน่ ง) และประชาชนใน
หมูบ่ ้ าน / ชุมชน ดังนี
๑.๑ คัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน ๓ คน ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
- ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
- ตัวแทนจากกรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ ๑ คน
(คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน)
๑.๒ คัดเลือกผู้รับผิดชอบการเปิ ดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของ
หมูบ่ ้ าน /ชุมชน จํานวน ๓ คน ประกอบด้ วย
- ประธานคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
- เหรัญญิก ๑ คน (คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน)
- ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
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๑.๓ คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดซือจัดจ้ าง จํานวน ๓ คน ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากคณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๒ คน
๑.๔ คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคา่ ใช้ จ่าย จํานวน ๒ คน
ประกอบด้ วย
- เหรัญญิก หรื อผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน (คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน /ชุมชน)
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
๑.๕ คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงาน จํานวน ๓ คน
ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน (คณะผู้รับผิดชอบที ๑.๑)
- ตัวแทนจากประชาชนในหมูบ่ ้ าน / ชุมชน ๑ คน
- ตัวแทนจากกรรมการฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบ ๑ คน
(คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน)
๒) คณะกรรมการระดับอําเภอ / กิงอําเภอ แจ้ งให้ ผ้ รู ับผิดชอบในการเปิ ดบัญชี
และการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน เปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กบั ธนาคารออมสิน
หรื อธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ชือบัญชี “ โครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดี
มีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมูบ่ ้ าน / ชุมชน. ...” และแจ้ งเลขบัญชีให้ จงั หวัดทราบ
๓) จังหวัดโอนเงินตามยอดวงเงินโครงการที ได้ รับอนุมตั ิเข้ าบัญชีเงินฝากของ
หมูบ่ ้ าน / ชุมชน เมือคณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมตั ิโครงการ
๔) อําเภอ/กิงอําเภอแจ้ งให้ คณะกรรมการระดับหมูบ่ ้ าน/ชุมชนดําเนินโครงการ
๕) ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการของหมู่ บ้ าน / ชุ มชน กํ าหนดขันตอนการทํ างาน
ระยะเวลา วัสดุอปุ กรณ์ งบประมาณ และอืน ๆ
๖) ผู้รั บผิ ดชอบในการจัดซื อจัดจ้ างของหมู่ บ้ าน / ชุมชน ปิ ดประกาศในที
สาธารณะเพือชีแจงหลักเกณฑ์ในการจัดซือจัดจ้ างให้ ประชาชนในหมู่บ้ า น / ชุม ชนทราบเป็ นเวลา
ไม่ น้ อยกว่ า ๑๕ วัน รวมทังแจ้ งความต้ องการของรายการวัสดุครุ ภัณฑ์ โดยระบุปริ มาณ คุณภาพ
ระยะเวลาทีใช้ และสถานทีส่งมอบให้ ครบถ้ วน การจัดซือจัดจ้ างให้ ดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในคูม่ ือการดําเนินโครงการ ฯ
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๗) ให้ หมู่บ้ าน / ชุมชน นํ ารายละเอี ยดโครงการ หลักฐานการดําเนินโครงการ และ
หลักฐานอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงิน ของประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ตามมติของคณะกรรมการ
ระดับหมูบ่ ้ าน / ชุมชน พร้ อมหนังสือขอเบิกเงินยืนให้ อําเภอ/กิงอําเภอ ตรวจสอบความถูกต้ อง และเมืออําเภอ /
กิงอําเภอ ได้ ดําเนินการตรวจสอบแล้ ว ให้ แจ้ งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน / ชุมชน ดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป
๘) ผู้รับผิดชอบในการเปิ ดบัญชี และเบิกจ่ายเงินของหมู่บ้าน / ชุมชน นําหลักฐาน
การให้ ความเห็นชอบของอําเภอ / กิงอําเภอ ประกอบการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร โดยต้ องลงนามทัง ๓ คน
๙) ผู้รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคา่ ใช้ จ่ายของหมู่บ้าน / ชุมชน ลงบันทึกเมือมี
การรั บเงิ นจ่ายเงิ นทุกครั ง เพื อควบคุมการใช้ จ่ายเงิน และติดประกาศบัญชี ต่าง ๆ ให้ ประชาชนทราบเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๑๐) ผู้รับผิ ดชอบในการควบคุมและตรวจสอบผลงานของหมู่บ้าน / ชุมชน ดูแล
การดําเนินโครงการให้ เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ และจัดทํารายงานความก้ าวหน้ าของโครงการ ดังนี
๑๐.๑ ตรวจสอบผลการดําเนินงานกับแผนดําเนินงานทีวางไว้
๑๐.๒ จัดทํ ารายงานความก้ าวหน้ า เสนอต่อคณะกรรมการระดับอํ าเภอ /
กิงอําเภอ เดือนละ ๑ ครัง
๑๐.๓ รายงานปั ญหา / อุปสรรค พร้ อมข้ อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ/กิงอําเภอ
โดยให้ ปิดประกาศรายงานความก้ าวหน้ า และรายงานปั ญหา / อุปสรรค พร้ อม
ข้ อเสนอแนะ ให้ ประชาชนทราบโดยทัวกัน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๑๑) การดํ าเนิ นการของหมู่บ้ าน / ชุมชน และคณะผู้รั บผิ ดชอบด้ านต่าง ๆ ให้
ดําเนินการตามขันตอนในคูม่ ือการดําเนินโครงการ
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ทีหน่วยงานราชการเป็ นหน่วยดําเนินงาน เมือได้ รับการอนุมตั ิโครงการแล้ ว
การบริ หารโครงการและการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข้ อ ๑๑ ให้ ปลั ดกระทรวงมหาดไทยมอบอํ านาจการจั ดซื อจั ดจ้ างตามระเบี ยบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ ไขเพิมเติม ในทุกขันตอน ให้ แก่ผ้ วู ่าราชการจังหวัด
เพือให้ สามารถบริ หารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคล่องตัว
ทังนี ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทีจะมอบอํานาจดังกล่าวให้ หน่วยงานในจังหวัดทีเป็ นราชการบริ หาร
ส่วนภูมิภาคไม่ว่าหน่วยงานนันจะดําเนินการในระดับจังหวัดหรื ออําเภอ และหน่วยงานซึงเป็ นราชการ
บริ หารส่วนกลางทีตังในจังหวัดก็ได้
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการ / กิจกรรมทีหน่วยงานราชการเป็ นหน่วย
ดําเนินการ ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัด หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายมีอํานาจอนุมตั ิ สําหรับกรณีหมู่บ้าน /
ชุมชน เป็ นหน่วยดําเนินการ การเบิกจ่ายให้ ถือปฏิบตั ิตาม ข้ อ ๙
ข้ อ ๑๒ ให้ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ ข้อเสนอแนะ อํานวยการ และบริ หาร
จัดการเงิ นงบประมาณให้ แล้ วเสร็ จภายในสินปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หากพ้ นกํ าหนดให้ กองคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาเกี ยวกับ การคืนเงิ นคงเหลื อเพื อเป็ นรายได้ แ ผ่นดินโดย
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการในส่วนทีเกียวข้ องต่อไป
ข้ อ ๑๓ ให้ กองคลัง สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานค่าใช้ จ่ ายตาม ข้ อ ๕
ให้ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ ทราบทุกวันที ๑๕ ของเดือนถัดไป
ข้ อ ๑๔ ให้ กองคลัง สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถื อปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์ ที
คณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ กําหนดและตามระเบียบนีโดยเคร่งครัด
ข้ อ ๑๕ กระทรวงมหาดไทยสามารถกํ าหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธี ปฏิ บัติเกี ยวกับการบริ หาร
งบประมาณรวมทังการติดตามประเมิ นผลตามระเบียบนี หรื อในกรณี ทีไม่ส ามารถดําเนินการได้
สอดคล้ องกับระเบียบนีให้ ผ้ รู ักษาการตามระเบียบนีมีอํานาจวินิจฉัย ตัดสิน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ ได้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ข้ อ ๑๖ ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที
(ลงชือ)

ส่วนส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด สบจ.สป.มท.

๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พงศ์โพยม วาศภูติ
(นายพงศ์โพยม วาศภูต)ิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

54

ประกาศ
คณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เรื อง แนวทางการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐
-------------------------------รั ฐบาลแถลงนโยบายต่ อสภานิ ติ บัญญั ติ แห่ งชาติ เมื อวั นที ๓ พฤศจิ กายน ๒๕๔๙ ข้ อ ๒
นโยบายเศรษฐกิ จ จะปรั บปรุ งบทบาทของผู้ว่ าราชการจังหวัดและหน่ วยงานภู มิ ภาค โดยปรั บปรุ งระบบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิภาค ท้ องถิ น ชุมชน และภาคประชาสังคมอย่างเหมาะสม เพือร่ วมกันรั บผิดชอบ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนรั กษาและดูแลทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมอย่างทัวถึง เป็ นธรรม และมี
ประสิทธิ ภาพ และเพือให้ นโยบายเกิ ดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมคณะรั ฐมนตรี จึงได้ มีมติเมื อวันที ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๐ ที เห็นชอบแนวทางการขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ที มุ่งให้ ประชาชนและครอบครั ว
สามารถพึงตนเอง โดยใช้ กลไกชุมชนเป็ นตัวขับเคลื อนและส่วนกลางปรั บระบบ เพือเอื อให้ จังหวัดสามารถ
สะท้ อนความต้ องการของชุมชนมายังกระทรวงที เกี ยวข้ อง มี จุดเน้ นและกลุ่มเป้าหมายอยู่ทีกิ จกรรมและ
โครงการที ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริ หารจัดการได้ โดยการมี ส่วนร่ วมของชุมชน ท้ องถิ น และภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการวางแผนและกํ าหนดโครงการ พร้ อมทังให้ มีคณะกรรมการระดับชาติ เพือทํ าหน้ าที อํ านวยการ
ในการขับเคลื อน ซึ งสํ านักงบประมาณได้ เสนอความเห็ นเพื อประกอบการพิ จารณาของคณะรั ฐมนตรี
เมื อวั นที ๖ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื อง การขับเคลื อนยุ ทธศาสตร์ อยู่ ดี มี สุ ขระดับจั งหวัด ว่ า วงเงิ นงบ
ประมาณจํ านวน ๕,๐๐๐ ล้ านบาท ควรให้ ใช้ จ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ งบกลาง รายการค่าใช้
จ่ ายในการพัฒนาศักยภาพหมู่ บ้ านและชุ มชน ที สํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ได้ เบิ กจ่ ายและฝาก
ธนาคารไว้ โดยให้ สํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี ร่ วมกั บกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณานํ าเสนอ
คณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ ต่อไป
ต่ อมาได้ มี มติ คณะรั ฐมนตรี เมื อวั นที ๑๓ มี นาคม ๒๕๕๐ เรื องแนวทางบริ หารจั ดการงบ
ประมาณขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ ระดับจังหวัด ดังนี
๑. จั ด สรรเงิ น งบประมาณในส่ ว นของยุ ท ธศาสตร์ อยู่ ดี มี สุ ข ระดั บ จั ง หวั ด จํ า นวน
๕,๐๐๐ ล้ านบาท ที ตังเบิก ณ สํานักเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ไปตังเบิกจ่าย ณ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้
การบริ หารจัดการของคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ
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๒. ขยายวัตถุประสงค์การใช้ เงิ นงบประมาณให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ตามมติคณะรั ฐมนตรี
เมือวันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ทีเห็นชอบแนวทางการขับเคลือนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ทีมุ่งให้
ประชาชนและครอบครัวสามารถพึงตนเอง โดยใช้ กลไกชุมชนเป็ นตัวขับเคลือนและส่วนกลางปรับระบบ
๓. มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยร่ วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้ องในคณะกรรมการขับเคลื อน
ยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข จัดทํ าระเบียบและประกาศที เกี ยวข้ องเพื อรองรั บการบริ หารจัดการวงเงิ น
งบประมาณดังกล่าวข้ างต้ นต่อไป
เพือให้ การดําเนินงานสอดคล้ องกับมติคณะรั ฐมนตรี เมือวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื องแนวทาง
การบริ หารจัดการงบประมาณขับเคลื อนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด และสอดคล้ องกับคําสังสํานัก
นายกรั ฐมนตรี ที ๓๘ / ๒๕๕๐ ลงวันที ๑๒ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึ งกํ าหนดกรอบแนวทางและขันตอน
การดําเนินงาน ดังนี
ส่ วนที ๑
บททัวไป
๑. โครงการภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด คือ โครงการทีมีวตั ถุประสงค์ม่งุ ให้ ประชาชน
และครอบครั วสามารถพึงตนเอง โดยใช้ กลไกชุมชนเป็ นตัวขับเคลื อน และส่ วนกลางปรั บระบบเพื อเอื อให้
จังหวัดสามารถสะท้ อนความต้ องการของชุมชนมายังกระทรวงที เกี ยวข้ อง มีจุดเน้ นและกลุ่มเป้าหมายอยู่ที
กิจกรรมและโครงการทีผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริ หารจัดการได้ โดยการขับเคลือนส่วนรวมของชุมชน ท้ องถิน
และภาคส่วนต่าง ๆ ทังนีโครงการดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับ ๕ แผนงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับ
จังหวัด ได้ แก่ แผนงานด้ านเศรษฐกิ จพอเพียง แผนงานพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชุมชน แผนงานการฟื นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ ของชุมชน แผนงานการสงเคราะห์ ผ้ ูด้ อยโอกาสและผู้สูงอายุ และแผนงานการบริ การ
ขันพืนฐานแก่ประชาชน
๒. หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านที จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที พ.ศ.๒๔๕๗
และให้ หมายรวมถึ งหมู่บ้ านในเขตเทศบาลตํ าบลที ยกฐานะจากสุขาภิ บาลตามพระราชบัญญั ติ เปลี ยน
แปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมื อง เมื องพัทยา เทศบาลตําบล (เฉพาะ
ตํ าบลที รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศยกเลิ กตํ าแหน่ งกํ านัน ผู้ใหญ่ บ้ าน ตามมาตรา ๔
วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิมเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ )
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๔. แผนชุมชน หมายถึง แผนการดําเนินงานทีกําหนดไว้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุ มชน ที เกิ ดจากกระบวนการที ชุ มชนร่ วมกั นคิ ด ร่ วมกั นค้ นหา ร่ วมกั นเรี ยนรู้ เพื อให้ เข้ าใจชุ มชน โดย
ใช้ การสํารวจข้ อมูล ปั ญหา ศักยภาพเป็ นเครื องมือทํ าให้ เกิ ดการทบทวนตัวเองโดยการมีส่วนร่ วมของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เพือกํ าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตัวเองของหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนชุมชนไม่จําเป็ น
ต้ องเป็ นเอกสารรูปเล่มเสมอไป
๕. หน่วยงานราชการ หมายถึง
(๑) หน่วยงานของส่วนราชการซึงเป็ นราชการบริ หารส่วนภูมิ ภาค ทังนี ไม่ว่าหน่วยงานนัน
จะดําเนินการในระดับจังหวัดหรื ออําเภอ
(๒) หน่วยงานของส่วนราชการซึงเป็ นราชการบริ หารส่วนกลางทีตังในจังหวัด
ส่ วนที ๒
กรอบแนวทางการดําเนินงาน
ในการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ มี กรอบ
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี
๑. ระบบและกลไกการประสานแผน
ชุมชนประสานกั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ นเพื อเป็ นกลไกขับเคลื อน โดยชุ มชนในที นี
หมายถึง ชุมชนเขตเมือง หรื อหมูบ่ ้ านทีอยู่ในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) และมีกลไกสนับสนุน ๓ ระดับ คือ
๑.๑ ระดับอําเภอ / กิงอําเภอ
มีคณะกรรมการอํานวยการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอําเภอ / กิงอําเภอ
ซึงนายอําเภอ / ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอําเภอเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง โดยมีนายอําเภอ / ปลัดอําเภอ
ผู้ เป็ นหั วหน้ าประจํ ากิ งอํ าเภอ เป็ นประธาน มี ผ้ ู แทนจากส่ วนราชการ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น
องค์ กรประชาชน องค์ กรพั ฒนาเอกชน ผู้ นํ าชุ มชน ปราชญ์ ชาวบ้ าน ผู้ แทนกํ านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน เป็ น
กรรมการ มี ปลัดอํ าเภอที นายอํ าเภอ / ปลัดอํ าเภอ ผู้เป็ นหัวหน้ าประจํ ากิ งอํ าเภอมอบหมายเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ ทํ าหน้ าที บูรณาการโครงการระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น หน่วยงานภาครั ฐ
และภาคีการพัฒนาอืน ๆ ตลอดจนตรวจสอบ กลันกรอง จัดลําดับความสําคัญโครงการทีเสนอมาจากหมู่บ้าน /
ชุมชน ติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน รวมทังหนุนเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ เพื อไปสู่การจัดทํ าแผนชุมชน
ที มี คุณภาพในกรณี ทีพื นที ยังไม่มี แผนชุมชน หรื อมี แผนชุมชนแล้ วแต่ยังไม่มี คุณภาพ โดยรายละเอี ยด
องค์ประกอบและอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามคูม่ ือการดําเนินโครงการ ฯ
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๑.๒ ระดับจังหวัด
มีคณะกรรมการอํานวยการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ ในระดับจังหวัด
ซึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง มีผ้ ูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํ านักงบประมาณ เป็ นที ปรึ กษา มี ผ้ ูว่าราชการจังหวัด
เป็ นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นรองประธาน มีผ้ แู ทนจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
องค์กรภาคเอกชน องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ปราชญ์ ชาวบ้ าน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการ
โดยมีหัวหน้ าสํานักงานจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้ าทีบูรณาการ กลันกรอง อนุมตั ิแผนงาน
โครงการ และงบประมาณ รวมทังประสานส่วนกลาง ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงาน และรายงาน
คณะกรรมการระดับชาติ
๑.๓ ระดับชาติ
มีคณะกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ทํ าหน้ าที กํ าหนดแนวทาง กลไก
การขับเคลื อนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดภายใต้ การมีส่วนร่ วมของภาคส่วนต่าง ๆ พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการกลันกรองโครงการตามแผนงานและหลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนการกํ ากับ ดูแล ติดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงาน และประสานความร่ วมมื อของภาคี
การพัฒนา
๒. กรอบแผนงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
มีกรอบแผนงานรวม ๕ ด้ าน คือ
๒.๑ แผนงานด้ านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ ในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนและครอบครั ว และการประกอบอาชี พทังในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
๒.๒ แผนงานพัฒนาและสร้ างโอกาสให้ ชมุ ชน สนับสนุนกิจกรรมใน ๓ ระดับตามศักยภาพ
ชุมชน โดยขันต้ นเน้ นการผลิตเพือการอุปโภค บริ โภคในครัวเรื อนเพือลดรายจ่าย เช่น ปุ๋ยอินทรี ย์ ผักสวนครัว
ขันกลาง เน้ นการถนอมอาหาร การแปรรู ปเพือตลาดในชุมชน และขันสูงเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน/
ชุมชน ทีมีศกั ยภาพและมีลทู่ างด้ านการตลาด
๒.๓ แผนงานการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของชุมชน เน้ นการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่ าไม้ โดยเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดําริ
๒.๔ แผนงานการสงเคราะห์ ผ้ ูด้ อยโอกาสและผู้ สูงอายุ เน้ นการสงเคราะห์ ในระดับ
ครอบครัวตามความเป็ นจริ งในพืนทีอย่างทันเหตุการณ์
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๒.๕ แผนงานการบริ การขันพืนฐานแก่ประชาชน ครอบคลุมทังด้ านสาธารณสุข การศึกษา
การฝึ กอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี
เช่น การมาติดต่อจังหวัด / อําเภอ / หน่วยการปกครองท้ องถิน ของประชาชน
๓. วงเงินงบประมาณ
จํานวน ๕,๐๐๐ ล้ านบาท ซึงคณะกรรมการได้ เห็นชอบวงเงินที จัดสรรให้ จังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์ ทีคณะกรรมการระดับชาติกําหนด งบบริ หารในส่วนของจังหวัด อํ าเภอให้ ใช้ จ่ายจาก
งบประมาณ ปี ๒๕๕๐ รายการค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดทีจัดสรรให้ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗๕๐ ล้ านบาท และรายการค่าใช้ จ่ายในการขับเคลือนนโยบายในระดับท้ องที
ทีจัดสรรให้ กรมการปกครอง ๘๗๗ ล้ านบาท หรื ออาจใช้ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอืน
๔. หลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ทีชุมชนเสนอมาต้ องมีลกั ษณะ ดังนี
๔.๑ กระจายครอบคลุมใน ๕ แผนงานหลัก และสอดคล้ องตามลักษณะภูมิสงั คม โดยเป็ น
โครงการที มี ความพร้ อมในการดําเนินการ มี การกํ าหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ผู้ได้ รั บประโยชน์
งบประมาณทีชัดเจน เป็ นโครงการทีมีความจําเป็ นเร่งด่วน และไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันงบประมาณ
๔.๒ เป็ นโครงการทีมาจากแผนชุมชนและเชือมโยงกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน
๔.๓ สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอนเพือการพึงพาตนเอง และสามารถ
ปรับตัวรองรับการเปลียนแปลง
๔.๔ ก่อให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกันในชุมชน การจัดทํ าข้ อมูลศักยภาพชุมชน
โดยชุมชนและการพัฒนาไปสูก่ ระบวนการแผนชุมชนทีมีคณ
ุ ภาพ
๔.๕ หลีกเลียงโครงการด้ านโครงสร้ างพืนฐานและความซําซ้ อนกับโครงการที ได้ รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น และโครงการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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ส่ วนที ๓
หน่ วยดําเนินการ
การดํ าเนิ นโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดี มี สุขระดับจังหวัดให้ สามารถมี หน่ วย
ดําเนินการได้ ใน ๓ กรณี ดังนี
กรณีที ๑
กรณีที ๒
กรณีที ๓

มอบให้ ชมุ ชนดําเนินการเอง
ให้ หน่วยงานราชการร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน หรื อชุมชนดําเนินการร่ วมกัน
หน่วยงานราชการพิจารณารับเป็ นหน่วยดําเนินการ
ส่ วนที ๔
ขันตอนการดําเนินงาน

เพือให้ การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนดขันตอนการดําเนินงานเป็ น ๖ ขันตอน ดังนี
ขันตอนที ๑

การจัดทําโครงการ

๑. การใช้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยชุมชนประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน กําหนดหากลุ่มเป้าหมาย หาแนวทางการดําเนินการ เพือแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาท้ องถิน และ
ใช้ แผนชุมชนเป็ นเครื องมือ
๒. การพิจารณาโครงการ มีแนวทางในการพิจารณาโครงการ ดังนี
แนวทางที ๑ หมู่บ้าน/ชุมชนพิจารณาจากแผนชุมชนที มีคุณภาพ และกํ าหนด
โครงการ/กิ จกรรมไว้ แล้ ว หากยังขาดรายละเอี ยดของโครงการ / กิ จกรรม ก็ ให้ ใช้ กระบวนการมีส่วนร่ วม
ในการร่ วมคิด และพิจารณากํ าหนดรายละเอี ยดโครงการ/กิ จกรรม ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข
๕ ด้ าน ให้ สมบูรณ์พร้ อมทีจะดําเนินการ
แนวทางที ๒ หมู่ บ้ าน/ชุ มชน ซึ งไม่ มี แผนชุ มชน หรื อมี แผนชุ มชนที ยังไม่ มี
คุณภาพ ให้ หมู่บ้าน/ชุมชนทีประสงค์จะพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรม เพือการ
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้และกระบวนการแผนชุมชน
ขันตอนที ๒ การเสนอโครงการ
๑. ให้ หมู่ บ้ าน/ชุ มชนเสนอโครงการ/กิ จกรรมที ได้ ดํ าเนิ นการตามขันตอนที ๑ ส่ งให้
คณะกรรมการระดับอํ าเภอ / กิ งอํ าเภอ พิ จารณากลันกรอง บูรณาการโครงการ จัดลํ าดับความสํ าคัญ
ตลอดจนพิจารณาหน่วยดําเนินการ ตามเงือนไขในส่วนที ๒ และนําเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
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กรณี ห มู่บ้ า น / ชุ ม ชน มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานราชการเป็ นหน่ ว ยดํ า เนิ น การ
ให้ หน่วยงานราชการที มีภารกิ จเกี ยวข้ องกับโครงการ / กิ จกรรม หรื อหน่วยราชการที นายอํ าเภอ /
ปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิงอํ าเภอมอบหมายเสนอโครงการ / กิจกรรม ส่งให้ คณะกรรมการระดับ
อําเภอ / กิงอําเภอ พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
๒. คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมตั ิโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที
กําหนดโดยคณะกรรมการระดับชาติแล้ ว รายงานให้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสรุ ปภาพรวม
ผลการอนุมัติ โครงการให้ สํ านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ และ
สํานักงบประมาณ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติทราบ
๓. คณะกรรมการระดับจังหวัดแจ้ งผลการอนุมตั ิให้ หน่วยดําเนินการทราบหรื อกรณีหมู่บ้าน /
ชุมชน เป็ นหน่วยดําเนินการให้ แจ้ งผ่านอําเภอ เพือแจ้ งให้ หมู่บ้าน / ชุมชนทราบผลการอนุมตั ิ
ขันตอนที ๓ การบริหารโครงการ
๑. จังหวัดเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารออมสิน หรื อธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชือบัญชี “โครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ จังหวัด....” และแจ้ ง
เลขบัญชีให้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
๒. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของจังหวัดตามทีได้ รับการ
จัดสรร
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซือจัดจ้ าง ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณและการใช้ จา่ ยเงินสําหรับการดําเนินโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่
ดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐
ขันตอนที ๔ การขอเปลียนแปลงรายละเอียดโครงการ
๑. การเปลียนแปลงรายละเอียดของโครงการ โดยไม่ทําให้ วตั ถุประสงค์ หรื อเป้าหมายของ
การดําเนินงานเปลียนแปลงไปในทางทีลดลงจากทีกําหนดไว้ เดิมและไม่เพิมวงเงิน คณะกรรมการระดับ
หมู่บ้าน/ชุม ชนสามารถขอเปลียนแปลงรายละเอียดโครงการได้ โดยให้ เป็ นอํ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้ วแจ้ งคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ
๒. การเปลียนแปลงรายละเอียดของโครงการทีทําให้ วตั ถุประสงค์ หรื อเป้าหมายของโครงการ
เปลี ยนแปลงไป ให้ แจ้ งอํ าเภอเพือขอยกเลิกโครงการนัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้อนุม ัติแล้ วแจ้ ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ สําหรับเงินตามโครงการทียกเลิกไม่สามารถนํามาจัดทําโครงการใหม่ได้
พร้ อมทังให้ สง่ เงินคืนจังหวัด
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ขันตอนที ๕ การปิ ดโครงการ และการส่ งคืนเงินเหลือ
เมือสินสุดโครงการให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอตรวจสอบวงเงินตามทีใช้ จ่ายจริ ง และ
หากมีเงินคงเหลือให้ ผ้ เู ปิ ดบัญชีปิดบัญชี พร้ อมทังแจ้ งธนาคารโอนเงินคงเหลือส่งคืนจังหวัด และให้ จงั หวัด
ส่งคืนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพือส่งคืนเป็ นรายได้ แผ่นดิน
ขันตอนที ๖ การติดตามผลการดําเนินงาน
๑. ให้ คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิงอําเภอติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานให้
คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ
๒. ให้ คณะกรรมการระดับจังหวัดสรุ ปผล และรายงานผลการดํ าเนิ นงานให้ สํ านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ เพือสรุปภาพรวมเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติทราบ
สํ าหรั บการรายงานผลการดํ าเนิ นงานของคณะกรรมการระดับอํ าเภอ/กิ งอํ าเภอ และ
คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้ วย
(๑) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(๒) รายงานผลการใช้ จา่ ยงบประมาณ
(๓) ปั ญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ ไข
สําหรับรายละเอียดของการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักการและแนวทางทีกําหนดไว้ ในคู่
มือการดําเนินโครงการ และเอกสารประกอบการดําเนินงาน
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐
พลเอก

(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขับเคลือนยุทธศาสตร์ ประชาชนอยู่ดีมีสขุ
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