




คำ�นำ�

 โครงการพฒันาเมอืงเปน็หนึง่ในโครงการของรฐับาลทีต่อ้งการชว่ยแกไ้ขปัญหาและการพัฒนา 

พืน้ทีช่มุชนเมอืงใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน เนือ่งจากชมุชนเมอืงเปน็พืน้ทีใ่หญมี่ประชากร

อาศยัและทำางานอยูเ่ปน็จำานวนมาก ในขณะทีป่ญัหาของแตล่ะพืน้ทีก่แ็ตกตา่งกนัและมคีวามต้องการ

ในการพัฒนาที่หลากหลาย

 รัฐบาลจึงผลักดันการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีของชุมชน เป็นการกระจายอำานาจการตัดสินใจ 

ในการพัฒนาเมืองไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนได้เสนอความต้องการของตนเองที่จะ 

ทำาอย่างไรให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกายภาพที่สวยงาม เป็นเมืองแห่ง

สขุภาพและเปน็แหลง่วฒันธรรมของชมุชนและโครงการพฒันาเมืองนีจ้ะชว่ยเตมิเตม็หรอืลดชอ่งวา่ง

การเข้าถึงงบประมาณและโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง สำาหรับผู้เสนอโครงการนี้ 

จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการดำาเนินงานตามหลักคิดที่ให้ทุกคน 

มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ ด้วยความคิดและความต้องการของประชาชนเอง เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนเมือง

   

  

 (น�งส�วยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)

 น�ยกรัฐมนตรี





บทนำ�

 โครงการพฒันาเมอืงเป็นนโยบายของรฐับาลทีม่นีางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี 
โดยมีแนวคิดการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการ
ที่จะร่วมคิด ร่วมทำาและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่ง 
ผ่อนคลายให้ประชาชนและเป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และ
พื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองกำาหนด

 ในฐานะทีไ่ด้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการดำาเนนิโครงการพฒันาเมอืง 
หวงัว่าการจดัทำาคู่มอืโครงการพัฒนาเมือง เพือ่กำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนนิโครงการพฒันาเมอืง 
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการ 
ให้แนะนำาเพ่ิมเติมให้ประสานสำานักงานกองทุนหมู่บ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  
เพื่อพัฒนาการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 
 
 
 (น�ยนิวัฒน์ธำ�รง  บุญทรงไพศ�ล)
 รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
 ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง





ส�รบัญ

หน้�

โครงก�รพัฒน�เมือง 

 ๑. วัตถุประสงค์ ๑ 

 ๒. กลไกการดำาเนินงาน ๒

 ๓. การจัดสรรงบประมาณ ๒

 ๔. กระบวนการ และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 

  ตามโครงการพัฒนาเมือง ๔

 ๕. การอนุมัติเงินอุดหนุนให้กับผู้เสนอโครงการ ๗

 ๖. การดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองที่ได้รับการอนุมัติ ๗

 ๗. การติดตาม รายงาน และประเมินผลตามโครงการ ๘

 ๘. หน่วยงานรับผิดชอบ ๘

 ๙. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง ๙

 ๑๐. ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

  หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๑๐

 ๑๑. ขั้นตอนการติดตาม รายงาน และประเมินผลตามโครงการพัฒนาเมือง   ๑๑

 ๑๒. แบบเอกสารประกอบสำาหรับการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ๑๓ 

  ●	 แบบคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง (แบบ คพม. ๐๑) ๑๕

  ●	 แบบแจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง

   (แบบ คพม. ๐๒) ๒๓

  ●	 แบบแจ้งบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง

   (แบบ คพม. ๐๓) ๒๕

  ●	 แบบรายงานผลการดำาเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

   ตามโครงการพัฒนาเมือง (แบบ คพม. ๐๔) ๒๗ 

  ●	 แบบการส่งเงินอุดหนุนคืนตามโครงการพัฒนาเมือง (แบบ คพม. ๐๕) ๒๙ 

  ●	 แบบคำาขอขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

   หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน (แบบ คพม. ๐๖) ๓๑

  ●	 แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้เสนอโครงการและประชาชน

   เมื่อดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ (แบบ คพม. ๐๗) ๓๓



ส�รบัญ 

หน้�

 ๑๓. คำาแนะนำาสำาหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง ๓๙

  ●	 การกำาหนดคณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ๓๙

   ๑) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี ๓๙

   ๒) คณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ ๔๗

   ๓) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๔๗ 

   ๔) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ๕๙

ภ�คผนวก

  ●	 ระเบียบคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง  

   ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖๓

  ●	 พื้นที่ชุมชนเมือง ๗๑ 

  ●	 ช่องทางในการติดต่อ       ๗๕                 

           

   



โครงก�รพัฒน�เมือง

 โครงการพัฒนาเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี

แนวคิดการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิด 

ร่วมทำาและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่          

เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งผ่อนคลายให้ประชาชนและเป็นศูนย์กลาง

กระจายความเจริญ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง 

กำาหนด 

 โดยคณะกรรมการดำาเนนิโครงการพฒันาเมอืงทีน่ายกรฐัมนตรแีตง่ตัง้ทำาหนา้ที ่ในการขบัเคลือ่นโครงการ 

ซึ่งมีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองว่าด้วย               

การบริหารโครงการพัฒนาเมือง พ.ศ.  ๒๕๕๖ และส่วนราชการ ได้แก่ สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย และกรงุเทพมหานคร ใหก้ารสนบัสนนุและประสานการดำาเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์

และเป้าหมายของโครงการ

๑. วัตถุประสงค์

 ๑) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ของชุมชน 

โดยผู้มีภูมิลำาเนาทั้งที่เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำางานในพื้นที่ชุมชน

 ๒) เพื่อกระจายอำานาจการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจ 

ในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 ๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมการเจริญเติบโต 

ทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน



2 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

๒. กลไกก�รดำ�เนินง�น

คณะกรรมก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง

สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและ

ชุมชนเมืองแห่งช�ติ(สทบ.)

ผู้เสนอโครงก�ร

คณะอนุกรรมก�รบริห�ร

โครงก�รพัฒน�เมืองระดับจังหวัด

คณะทำ�ง�น

โครงก�รพัฒน�เมืองจังหวัด

คณะอนุกรรมก�ร

กลั่นกรองโครงก�ร

คณะทำ�ง�นโครงก�รพัฒน�เมือง

กรุงเทพมห�นคร

คณะอนุกรรมก�ร

ติดต�มและประเมินผล

คณะทำ�ง�นติดต�มและประเมินผล

โครงก�รพัฒน�เมืองจังหวัด/กรุงเทพ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

 : ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ระเบียบคณะกรรมก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง ว่�ด้วยก�รบริห�รโครงก�ร 

พัฒน�เมือง พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ก�รจัดสรรงบประม�ณ

 คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองมีแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุน ดังนี้

 ๓.๑ พิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายให้กับผู้เสนอโครงการในพื้นที่ชุมชนเมือง ได้แก่ 

พื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำาเนิน

โครงการพัฒนาเมืองกำาหนด  โดยผู้เสนอโครงก�รจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  (๑) เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดในพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งจะต้องมีประชาชน 

ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง โดยสามารถแสดงหลักฐานทะเบียนบ้าน 

หรือสัญญาเช่า หรือ หลักฐานอื่น  ๆ ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด 

ในพื้นที่ชุมชนเมือง รวมตัวกันจำานวนตั้งแต่ ๑๐๐ หลังคาเรือนขึ้นไป 

   (๒) เป็นกลุม่หมูบ้่าน/กลุม่ชุมชน/กลุม่หมูบ่า้นจดัสรร/กลุม่อาคารชดุในพืน้ทีช่มุชนเมอืงซึง่จะตอ้ง

มีประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ข้ึนไป โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/ 

กลุ่มอาคารชุดในพื้นที่ชุมชนเมือง และสามารถแสดงหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่า หรือหลักฐานอื่น ๆ 

ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับกลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุดในพื้นที่ชุมชนเมือง 

รวมตัวกันจำานวนตั้งแต่ ๑๐๐ หลังคาเรือนขึ้นไป
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  (๓) เปน็กลุม่ประชาชนทีม่อีายต้ัุงแต่  ๑๕ ป ีขึน้ไป ซ่ึงจะต้องเปน็ผู้ทีอ่าศยัอยู ่หรือมสีถานทีท่ำางาน

อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองตามที่คณะกรรมการกำาหนดโดยสามารถแสดงหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่า 

หรอืบัตรประจำาตวัพนกังานหรอื หลกัฐานอืน่ ๆ  ทีแ่สดงความเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ รวมตวักนัตัง้แต ่๕๐ หลงัคา

เรือนขึ้นไป

  ทั้งนี้ ใน ๑ หลังค�เรือนจะเป็นสม�ชิกของผู้เสนอโครงก�รได้เพียงคนเดียวเท่�นั้น และ 

ประช�ชน ๑ คน จะเป็นสม�ชิกของผู้เสนอโครงก�รได้เพียงที่เดียวเท่�นั้น

 ๓.๒ ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการพัฒนาเมืองได้จำานวน ๑ โครงการ โดยมีวงเงินอุดหนุน

โครงการ ตั้งแต่  ๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๓ โครงการพัฒนาเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุน จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  (๑) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการ การแก้ไข ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหา การก่อสร้าง รื้อถอน 

ปรบัปรงุ ฟืน้ฟ ูบรูณะ หรอืพฒันาทีด่นิ อสังหาริมทรัพยห์รือส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนทีช่มุชนเมอืง หรือการจดัระเบียบ

ลดความแออัดของชุมชนโดยชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

อันจะทำาให้ชุมชนเข้าใจรูปแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง และพัฒนาเมืองไปสู่ชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน

  (๒) เป็นโครงการท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองที่ 

นา่อยูอ่าศยัอยา่งปลอดภยั มสีขุภาวะและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมพีืน้ทีส่รา้งสรรคก์จิกรรมในการผอ่นคลายของประชาชน 

และมีการพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเมืองร่วมกัน

  (๓) เป็นโครงการที่จัดระเบียบพื้นที่ชุมชนเมือง ลดความแออัดของเมือง ลดการเคลื่อนย้าย 

ของคนเขา้สูเ่ขตเมอืง สง่เสรมิและเสรมิสรา้งเศรษฐกจิในพืน้ทีช่มุชนเมอืงใหส้มัพนัธก์บัความตอ้งการ ส่ิงแวดล้อม 

วัฒนธรรมของชุมชน และการกระจายความเจริญให้ใกล้เคียงกันในทุกพื้นที่ชุมชนเมือง

  (๔) เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างสรรค์พ้ืนท่ีในการดูแลเด็กและ 

ผู้สูงอายุให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในลักษณะบ้านสามวัย ส่งเสริมเกิดการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการพัฒนา

พื้นที่ชุมชนเมือง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยและห่างไกลสิ่งเสพติดให้โทษ 

มีความสะดวกในการเดินทาง และสถานพยาบาลที่ทันสมัย

  (๕) เป็นโครงการอืน่ซึง่เกีย่วกบัการพฒันาเมอืง ตามทีค่ณะกรรมการดำาเนนิโครงการพฒันาเมือง

เห็นสมควร

  ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเมืองท่ีขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล สนับสนุนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจเป็นโครงการที่มีทุน     

อยู่แล้วบางส่วนหรือเป็นโครงการที่ริเร่ิมใหม่โดยอาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับสนับสนุนจากงบประมาณ 

ปกตไิด ้หรอืเปน็โครงการทีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานของรฐัหรอืแหลง่ทนุอืน่ หรอืไดร้บังบประมาณแต่

ไม่เพียงพอ

 ๓.๔ พิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมืองที่ผ่านความเห็นของคณะอนุกรรมการ

กลัน่กรองโครงการ และหรอืคณะอนกุรรมการบรหิารโครงการพฒันาเมอืงระดับจงัหวดั โดยยดึหลกัเปน็โครงการ

ทีด่ทีีส่ดุ เกดิประโยชนต์อ่ชมุชนสงูสดุทัง้คนในชมุชนและประเทศชาติโดยสว่นรวมมคีวามพรอ้มในการดำาเนนิงาน

และความยั่งยืนของโครงการ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง



4 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

๔. กระบวนก�ร และขั้นตอนก�รขอรับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนต�มโครงก�รพัฒน�เมือง
 ๔.๑ ก�รยื่นขอรับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนของผู้เสนอโครงก�ร
  ๑) ผู้เสนอโครงการท่ีมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง 
รวบรวมบุคคลท่ีมีคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการตามที่กำาหนด  และจัดประชุมประชาคมผู้เสนอโครงการเพื่อ
ดำาเนินการ
   ๑.๑) คัดเลือกคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง จำานวน ๙-๑๕ คน เพ่ือทำาหน้าที่เป็น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ดำาเนินการตามโครงการพัฒนาเมืองที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
โดยให้แต่งตั้งกรรมการโครงการพัฒนาเมืองที่ได้รับคัดเลือกทำาหน้าที่ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
   ๑.๒) เสนอโครงการที่จะดำาเนินการโดยโครงการจะต้องมีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ ๖ และ 
ข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๖
  ทั้งนี้ การจัดประชุมประชาคมผู้เสนอโครงการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง  
จะต้องมีผู้เสนอโครงการเข้าร่วมประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เสนอโครงการทั้งหมด
  ๒) คุณสมบัติของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
   (๑) ต้องเป็นคนไทย
   (๒) ต้องมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
   (๓) ต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
  โดยคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง     
มีอำานาจหน้าที่การทำานิติกรรมสัญญา ตลอดจนรับผิดชอบให้การดำาเนินงานเป็นไปตามโครงการพัฒนาเมือง 
ที่ผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
  ๓) การพ้นจากตำาแหน่งคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง เมื่อ
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) ที่ประชุมผู้เสนอโครงการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เสนอ
โครงการทั้งหมด
  ๔) คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ จะต้องกำาหนด          
คณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินงาน ดังนี้
   (๑) คณะผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชี จำานวนอย่างน้อย ๓ คน เพื่อ 
มีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก เบิกจ่าย นำาฝากเงิน จัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และรายงานผลการดำาเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
   (๒) คณะผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินโครงก�ร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน เพื่อมีหน้าที่จัดเตรียม 
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ กำาหนดขั้นตอนการทำางาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
ตามโครงการ และยื่นคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการ 
โครงการพัฒนาเมือง
   (๓) คณะผู้รับผิดชอบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง จำานวนอย่างน้อย ๓ คนเพ่ือมีหน้าที่จัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยคณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องติดประกาศสาธารณะเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้แก่ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/ 
กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนได้รับทราบ รวมท้ังแจ้งความต้องการของวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ โดยระบุปริมาณ 
คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้ และสถานที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส ตลอดจนรายงานผล 

การดำาเนินงานต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
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   (๔) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จำานวนอย่างน้อย ๓ คน                  

เพื่อทำาหน้าที่ในการควบคุมโครงการให้สำาเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วและได้ผลสำาเร็จตามที่ต้องการ และรายงาน 

ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

  ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ คณะผู้รับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

  ๕) คณะกรรมการโครงการพฒันาเมอืงทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูเ้สนอโครงการ ดำาเนนิการยืน่คำาขอ

รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนพร้อมรายละเอียดโครงการพัฒนาเมืองตามแบบคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาเมือง (แบบ คพม. ๐๑)  โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับและให้ถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ดังนี้

   (๑) ผู้เสนอโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำาขอรับ 

การสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ผ่านคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ และ

คณะทำางานโครงการพฒันาเมอืงกรงุเทพมหานคร ไดท้ีส่ำานกังานกองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงแหง่ชาต ิ(สทบ.) 

   (๒) ผู้เสนอโครงการในพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ในแต่ละจังหวัด 

๗๖ จงัหวดั และเมอืงพทัยา สามารถยืน่คำาขอรบัการสนบัสนนุเงนิอดุหนนุตอ่คณะกรรมการดำาเนนิโครงการพฒันา

เมอืง ผา่นคณะอนุกรรมการบรหิารโครงการพฒันาเมอืงระดบัจงัหวดัและคณะทำางานโครงการพฒันาเมอืงจงัหวดั          

ณ สำานักงานสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัในแตล่ะจงัหวดั ซึง่เปน็หนว่ยงานทีค่ณะกรรมการดำาเนนิโครงการ

พัฒนาเมืองกำาหนด 

สรุปโครงสร้�งคณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมือง

 คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองมีคณะผู้รับผิดชอบ เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบการดำาเนินงานต่างๆ            

ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน มีโครงสร้างสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมือง

คณะผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและก�รจัดทำ�บัญชี

คณะผู้รับผิดชอบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

คณะผู้รับผิดชอบก�รตรวจและประเมินผลโครงก�ร

คณะผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินโครงก�ร



6 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

 ๔.๒ ก�รเสนอคว�มเห็นของคณะอนุกรรมก�ร

  ๔.๒.๑ คณะทำ�ง�นโครงก�รพฒัน�เมอืงจงัหวดั/คณะอนกุรรมก�รบรหิ�รโครงก�รพฒัน�เมอืง 

ระดับจังหวัด

   คณะทำ�ง�นโครงก�รพัฒน�เมืองจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะโครงการ

พฒันาเมอืงทีเ่สนอจากผูม้สีทิธเิสนอโครงการจากพืน้ทีช่มุชนเมอืงในจงัหวดั ตามกรอบและแนวทางการกลัน่กรอง

โครงการที่คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองกำาหนด และเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ 

บริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด ทั้งนี้ หากเอกสารโครงการพัฒนาเมืองที่เสนอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

คณะทำางานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจะส่งให้ผู้เสนอโครงการแก้ไข/ปรับปรุง และส่งกลับมายังคณะทำางาน

ภายในระยะเวลาที่คณะทำางานกำาหนด 

   คณะอนุกรรมก�รบริห�รโครงก�รพัฒน�เมืองระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ

และเสนอความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากจังหวัดที่ผ่านความเห็นจากคณะทำางาน

โครงการพัฒนาเมืองจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองพิจารณาอนุมัติโดยผ่าน 

การพิจารณาการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

   โดยคณะทำางานโครงการพฒันาเมอืงจงัหวดั/คณะอนกุรรมการบรหิารโครงการพฒันาเมือง

ระดับจังหวัดจะพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแบบ 

คพม. ๐๑ ทั้งนี้ คณะทำางาน/คณะอนุกรรมการ สามารถแจ้งให้ผู้เสนอโครงการมานำาเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม 

เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม  

  ๔.๒.๒ คณะทำ�ง�นโครงก�รพฒัน�เมอืงกรงุเทพมห�นคร/คณะอนกุรรมก�รกลัน่กรองโครงก�ร

   คณะทำ�ง�นโครงก�รพัฒน�เมืองกรุงเทพมห�นคร พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะ

โครงการพฒันาเมอืงท่ีเสนอจากผูม้สีทิธเิสนอโครงการจากพืน้ทีช่มุชนเมอืงในเขตกรงุเทพมหานคร ตามกรอบและ

แนวทางการกลั่นกรองโครงการที่คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองกำาหนด และเสนอโครงการต่อ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยคณะทำางานโครงการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจะพิจารณา 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับแบบ คพม. ๐๑ ท้ังนี้ หากเอกสาร

โครงการพฒันาเมอืงทีเ่สนอไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น  คณะทำางานโครงการพฒันาเมอืงกรงุเทพมหานครจะสง่ใหผู้เ้สนอ

โครงการแก้ไข/ปรับปรุง และส่งกลับมายังคณะทำางานภายในระยะเวลาที่คณะทำางานกำาหนด

   คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองโครงก�ร

   ๑) กรุงเทพมห�นคร : คณะอนกุรรมการกลัน่กรองโครงการ พจิารณากลัน่กรองโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในเขตกรุงเทพมหานคร และผ่านการพิจารณาจากคณะทำางานโครงการ 

พฒันาเมอืงกรงุเทพมหานคร และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการดำาเนนิโครงการพัฒนาเมอืงเพ่ือพิจารณาอนมัุต ิ

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการจะพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนภายใน ๓๐ วัน 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพิจารณาอนุมัติ

   ๒) จังหวัด : คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุนเงินอุดหนุนและผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด  

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ภายใน ๓๐ วัน 

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่ีจะคิดและพัฒนาเมืองของตนเอง และสนับสนุน
การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนเมือง   คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการจะคัดเลือกโครงการพัฒนาเมือง 
ที่เป็นประโยชน์ สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนและผ่านความเห็นจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการดำาเนินโครงการ
พัฒนาเมืองพิจารณาอนุมัติ โดยให้ผู้เสนอโครงการนำาเสนอโครงการพัฒนาเมืองผ่านรายการโทรทัศน์ เพื่อให้ 
คณะกรรมการวิพากษ์แสดงความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินร่วมกับประชาชน โดยจะนำาเสนอคณะกรรมการ
ดำาเนนิโครงการพฒันาเมอืงเพือ่พจิารณาจัดรางวลัใหก้บัโครงการพัฒนาเมอืงท่ีได้รับเสียงสนบัสนนุจากประชาชน 
และผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดตามความเหมาะสม

๕. ก�รอนุมัติเงินอุดหนุนให้กับผู้เสนอโครงก�ร  
 ๕.๑ คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโครงการ 
พัฒนาเมือง ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ที่ผ่านความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 
และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณข้อ ๒๒ และ 
๒๓ แหง่ระเบยีบคณะกรรมการดำาเนนิโครงการพฒันาเมอืง วา่ดว้ยการบรหิารโครงการพฒันาเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๕.๒ กรณโีครงการทีไ่ดร้บัการอนมุติัโครงการและกรอบวงเงินคา่ใชจ่้าย คณะกรรมการดำาเนนิโครงการ
พัฒนาเมือง โดยสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.)จะแจ้งผลการอนุมัติให้คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาเมืองทราบตามแบบแจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง  
(แบบ คพม.๐๒) และให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองประสานให้คณะผู้รับผิดชอบการเปิดบัญชีของ 
ผู้เสนอโครงการดำาเนินการเปิดบัญชีของธนาคารรัฐวิสาหกิจ ชื่อ โครงก�รพัฒน�เมือง หมู่บ้�น/ชุมชน/หมู่บ้�น
จดัสรร/อ�ค�รชดุ/กลุม่หมูบ่�้น/กลุม่ชุมชน/กลุ่มหมูบ่�้นจดัสรร/กลุ่มอ�ค�รชุด/กลุ่มประช�ชน .....................
จำานวน  ๒ บัญชี ได้แก่  ๑) ประเภทออมทรัพย์เพื่อรับเงินอุดหนุน ๒) ประเภทกระแสรายวันเพื่อการเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการ โดยจะต้องระบุเงื่อนไขในการเบิกถอน “ผู้มีอำานาจเบิกถอนลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ คน” 
และจัดส่งสำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้กับสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งตามแบบแจ้งบัญชีธนาคารเพ่ือรอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง 
(แบบ คพม. ๐๓) 
 ๕.๓ สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ดำาเนินการประสานสถาบันการเงิน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อโอนเงินอุดหนุนให้กับผู้เสนอโครงการท่ีได้รับการอนุมัติภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับ 
สำาเนาสมุดบัญชีจากผู้เสนอโครงการ
 ๕.๔ สำาหรับโครงการพัฒนาเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน และคณะกรรมการดำาเนิน
โครงการพัฒนาเมือง พิจารณาแล้วไม่ผ่านการอนุมัตินั้น คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองจะแจ้งผลให้
ผู้เสนอโครงการทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการพิจารณา

๖. ก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รพัฒน�เมืองที่ได้รับก�รอนุมัติ
 ๖.๑ ผู้เสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนแล้ว ให้ดำาเนินงานเป็นไปตามโครงการที่ขอรับ 
การสนบัสนนุเงนิอดุหนนุ  และจะนำาเงนิอดุหนนุทีไ่ดร้บัไปใชจ้า่ยนอกเหนอืจากกจิกรรมหรอืจะไปดำาเนนิโครงการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการนอกเขตพื้นที่ตั้งของผู้เสนอโครงการนั้นมิได้และ 
ใหเ้ก็บเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการรบัจา่ยเงนิอดุหนนุทีไ่ดด้ำาเนนิการไวเ้ปน็หลกัฐานเพือ่การตรวจสอบพรอ้มทัง้
รายงานผลการดำาเนินโครงการต่อคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง
 ๖.๒ ผู้เสนอโครงการจะต้องรายงานผลการดำาเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ผ่านคณะทำางาน
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมจัดส่งให้คณะอนุกรรมการ



8 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

ติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานสรุปและประเมินผลการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ตามแบบรายงาน 
ผลการดำาเนนิโครงการและรายงานการใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุตามโครงการพฒันาเมอืง (แบบ คพม. ๐๔) ทัง้นี ้สามารถ 
จัดส่งรายงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้โดยผู้เสนอโครงการในพื้นที่ชุมชนเมือง 
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถจัดส่งได้ที่สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สำาหรับ 
ผูเ้สนอโครงการในพืน้ท่ีชมุชนเมอืงในเขตเทศบาลเมอืง เทศบาลนคร ในแต่ละจงัหวดั ๗๖ จงัหวดั และเมอืงพทัยา 
สามารถจัดส่งได้ที่คณะทำางานติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด
 และเมื่อดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้คณะผู้รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลโครงการรวบรวม 
การสำารวจความพึงพอใจของผู้เสนอโครงการและประชาชนในการใช้ประโยชน์จากการดำาเนินโครงการ 
พัฒนาเมือง ภายใน ๖ เดือน เมื่อแล้วเสร็จตามแบบสำารวจความคิดเห็นของผู้เสนอโครงการและประชาชน 
เมื่อดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ (แบบ คพม.๐๗) ส่งให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลผ่านคณะทำางาน
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 ๖.๓ เมื่อผู้เสนอโครงการได้ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ และมีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากการสนับสนุน 
เหลืออยู่ให้นำาส่งคืนเงินอุดหนุนที่สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ตามแบบ 
การส่งเงินอุดหนุนคืนตามโครงการพัฒนาเมือง (แบบ คพม. ๐๕) โดยนำาส่งเงินคืนด้วยวิธีการสั่งจ่ายเช็คในนาม 
โครงการพัฒนาเมือง ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
เพื่อดำาเนินการตามจำานวนเงินที่เหลืออยู่นั้นก็ได้
 ในกรณมีเีหตจุำาเป็นในการขอขยายระยะเวลาดำาเนนิโครงการ แก้ไขเพิม่เตมิโครงก�ร หรอืเปลีย่นแปลง
กจิกรรมโครงก�รทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุ ให้ผูท้ีไ่ด้รับมอบหม�ยจ�กผูเ้สนอโครงก�รยืน่แบบคำ�ขอขย�ยระยะเวล�
ดำ�เนินโครงก�ร แก้ไขเพิ่มเติมโครงก�ร หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงก�รที่ได้รับเงินอุดหนุน (แบบ คพม. ๐๖) 
เสนอต่อคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพิจารณาผ่านกระบวนการเช่นเดียวกับการขอรับ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุน แต่หากไม่สามารถดำาเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จได้ หรือไม่มี 
ผู้รับผิดชอบโครงการต่อเนื่อง ผู้เสนอโครงการจะต้องส่งคืนเงิน และส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับสำ�นักง�น
กองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ (สทบ.)
 ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่าการดำาเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่ได้อนุมัติ และ/หรือมีปัญหาในการ
ดำาเนินงาน สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) อาจสั่งระงับหรือยุติการดำาเนินโครงการไว้  
เพื่อรอผลการตรวจสอบหรือการแก้ไขปัญหาก่อนก็ได้

๗. ก�รติดต�ม ร�ยง�น และประเมินผลต�มโครงก�ร
 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโดยสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
รวบรวมการรายงานผลและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง ตามแบบ คพม.๐๔ และ 
แบบ คพม. ๐๗  และจัดทำารายงานสรุปและประเมินผลการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองต่อคณะกรรมการ 
ดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง 

๘. หน่วยง�นรับผิดชอบ
 ๘.๑ คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง
 ๘.๒ สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
 ๘.๓ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด
 ๘.๔ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
 ๘.๕ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
 ๘.๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ๘.๗ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ๘.๘ กรุงเทพมหานคร



9คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

ขั้นตอนก�รขอรับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนต�มโครงก�รพัฒน�เมือง

หม�ยเหตุ : ๑.  ผู้เสนอโครงการจากพื้นที่ชุมชนเมืองในจังหวัด ๗๖ จังหวัด และเมืองพัทยา สามารถยื่นขอรับ

การสนับสนุนเงนิอุดหนนุโครงการพฒันาเมอืงไดท้ีส่ำานกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั

 ๒.  ผู้เสนอโครงการจากพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน 

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมืองได้ที่สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

 ๓. ระยะเวลาการดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



10 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

ขั้นตอนก�รขอขย�ยระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร แก้ไขเพิ่มเติมโครงก�ร 

หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงก�รที่ได้รับเงินอุดหนุน 

หม�ยเหตุ :   ระยะเวลาการดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



11คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

ขั้นตอนก�รติดต�ม ร�ยง�น และประเมินผลต�มโครงก�รพัฒน�เมือง

หม�ยเหตุ : ๑.  ผู้เสนอโครงการรายงานผลการดำาเนินงาน (แบบ คพม.๐๔) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ 

ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ

 ๒. ผูเ้สนอโครงการสำารวจความคดิเหน็ฯ (แบบ คพม.๐๗) ภายใน ๖ เดือน เมือ่ดำาเนนิโครงการแลว้เสรจ็





13คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบเอกส�รประกอบ
สำ�หรับก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง

แบบ คพม. ๐๑ แบบคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง 

แบบ คพม. ๐๒ แบบแจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง

แบบ คพม. ๐๓ แบบแจ้งบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง

แบบ คพม. ๐๔ แบบรายงานผลการดำาเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง 

แบบ คพม. ๐๕ แบบการส่งเงินอุดหนุนคืนตามโครงการพัฒนาเมือง                   

แบบ คพม. ๐๖  แบบคำาขอขยายระยะเวลาดำาเนนิโครงการ แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเปลีย่นแปลงกิจกรรม

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

แบบ คพม. ๐๗ แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้เสนอโครงการเมื่อดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ





15คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบ คพม. ๐๑

แบบคำ�ขอรับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงก�รพัฒน�เมือง

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้เสนอโครงก�ร

๑. ผู้เสนอโครงก�ร :    

 ๑.๑ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/ .....................................................................................

  กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน ......................................

  เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/เขต..........................................................จังหวัด .....................................

  จำานวนประชาชนรวมกัน......................................หลังคาเรือน

 ๑.๒ ชื่อตัวแทนของผู้เสนอโครงการ................................................นามสกุล ...............................................

  เลขที่....................หมู่ที่.....................ถนน ............................................................................................

  แขวง/ตำาบล...................................................เขต/อำาเภอ .....................................................................

  จังหวัด..........................................................................................รหัสไปรษณีย ์..................................

  โทรศัพท์....................................................................โทรสาร ...............................................................

๒. คณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมือง  จำ�นวน..............คน ประกอบด้วย
 ๒.๑ รายชื่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

ที่ ชื่อ-น�มสกุล อ�ยุ ที่อยู่ติดต่อได้ โทรศัพท์
เลขประจำ�ตัว

ประช�ชน
ล�ยมือชื่อ

หม�ยเหตุ :   แนบสำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองทุกคน



16 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

 ๒.๒ กำาหนดคณะผู้รับผิดชอบ  

  ๑) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี จำานวนอย่างน้อย ๓ คน 

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

  ๒) คณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ จำานวนอย่างน้อย ๓ คน

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

  ๓) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำานวนอย่างน้อย ๓ คน

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

  ๔) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จำานวนอย่างน้อย ๓ คน

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

   ชื่อ................................................................ นามสกุล ..................................................................

 ทั้งนี้  เป็นไปตามมติการประชุมประชาคมของผู้เสนอโครงการ ครั้งที่.................. /....................... 

เมื่อวันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ. ...................  ณ  .........................................................................



17คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

๓. ร�ยชื่อประช�ชนของผู้เสนอโครงก�ร

ที่ ชื่อ-น�มสกุล ที่อยู่-โทรศัพท์ เลขประจำ�ตัว
ประช�ชน ล�ยมือชื่อ

หม�ยเหตุ : ๑.  หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/ 
กลุ่มอาคารชุดจะต้องมีรายชื่อตั้งแต่ ๑๐๐ หลังคาเรือน ขึ้นไป

 ๒.  กลุ ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองตามที่คณะกรรมการกำาหนด จะต้องมีรายชื่อตั้งแต่  
๕๐ หลังคาเรือนขึ้นไป

 ๓.  แนบสำาเนาบัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ชุมชนเมืองของผู้เสนอโครงการทุกคน และคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

 ๔.  ใน ๑ หลังคาเรือนจะเป็นสมาชิกของผู้เสนอโครงการได้เพียงคนเดียวเท่านั้น และประชาชน 

๑ คน จะเป็นสมาชิกของผู้เสนอโครงการได้เพียงที่เดียวเท่านั้น
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ส่วนที่ ๒  ข้อมูลโครงก�รพัฒน�เมืองที่เสนอขอรับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุน

๑. ชื่อโครงก�ร ...................................................................................................................................................  

 เหตุผลและความจำาเป็น .................................................................................................................................

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

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

  (โครงการพฒันาเมอืงท่ีขอรบัการสนับสนนุเงนิอดุหนนุจะตอ้งเปน็โครงการทีส่อดคลอ้งตอ่นโยบายของรฐับาล 

สนับสนุนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน)

วงเงินที่ขอรับ ........................................................................................................................................................

๒. ลกัษณะของโครงก�รพัฒน�เมอืงทีเ่สนอขอรบัก�รสนบัสนนุเงนิอดุหนนุ(เลอืกลกัษณะอย�่งใดอย�่งหนึง่)

  เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการจัดการ การแก้ไข  ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหา การก่อสร้าง รื้อถอน 

ปรบัปรงุ ฟืน้ฟ ูบรูณะ หรอืพฒันาทีด่นิ อสงัหาริมทรัพยห์รือส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนทีช่มุชนเมอืง หรือการจัดระเบยีบ

ลดความแออัดของชุมชนโดยชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง     

อันจะทำาให้ชุมชนเข้าใจรูปแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง และพัฒนาเมืองไปสู่ชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน

   เปน็โครงการทีพ่ฒันาคณุภาพชวีติทีดี่ของประชาชนในพ้ืนทีช่มุชนเมอืง ใหเ้ปน็เมอืงทีน่า่อยูอ่าศัย

อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมในการผ่อนคลายของประชาชน และ 

มีการพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเมืองร่วมกัน

 
 

  เป็นโครงการที่จัดระเบียบพื้นท่ีชุมชนเมือง ลดความแออัดของเมือง ลดการเคล่ือนย้ายของคน 

เข้าสู่เขตเมือง ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเมืองให้สัมพันธ์กับความต้องการ สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมของชุมชน และการกระจายความเจริญให้ใกล้เคียงกันในทุกพื้นที่ชุมชนเมือง

   เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างสรรค์พื้นที่ในการดูแลเด็กและคนชรา 

ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในลักษณะบ้านสามวัย ส่งเสริมเกิดการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการพัฒนาพื้นที่ 

ชมุชนเมอืง สรา้งความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์นิ ปลอดภยัและหา่งไกลสิง่เสพตดิใหโ้ทษ มคีวามสะดวก

ในการเดินทาง และสถานพยาบาลที่ทันสมัย

   เป็นโครงการอื่นซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง 

เห็นสมควร (ระบุลักษณะโครงการ) ......................................................................................................................

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

  อธิบายรายละเอียดลักษณะของโครงการที่เสนอขอรับโดยสังเขป ..........................................................

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

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

..............................................................................................................................................................................
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๓. โครงก�รพัฒน�เมืองที่ขอรับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นโครงก�ร ดังต่อไปนี้ (เลือกได้ม�กกว่� ๑ ข้อ)

 ๓.๑ เป็นโครงก�รที่ริเริ่มใหม่

   เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ เนื่องจาก ...............................

   เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอื่น ................................

 ๓.๒ เป็นโครงก�รต่อยอด

   เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วน(ระบุโครงการ/แหล่งที่ดำาเนินการอยู่แล้ว).............................

   เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ (ระบุแหล่งที่ได้รับงบประมาณ)...........................

๔. ร�ยละเอียดของโครงก�ร

 ๔.๑ วัตถุประสงค์หลักของโครงก�ร

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

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

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

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

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

 ๔.๒ เป้�หม�ยก�รดำ�เนินโครงก�ร

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

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

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

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

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

 ๔.๓ วิธีก�รดำ�เนินง�น

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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 ๔.๔ แผนง�น/กิจกรรม

  (ระบุรายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมที่จะดำาเนินการ)

ลำ�ดับ  แผนง�น/กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวล� หม�ยเหตุ

 

 ๔.๕ วงเงินงบประม�ณ

  วงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำาเนินโครงการ จำานวน ............................................................ บาท 

  วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำานวน .......................................................................... บาท 

  วงเงินงบประมาณที่จัดหาจากแหล่งอื่น จำานวน ........................................................................... บาท 

ร�ยละเอียดก�รใช้เงิน

ลำ�ดับ ร�ยก�ร จำ�นวนเงินที่ใช้ (บ�ท) หม�ยเหตุ

รวมทั้งสิ้น

 ๔.๖ ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 

 เริ่มต้น วันที่ เดือน พ.ศ.

 สิ้นสุด วันที่ เดือน พ.ศ.



21คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

 ๔.๗ ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

 ๑)  .......................................................................................................................................................

 ๒)  .......................................................................................................................................................

 ๓)  .......................................................................................................................................................

 ๔.๘ แผนก�รดูแลรักษ�โครงก�รเมื่อโครงก�รแล้วเสร็จ

ที่ แผน/กิจกรรม ผู้รับผิดขอบ หม�ยเหตุ

 ๔.๙ ผลประโยชนท์ีค่�ดว�่จะได้รบั (โปรดระบปุระโยชนท์ัง้เชงิปรมิ�ณ และคณุภ�พ ตอ่ชมุชน/คนนอกชมุชน)

 ๑)  .......................................................................................................................................................

 ๒)   .......................................................................................................................................................

 ๓)   .......................................................................................................................................................

 ๔)   .......................................................................................................................................................

 ๕)   .......................................................................................................................................................

 ๖)  .......................................................................................................................................................  

๕. เอกส�รประกอบก�รยื่นขอรับฯ

ที่ เอกส�ร มี ไม่มี

๑. รายงานการประชุมของผู้เสนอโครงการ เอกสารการมอบหมายคณะกรรมการโครงการ

พัฒนาเมือง และบัญชีรายชื่อผู้เสนอโครงการเข้าร่วมประชาคม

๒. สำาเนาบัตรประชาชน/สำาเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของพื้นที่

ชุมชนเมือง/พื้นที่ที่คณะกรรมการกำาหนดของผู้เสนอโครงการ

๓. สำาเนาบัตรประชาชน/สำาเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

๔. สำาเนาเอกสารสทิธใินสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง/หนงัสอืแสดงความยินยอมจากผูค้รอบครองกรรมสทิธ์ิ

๕. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ดำาเนินโครงการ

๖. อื่นๆ ประกอบความเป็นไปได้ในการดำาเนินโครงการ (ระบุ)
อาทิเช่น ใบขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคารแบบแปลน รูปพื้น, ด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน, 
ด้านตัดขวาง, ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่สนับสนุนโครงการ
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๖.  ข�้พเจ�้ในฐ�นะตวัแทนของคณะกรรมก�รโครงก�รพฒัน�เมืองดังกล่�วข�้งต้น ขอรบัรองว�่
คณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินก�รโครงก�รพัฒน�เมือง 
ในฐ�นะผูท้ีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กผูเ้สนอโครงก�ร และห�กก�รกระทำ�ใดๆ ทีม่ชิอบดว้ยกฎหม�ย  
คณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบในก�รกระทำ�นั้นๆ

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

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ   ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ   

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

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

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

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

 ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

 หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม...........................................

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

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

 

หม�ยเหตุ : ๑.  ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากผูเ้สนอโครงการ ลงนามรว่มกนั ๒ ใน ๓ ของคณะผูร้บัผดิชอบการดำาเนนิ

โครงการ

 ๒.  สามารถเพิม่เตมิขอ้มลูรายละเอยีด และเอกสารประกอบการเสนอขอรับการสนับสนนุเงินอดุหนนุ

ได้ตามความเหมาะสม 



23คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบ คพม. ๐๒

แบบแจ้งผลก�รอนุมัติโครงก�รที่ได้รับเงินอุดหนุนต�มโครงก�รพัฒน�เมือง

ผู้เสนอโครงก�ร :  .......................................................................................................................................

เทศบ�ลเมือง/เทศบ�ลนคร/เขต..............................................จังหวัด .........................................................

ก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง  ครั้งที่ .............../.....................

เมื่อวันที่............................ เดือน.........................................พ.ศ. ................

รหัสผู้เสนอ
โครงก�ร

ชื่อตัวแทนผู้เสนอ
โครงก�ร

ชื่อโครงก�ร
พัฒน�เมือง

ผลก�รพิจ�รณ�
ข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของ
คณะกรรมก�ร

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
วงเงินที่ขอรับ

วงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ

ประทับตรา กทบ.
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แบบ คพม. ๐๓

แบบแจ้งบัญชีธน�ค�รเพื่อรอรับเงินอุดหนุนต�มโครงก�รพัฒน�เมือง

๑. ชื่อโครงการ  ...................................................................................................................................................  

๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ : หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม ...........................................................

๓. สถานที่ตั้งของโครงการ   เลขที่...................หมู่ที่.......................ถนน ............................................................

 แขวง/ตำาบล...........................................................เขต/อำาเภอ.......................................................................

 จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย ์...................................................................

๔. วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำานวน .........................................................................................................บาท

๕. วันที่ได้รับการแจ้งให้เปิดบัญชี ........................................................................................................................

๖.  คณะกรรมการโครงการพฒันาเมอืง โดยคณะผู้รับผิดชอบในการเบกิจ่ายเงินและการจัดทำาบญัชไีดด้ำาเนนิการ

เปิดบัญชีเมื่อวันที่.........................เดือน.............................พ.ศ. ....................

 ชื่อบัญชีธนาคาร................................................... สาขา........................................................ ดังนี้

 ๖.๑ ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี..........................................................เลขที ่.............................................

 ๖.๒ ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี......................................................เลขที ่.............................................

๗. ผู้มีอำานาจลงนามเบิกถอน ดังนี้

 ๗.๑ ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ตำาแหน่ง ..........................................................

  ลายมือชื่อ ............................................................

 ๗.๒ ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ตำาแหน่ง ..........................................................

  ลายมือชื่อ ............................................................

 ๗.๒ ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ตำาแหน่ง ..........................................................

  ลายมือชื่อ ............................................................

 พร้อมนี้ได้แนบสำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จำานวน ๑ ฉบับ และสำาเนาบัตรประชาชนของ 

ผู้มีอำานาจเบิกถอน จำานวน ๓ ฉบับ

๘. เงื่อนไขในการเบิกถอน “ผู้มีอำานาจลงนามเบิกถอนร่วมกัน ๒ ใน ๓ คน”

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

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

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

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

หม�ยเหตุ :  ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ลงนามร่วมกนั ๒ ใน ๓ ของคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจา่ย

เงินและจัดทำาบัญชี





27คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบ คพม. ๐๔

แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินโครงก�รและร�ยง�นก�รใช้จ่�ยเงินอุดหนุน
ต�มโครงก�รพัฒน�เมือง

๑. ชื่อโครงการ ....................................................................................................................................................  
๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ : หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม ...........................................................
๓. สถานที่ตั้งของโครงการ เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน ..........................................................
 แขวง/ตำาบล...........................................................เขต/อำาเภอ.......................................................................
 จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย ์...................................................................
๔. วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำานวน .........................................................................................................บาท
๕. วันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ .........................................................................................................................
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ ..............................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................................  

๗. ผลการดำาเนินการ และการใช้จ่ายเงิน (อธิบายให้ชัดเจน)

ที่ กิจกรรมดำ�เนินก�ร
งบประม�ณ

(ที่ใช้ไป)
ผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห�/อุปสรรค

   

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

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

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

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

หม�ยเหตุ :  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ ของคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

และประเมินโครงการ





29คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบ คพม. ๐๕

แบบก�รส่งเงินอุดหนุนคืนต�มโครงก�รพัฒน�เมือง

๑. ชื่อโครงการ ....................................................................................................................................................  
๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ : หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม ...........................................................
๓. สถานที่ตั้งของโครงการ เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน ..........................................................
 แขวง/ตำาบล..............................................................เขต/อำาเภอ....................................................................
 จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย ์................................................................
๔. วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำานวน .........................................................................................................บาท

๕. วันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ .........................................................................................................................

 ร�ยละเอียดก�รใช้เงิน

ลำ�ดับ ร�ยก�ร งบประม�ณที่ได้รับ จำ�นวนเงินที่ใช้ (บ�ท) หม�ยเหตุ

รวมทั้งสิ้น

๖. คงเหลือเงินอุดหนุนที่ส่งคืน จำานวน.............................บาท
 ตามเช็คเลขที่.................................................... สั่งจ่ายในนาม โครงการพัฒนาเมือง 
 ลงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ...................................

  ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมือง ได้ดำาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ จริง

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

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

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

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

หม�ยเหตุ :  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ ของคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน

และจัดทำาบัญชี





31คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบ คพม. ๐๖

แบบคำ�ขอขย�ยระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร แก้ไขเพิ่มเติมโครงก�ร

หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงก�รที่ได้รับเงินอุดหนุน

๑. ชื่อโครงการ ....................................................................................................................................................  

๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ : หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม ...........................................................

๓. สถานที่ตั้งของโครงการ  เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน .........................................................  

 แขวง/ตำาบล...........................................................เขต/อำาเภอ.......................................................................

 จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย ์...................................................................

๔. วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำานวน .........................................................................................................บาท

๕. วันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ .........................................................................................................................

๖. มีความประสงค์ ดังนี้
 

  ขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) ......................................................................

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

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

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

  แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) .....................................................................................

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

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

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

  

  เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) ..........................................

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

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

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



32 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

๗.  รายละเอยีดการขอขยายระยะเวลาดำาเนนิโครงการ/แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ/เปล่ียนแปลงกจิกรรมโครงการที่

ได้รับเงินอุดหนุน (โปรดอธิบายโดยละเอียด และแนบเอกสารรายงานการประชุมประชาคมของผู้เสนอ

โครงการ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขอรับรองว่าการขอขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ/แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ/เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคมของผู้เสนอโครงการ

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

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ   ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ   

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

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

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

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

 ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

 หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม...........................................

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

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

       

หม�ยเหตุ :  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ ของคณะผู้รับผิดชอบการดำาเนิน

โครงการ



33คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

แบบ คพม. ๐๗

แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้เสนอโครงก�รและประช�ชน

เมื่อดำ�เนินโครงก�รแล้วเสร็จ
 

ส่วนที่ ๑  คณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมือง

๑. ชื่อโครงการ ....................................................................................................................................................

๒. ชื่อผู้เสนอโครงการ : หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม ...........................................................

๓. จำานวนคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง.......................................................คน

 จำานวนสมาชิกของผู้เสนอโครงการ....................................................................คน

๔. สถานที่ตั้งของโครงการ เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน ..........................................................

 แขวง/ตำาบล....................................................................เขต/อำาเภอ..............................................................

 จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย ์..........................................................

๕. วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำานวน...............................................................................................บาท

๖. ระยะเวลาดำาเนินการ  เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

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

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

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

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

๘. ผลที่ได้รับ 

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

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

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

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

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



34 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

ส่วนที่ ๒  ผู้เสนอโครงก�ร (ผู้กรอก)

  สม�ชิกของผู้เสนอโครงก�ร

  ประช�ชนในพื้นที่ชุมชนเมืองของผู้เสนอโครงก�ร

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................................................................

 

  คว�มพึงพอใจจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง

 ด้�นคุณภ�พชีวิต (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นก�รแก้ไขปัญห� (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นสังคม  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

  



35คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

 ด้�นเศรษฐกิจ  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นคว�มมั่นคง  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นคว�มปลอดภัย (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นคมน�คม (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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



36 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

 ด้�นสิ่งแวดล้อม (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

  ด้�นเพิ่มร�ยได้  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นลดร�ยจ่�ย  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

  ด้�นสร้�งโอก�ส  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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 ด้�นก�รมีส่วนร่วม  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

 ด้�นก�รดูแลรักษ�  (ทำาเครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)

   ม�กที่สุด   ม�ก   ป�นกล�ง   น้อย   น้อยที่สุด

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

   ก�รพัฒน�และก�รเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมคว�มพรอ้มสูป่ระช�ธปิไตย (อธบิายใหช้ดัเจนและสามารถนบัได)้

อธิบ�ย

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

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

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

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

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

หม�ยเหตุ : ๑. สมาชิกของผู้เสนอโครงการ ๑ หลังคาเรือน ต่อ ๑ ชุด

 ๒.  ประชาชนในชุมชนเมืองของผู้เสนอโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ หลังคาเรือน (๑ หลังคาเรือน 

ต่อ ๑ ชุด)
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รของคณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�เมือง

      ก�รกำ�หนดคณะผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เมือง 

๑. คณะผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชี
 ๑.๑ เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/ 

กลุม่อาคารชดุ/กลุม่ประชาชนได้คดัเลอืกคณะกรรมการโครงการพฒันาเมอืงแล้ว คณะกรรมการโครงการพฒันา

เมืองจะต้องกำาหนด “คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี”จำานวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย

  ๑. ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง  ๑  คน

  ๒. เหรัญญิก  ๑  คน

  ๓. ตัวแทนจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง  ๑  คน

 มีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก เบิกจ่าย นำาฝากเงิน จัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชนและโครงการ โดย

เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินสด(ถ้ามี) สมุดคู่ฝากบัญชีและใบเสร็จรับเงิน และรายงานผลการดำาเนินงานต่อ 

คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

 ๑.๒ บัญชขีองหมูบ้่าน/ชมุชน/หมูบ้่านจดัสรร/อาคารชดุ/กลุม่หมูบ้่าน/กลุม่ชมุชน/กลุม่หมูบ้่านจดัสรร/

กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน

  ๑) “บัญชีธนาคาร” ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี จะต้องบันทึกทุกรายการลงใน

บัญชีธนาคารทุกครั้งเมื่อมีการรับหรือเบิกจ่ายเงินโครงการ รวมทั้งนำาไปติดประกาศสาธารณะด้วย เพื่อแสดงให้

ทุกคนได้ทราบสถานะทางการเงินของหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/ 

กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน

  ๒) “บัญชรีายรบั-รายจ่าย” ผูร้บัผดิชอบการเบกิจ่ายเงนิและจดัทำาบญัชจีะต้องบนัทกึทกุรายการ

เมื่อมีการรับหรือเบิกจ่ายตามรายการของการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือกิจกรรมต่างๆลงในบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ

หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/ 

กลุ่มประชาชน

  ๓) “ทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจ่ายตามบัญชี” ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี 

จะเป็นผู้บันทึกรายละเอียดใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบสำาคัญรับเงินทุกรายการลงในทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจ่าย

ตามบัญชีทุกครั้ง

  ๔) “บญัชคีมุวสัด/ุครุภณัฑ์” ผู้รับผิดชอบการเบกิจ่ายเงินและจัดทำาบญัชจีะเป็นผู้บนัทกึรายการ

วัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกรายการลงในบัญชีคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง

 ๑.๓ หลักการจัดทำาบัญชี

  ใครบันทึก  ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชีจะเป็นผู้บันทึกบัญชี

  บันทึกอะไร บันทึกรายการรับที่ได้มาและรายการจ่ายที่จ่ายออกไปในทุกครั้ง และควรทำา 

     ทันที

  บันทึกทำาไม บันทึกเพื่อให้รู้ว่ามีการรับเงิน และการใช้จ่ายเงินอย่างไร  แล้วมียอดเงิน 

     คงเหลืออยู่เท่าไร
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  บันทึกเมื่อไร ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายเงิน

  บันทึกที่ไหน บันทึกลงในสมุดบัญชีโครงการพัฒนาเมือง

  บันทึกอย่างไร   บันทึกในสมุดบัญชีโครงการพัฒนาเมืองพร้อมทั้งแนบหลักฐานการเบิกจ่าย 

     ทุกครั้ง

 ๑.๔ การเบิกจา่ยและการถอนเงนิ คณะผูร้บัผดิชอบการเบกิจา่ยเงนิและจดัทำาบญัชจีะต้องเบกิจา่ยเงนิ

ตามแผนงาน/กิจกรรมตามโครงการ และกรอบวงเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  

 ๑.๕ ข้อควรจำา

  ๑) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี คอยลงบันทึกเมื่อมีการรับเงินและจ่ายเงิน

ทุกครั้ง เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน

  ๒) ติดประกาศบัญชีต่างๆ ให้ประชาชนในเมื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่ม

หมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนได้รับรู้โดยท่ัวกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

เพื่อการตรวจสอบบัญชีโครงการพัฒนาเมือง

 ๑.๖ ข้อแนะนำาในการจัดทำาบัญชี “คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี” จะเป็นผู้เก็บ

รวบรวมหลักฐาน และจัดทำาบัญชีต่างๆ ของโครงการ โดยมีข้อแนะนำา ดังนี้

  ๑) จดัทำาบัญชีทุกครัง้ท่ีมกีารรบัหรอืจา่ยเงนิ โดยบนัทกึตามจรงิและควรจดัทำาสรปุการใชเ้งนิเมือ่

ปิดโครงการด้วยเมื่อสิ้นวันหากมีเงินสดคงเหลือในมือให้รีบนำาฝากธนาคารภายในวันทำาการถัดไป หากมีความ

จำาเป็นต้องเก็บรักษาเงินสด

  ๒) ให้คณะผู้รับผิดชอบดำาเนินโครงการเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอดภัย

  ๓) สมุดบัญชีและบัญชีต่างๆ ของโครงการควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยเอกสารรับจ่ายเงินต่างๆ 

ก็ต้องเรียงลำาดับให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

 ๑.๗ ประโยชน์การจัดทำาบัญชี

  ๑)  ช่วยควบคุมการใช้จ่ายเพื่อจะตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายและยอดคงเหลือ

  ๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันในการตรวจสอบโครงการให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๓) เพื่อเตือนผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินและคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองให้ทราบ 

 ๑.๘ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  ๑) บัญชีเงินฝากธนาคาร

  ๒) บัญชีรับ-จ่าย

  ๓) ทะเบียนคุมวัสดุ

  ๔) ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

  ๕) ทะเบียนคุมเอกสารการเบิก-จ่าย

  ๖) ใบสำาคัญรับเงิน
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บัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร

ว.ด.ป. ร�ยก�ร
นำ�ฝ�กธน�ค�ร

(บ�ท)
เบิก-ถอน
(บ�ท)

คงเหลือ
(บ�ท)
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บัญชีรับ-จ่�ย

ว.ด.ป. ร�ยก�ร
รับ

(บ�ท)
จ่�ย

(บ�ท)
คงเหลือ
(บ�ท)
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ทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ว.ด.ป. ร�ยละเอียดครุภัณฑ์ จำ�นวนเงิน หม�ยเหตุ
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ทะเบียนคุมวัสดุ

ว.ด.ป. ร�ยละเอียดวัสดุ รับ จ่�ย คงเหลือ
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ทะเบียนคุมเอกส�รก�รเบิก – จ่�ยเงิน

ว.ด.ป. ร�ยก�ร
เลขที่ใบเสร็จ/
ใบสำ�คัญรับเงิน

จำ�นวนเงิน
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ใบสำ�คัญรับเงิน
โครงก�รพัฒน�เมือง

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

 นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เลขที่ ............................หมู่ที่...........

ถนน..........................................ตำาบล/เทศบาล/แขวง...........................................อำาเภอ/เขต..............................

จังหวัด........................................... ได้รับเงินจากโครงการพัฒนาเมืองของผู้เสนอโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน/ 

หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ ่มประชาชน 

....................................... เทศบาล/แขวง .........................................เขต...................................................... 

จังหวัด...............................................  ดังนี้

ที่ ร�ยก�ร จำ�นวน ร�ค�/หน่วย รวมเป็นเงิน

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

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

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

หมายเหตุ : ผู้รับเงินต้องแนบสำาเนาบัตรประชาชนมาพร้อมรับรองสำาเนา
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๒. คณะผู้รับผิดชอบก�รดำ�เนินโครงก�ร
 ๒.๑ คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองจะต้องกำาหนด “คณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ” 
อย่างน้อยจำานวน ๓ คน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับผิดชอบในคณะผู ้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และคณะผู้รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
  มีหน้าที่จัดประชุมจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ  ของโครงการ กำาหนดขั้นตอนการทำางาน ระยะเวลา 
รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณตามโครงการ และยื่นคำาขอสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง และ
รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
 ๒.๒ ข้อเสนอแนะ
  ๑) โครงการพัฒนาเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องเป็นโครงการตามข้อ ๖ 
และ ข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๒) การจัดทำารายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ให้ดำาเนินการตามแบบคำาขอรับ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง (แบบ คพม. ๐๑) โดยผู้เสนอโครงการจะต้องมีเอกสารประกอบที่
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความยั่งยืนของโครงการ สามารถดำาเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ต่อประเทศชาติ
  ๓) การเสนอวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำาเนินโครงการควรระบุรายละเอียดกิจกรรมการ
ดำาเนินงาน พร้อมจำานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และหากเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน /
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จำาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการได้รับความช่วยเหลือ 
สนับสนุน โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
 ๒.๓ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  ๑) แบบคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง แบบ คพม. ๐๑ 
  ๒) แบบคำาขอขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเปล่ียนแปลง 
กิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน แบบ คพม. ๐๖  
   
๓. คณะผู้รับผิดชอบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
 ๓.๑ คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง จะต้องกำาหนด “คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง”  
จำานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับผิดชอบในคณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ และ 
คณะผู้รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
  มหีน้าท่ีจดัซือ้จดัจ้างตามกจิกรรมของโครงการโดยคณะผูร้บัผดิชอบจะต้องตดิประกาศสาธารณะ
เพือ่ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ในการจดัซือ้จดัจ้าง ให้แก่ทกุคนในหมูบ้่าน/ชมุชน/หมูบ้่านจัดสรร/อาคารชดุ/กลุม่หมู่บ้าน/
กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนได้รับทราบ รวมท้ังแจ้งความต้องการของวัสดุ  
ครุภัณฑ์ฯ โดยระบุปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้ และสถานที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส  
และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
  การจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องอิงระเบียบของทางราชการ โดยวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
ต้องมีคุณภาพดี และราคาที่เหมาะสม
 ๓.๒ ข้อปฏิบัติสำาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๑) การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการเป็นผู้ตรวจรับและลงนาม
กำากับอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน ทุกครั้ง
  ๒) กรณีท่ีมีเงินสดคงเหลือ ให้ผู ้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดและ 
เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
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  ๓) กรณทีีม่เีงนิสดคงเหลอืหลังจากปิดโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบการดำาเนนิโครงการส่งมอบเงนิสด

คงเหลือคืนให้แก่ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อนำาฝากเข้าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/ 

อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ 

ในการจัดทำาบัญชี ลงหลักฐานในบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมท้ังติดประกาศบัญชีธนาคารและบัญชีรายรับ- 

รายจ่ายให้ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชน/หมูบ้่านจดัสรร/อาคารชดุ/กลุม่หมูบ้่าน/กลุม่ชมุชน/กลุม่หมูบ้่านจดัสรร/

กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  ๔) ในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างควรคำานึงถึงความคุ้มค่า/ประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำาคัญ

  ๕) ควรมีการสอบทานราคาจากผู้ขายมากกว่า ๒ ราย และนำาราคามาเปรียบเทียบราคาว่า 

รายใดเสนอราคาตำ่าสุด ทั้งนี้ การเปรียบเทียบต้องคำานึงถึงคุณสมบัติ/คุณภาพของทรัพย์สินที่จัดซื้อเหมือนกัน

 ๓.๓ หลักสำาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ๑) คำานงึถงึผลประโยชน์ของหมูบ้่าน/ชมุชน/หมูบ้่านจดัสรร/อาคารชดุ/กลุม่หมูบ้่าน/กลุม่ชมุชน/

กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนเป็นอันดับแรก

  ๒) รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชน/หมูบ้่านจัดสรร/อาคารชดุ/กลุ่มหมูบ้่าน/

กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน

  ๓) หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/

กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด

  ๔) รู้ถึงขั้นตอนการดำาเนินงานของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง

  ๕) ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส

  ๖) ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานซึ่งกันและกันด้วยดี

 หากมีกรณีที่บุคคล คณะบุคคล รวมท้ังหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/ 

กลุม่ชุมชน/กลุม่หมูบ้่านจดัสรร/กลุม่อาคารชดุ/กลุม่ประชาชนมกีารบรหิารจดัการโครงการไม่โปร่งใส มกีารดำาเนนิ

โครงการใดขัดต่อระเบียบหรือมีการทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/ 

กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง 

แห่งชาติ (สทบ.) จะนำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายกับ

ผู้กระทำาผิดแล้วแต่กรณี

 ๓.๔ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  ๑) แบบใบสืบ-เสนอราคา โครงการพัฒนาเมือง

  ๒) ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย

  ๓) ตัวอย่างหนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
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ใบสืบ-เสนอร�ค� 
โครงก�รพัฒน�เมือง

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

เลขที่ .......... หมู่ ........... ถนน .......................... ตำาบล/แขวง.......................... อำาเภอ/เขต ............................... 

จังหวัด ........................... โทรศัพท์ .................................... ทะเบียนการค้า ........................................................ 

หมายเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ...................................................................

 ขอเสนอราคาตามรายการนี้ให ้แก่หมู ่บ ้าน/ชุมชน/หมู ่บ ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ ่มหมู ่บ ้าน/  

กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน......................... หมู่ ......... ตำาบล ................. 

เทศบาล ............................. อำาเภอ .............................. จังหวัด .................................. ดังนี้

 

ลำาดับที่ รายการ จำานวน ราคา/
หน่วย รวมเงิน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

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

กำาหนดแล้วเสร็จหรือส่งของภายใน...............วัน นับตั้งแต่วันสั่ง ราคานี้ยืนอยู่ภายใน.................วัน

ลงชื่อ.............................................ผู้สืบราคา

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

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอราคา

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

ตำาแหน่ง..................................................... ตำาแหน่ง.......................................................
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ตัวอย่�งสัญญ�
สัญญ�ซื้อข�ย

แบบสัญญ�ซื้อข�ย

สัญญาเลขที่…………………………………….…..…

 สัญญาฉบับนี้ทำาขึ้น ณ ……………………………………………………............ตำาบล/แขวง…………...………....…...
อำาเภอ/เขต………………..….….....จังหวัด………………….…....เมื่อวันที่………..เดือน…………….…………..พ.ศ…..….…….
ระหว่าง…….…...........................โดย.……….................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง  
กบั…………………....................................อยูบ้่านเลขท่ี……...............ถนน…………………..ตำาบล/แขวง……………….…....
อำาเภอ/เขต………………….จังหวัด……………………)*  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อข�ย
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย……………………………………………………….………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………….....……………………….
จำานวน……………....……….เป็นราคาทั้งสิ้น……………..………...บาท  (………...………………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำานวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
 ผู้ขายรับรองว่าทรัพย์สินท่ีขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น 
ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตำ่ากว่าที่กำาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
 ในกรณีที่เป็นการซื้อทรัพย์สินซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว 
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตำ่ากว่าที่กำาหนดไว้ด้วย
 ข้อ ๒ เอกส�รอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญ�
 เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
 ๒.๑ ผนวก ๑………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)  จำานวน…….……........หน้า
 ๒.๒ ผนวก ๒………….(แค็ตตาล็อก)*   จำานวน………………..หน้า
 ๒.๓ ผนวก ๓………….(แบบรูป)*    จำานวน………………..หน้า
 ๒.๔ ผนวก ๔ …………(ใบเสนอราคา)   จำานวน………………..หน้า
 ๒.๕ ………………………….ฯลฯ…………………………
 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้ง กับข้อความ ในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำาวินิจของผู้ซื้อ
 ข้อ ๓ ก�รส่งมอบ
 ผู้ขายจะส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญา ให้แก่ผู้ซื้อ ณ………………………….……………………………….
………………………………………………...…. ภายในวันที่……………….เดือน………...……………..…….พ.ศ. …………………..
ให้ถกูต้อง และครบถ้วน ตามทีก่ำาหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสญัญานี ้พร้อมทัง้หบีห่อ หรอืเครือ่งรดัพนัผกูโดยเรยีบร้อย
 การส่งมอบทรัพย์สิน ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ เพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขาย
จะต้องแจ้งกำาหนดเวลาส่งมอบ แต่ละครั้ง โดยทำาเป็นหนังสือนำาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ…………………ในเวลาราชการ 
ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า…………วันทำาการ
 อน่ึง ในกรณีท่ีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติ ผู ้ขายและผู้ซื้อจะ 
ส่งมอบกันโดยโอนกรรมสิทธิ์จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงถือได้ว่าเป็นการซื้อขายที่สมบูรณ์ทุกประการ
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 ข้อ ๔  ก�รตรวจรับ

 เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับ ทรัพย์สินที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขาย นำามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าทรัพย์สินนั้น

 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าทรัพย์สิน ที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะ

ไม่รับทรัพย์สินนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำาทรัพย์สินนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ และนำาทรัพย์สิน 

มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำาการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ 

เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำามาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทำาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

 ในกรณทีีผู่ข้ายส่งมอบ ทรพัย์สนิถกูต้อง แต่ไม่ครบจำานวน หรอืส่งมอบครบจำานวน แต่ไม่ถกูต้องทัง้หมด 

ผู้ซื้อจะตรวจรับ เฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้* (ความในวรรคสามนี ้

จะไม่กำาหนดไว้ ในกรณีที่ผู ้ซื้อต้องการทรัพย์สิน ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อทรัพย์สินที่ประกอบ 

เป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

 ข้อ ๕  ก�รชำ�ระเงิน

 (ผู้ซื้อตกลงชำาระเงิน ค่าทรัพย์สินตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ ทรัพย์สินตามข้อ ๔ ไว้ 

โดยครบถ้วนแล้ว)* 

 (ผู้ซื้อตกลงชำาระเงินค่าทรัพย์สินตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้  เงินล่วงหน้า จำานวน………..............บาท 

(……………………………..) จะจ่ายให้ภายใน…………….วัน นับแต่ วันทำาสัญญานี้ 

 ข้อ ๖ ก�รรับประกัน คว�มชำ�รุดบกพร่อง

 ผู ้ขายยอมรับประกันความชำารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของทรัพย์สินตามสัญญานี้เป็นเวลา………

ปี…………………..เดือน นับแต่ วันที่ผู้ซ้ือได้รับมอบ โดยภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว หากทรัพย์สินตามสัญญานี ้

เกิดชำารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเน่ืองมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้

อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน………..วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 ข้อ ๗  ก�รบอกเลิกสัญญ�

 เมื่อครบกำาหนดส่งมอบ ทรัพย์สินต่างสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบทรัพย์สิน ที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ 

หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

 ข้อ ๘  ก�รรับผิดชอบชดใช้ค่�เสียห�ย

 ถ้าผู้ขาย ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว 

ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

 ข้อ ๙  ค่�ปรับ

 ในกรณีที่ ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำาระค่าปรับให้ ผู้ซื้อเป็น 

รายวัน ในอัตราร้อยละ……………. (…………….%) ของราคาทรัพย์สิน ท่ียังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก 

วันครบกำาหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขาย ได้นำาทรัพย์สินมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

 การคิดค่าปรับ ในกรณีทรัพย์สิน ที่ตกลงซ้ือขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 

หรอืขาดส่วนประกอบ ส่วนหนึง่ส่วนใดไป ทำาให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบรูณ์ ให้ถือว่ายงัไม่ได้ส่งมอบทรพัย์สนิ 

นั้นเลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาทรัพย์สินเต็มทั้งชุด
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 ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขาย ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา 

ตอ่ไปได ้ผูซ้ือ้จะใช้สทิธบิอกเลกิ และรบิหลกัประกนั หรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูอ้อกหนงัสอืค้ำาประกนัตามสญัญา 

(ขอ้ ๕ และ)* ขอ้ ๘ กบัเรยีกรอ้งใหช้ดใชร้าคาทีเ่พิม่ขึน้ และถา้ผูซ้ือ้ ไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งใหช้ำาระคา่ปรบัไปยงัผูข้าย 

เมื่อครบกำาหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

 ข้อ ๑๐ ก�รขอขย�ยเวล�ส่งมอบ

 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือพฤติการณ์ 

อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินตามเง่ือนไข 

และกำาหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำาการตามสัญญา หรือ ของด หรือลดค่าปรับได้  

โดยจะตอ้งแจ้งเหตุหรอืพฤติการณ ์ดังกลา่วพรอ้มหลกัฐาน เปน็หนงัสอืใหผู้ซ้ือ้ทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัทีเ่หตนุัน้

สิ้นสุดลง

 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ

ขยายเวลาทำาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 

ความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

 การขยายเวลาทำาการตามสญัญา หรอืของด หรอืลดคา่ปรบัตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพนิจิของผูซ้ือ้ทีจ่ะพจิารณา

 สัญญาน้ีทำาข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้ อ่าน และเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 

จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

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

  (……............…………….……………….)

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

  (…………........….……………………..)

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

  (…………………........….……………..)

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

  (…………………........….……………..)

_________________________________________________________________________

หม�ยเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งผู้ทำาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

      ผู้ซื้อ  หมายถึง   ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
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ตัวอย่�ง

หนังสือสัญญ�จ้�งเหม�ก่อสร้�ง

โครงก�ร...............................................................

 หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำาขึ้นเมื่อวันที่ ........................................................................................................
ณ เลขที่ ................................................................................................................................................................  
ระหว่าง นาย/นาง/น.ส. .............. ............................................................ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ มีอำานาจทำาการแทนผู้เสนอโครง หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/ 
อาคารชุด/กลุ่ม.................................. สถานที่ตั้งของโครงการ .............................................................................
เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน................................................แขวง/ตำาบล ...................................
เขต/อำาเภอ................................................................จังหวัด ................................................................................
รหสัไปรษณย์ี ................................................................................... ซ่ึงต่อไปในสัญญานีจ้ะเรยีกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึง่ 
กบั บริษัท................................................................จำากัด โดย .............................................................................
กรรมการผู้มีอำานาจทำาการแทนสำานักงานเลขที่.......................................ถนน .....................................................
ถนน......................................................ตำาบล.....................................................อำาเภอ .......................................
จังหวัด..........................................ซึ่งต่อไปสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑  ก�รง�นที่ว่�จ้�ง
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ทำาการปลูกสร้าง.....................................ในโครงการ .................................
แบบ...................................................................พื้นที ่.....................................................................  (ตารางเมตร) 
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนด/นส. ๓ก/นส. ๓/สปก ๔-๐๑/ ใบ ภ.บ.ท. ๕ และอื่น)
จำานวน...............................ตารางวาอยู่ที่ซอย......................................ตำาบล .......................................................
อำาเภอ...................................จังหวัด................................................ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่ 
แนบท้ายสัญญานี้ทุกประการ

 สัญญานี้มีแบบรูปและรายละเอียดที่แนบสัญญา และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้คือ
   ๑.๑  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง จำานวน.............................แผ่น
   ๑.๒  แบบแปลนทางสถาปัตยกรรม จำานวน.............................แผ่น
   ๑.๓  แบบแปลนทางวิศวกรรมโครงสร้าง จำานวน.............................แผ่น
   ๑.๔  แบบแปลนทางสุขาภิบาล จำานวน.............................แผ่น
   ๑.๕  แบบแปลนทางไฟฟ้า จำานวน.............................แผ่น
   ๑.๖  รายการประกอบแบบ จำานวน.............................แผ่น

 ข้อ ๒  การตกลงของผู้รับจ้าง
 ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารตามที่กำาหนดในสัญญาข้อ ๑ โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของวัสดุ 
สัมภาระที่ดี ใช้เครื่องมือดี และช่างฝีมือดี เพื่อทำาการก่อสร้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

 ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
 การจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมา รวมทั้งวัสดุสิ่งของสัมภาระและค่าแรงงาน
และภาษีต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................บาท (.................................................)
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ตามใบเสนอราคาของผู้ว่าจ้าง ในวันทำาสัญญานี้ผู ้ว่าจ้างตกลงชำาระค่าจ้างให้กับผู ้รับจ้างเป็นจำานวนเงิน 
........................บาท (......................................................) ส่วนที่ค้างเป็นจำานวนเงิน.......................บาท 
(............................................) ผู ้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง (ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน) 
โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ตามเนื้องานที่ได้ก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้วัดจริง แต่ละงวดเดือนของงาน 
ตลอดไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามกำาหนดเวลาของสัญญา

 ข้อ ๔ หลักประกันของผู้ว่าจ้าง
   ๔.๑ ในวันทำาสัญญานี้ผู ้รับจ้างได้นำาหลักประกันจำานวนเงิน................................บาท  
(...........................................................) มอบให้ผู้กับผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการที่ผู้ว่าจ้างได้ชำาระเงินมัดจำา
งวดแรก หลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อ..............................................................................
   ๔.๒ เพื่อเป็นหลักประกันการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าก่อสร้างที่ 
ผู ้ว ่าจ้างได้หักไว้นี้ ผู ้ว ่าจ้างจะจ่ายคืนให้ผู ้รับจ้างเมื่อการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จ โดยผู ้ว ่าจ้าง 
ได้ตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้รับจ้างจำาทำาหนังสือขอรับคืนเงินคำ้าประกัน 
ที่หักไว้ทั้งหมด ไปยังผู้ว่าจ้าง
   ๔.๓ ผู ้รับจ้างตกลงคำ้าประกันผลงานการก่อสร้างตามสัญญานี้ เป็นระยะเวลา ....... วัน  
นับจากวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างก่อสร้าง
เป็นจำานวนเงิน..................บาท (...........................................) ในวงเงินและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

 ข้อ ๕ ระยะเวลาในการทำางาน
 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำางาน ณ สถานที่ที่กำาหนดตั้งแต่วันที่.....................................................
และจะทำางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่......................................................
รวมเป็นระยะเวลาก่อสร้าง..................................วนั ถ้าผูร้บัจ้างมไิด้ลงมอืทำางานภายในกำาหนดระยะเวลากด็หีรอื
มีเหตุให้เชื่อถือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำางานภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่า  
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำางานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำาหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกำาหนดเวลา แล้วเสร็จ บริบูรณ ์
ไปแล้วก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำานาจจ้างผู้อื่นทำางานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
 การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู ้รับจ้างพ้น จากความรับผิด 
ตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๖ หน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
   ๖.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ และฝง
รายละเอียดในแต่ละงวดงาน และผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ทำาการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยชำาระให้
ภายใน........................................วัน นับแต่วันที่ออกใบตรวจรับงานที่จ้าง
   ๖.๒ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจำาทำาการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรูปแบบ และรายการก่อสร้างเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดราคา
กำาหนดเวลา กำาหนดชำาระเงิน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง บันทึกหรือ 
ข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
   ๖.๓ มีอำานาจและสิทธิสั่งหยุดงานก่อสร้างได้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้าง
ปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
   ๖.๔ มีอำานาจและหน้าที่ในการส่ังร้ือทำาใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานท่ีได้กะทำาไปแล้ว 
แต่ไม่ได้คุณภาพฝีมือตามต้องการ หรือใช้วัสดุหรือกระทำาไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำาหนดประกอบแบบ
โดยคำาสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผูร้บัจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานนัน้ภายใน...........................................วนั
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง



55คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

   ๖.๕ หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือผู้ทำางานให้ผู้รับจ้างคนหนึ่งคนใด
ในโครงการ มีความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น ดื่มสุราในเวลาทำางาน หรือเสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรือ เกเร 
หรือฝ่าฝืนคำาสั่งคำาแนะนำา หรือฝีมือช่างไม่ดีตามมาตรฐาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ผู้รับจัดหา 
คนใหม่มาแทนภายใน...............................วัน
   ๖.๖ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า 
    ๖.๖.๑ ผูร้บัจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนทีเ่สียหาย หรือบกพร่องตามทีผู้่ว่าจ้าง หรอืตวัแทน
ของผู้ว่าจ้างตรวจรับมอบงาน ตรวจพบ
    ๖.๖.๒ เมื่อลูกจ้างโครงการ ได้เรียกร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ตามกฎหมาย เพื่อ
เรียกค่าเสีย ค่าจ้าง ค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับจ้าง และการเรียกร้องดังกล่าวนั้น ทำาให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายนั้น แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชำาระแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างโดย      
ผู้รับจ้างจะไม่ได้โต้ แย้งทั้งสิ้น
    ๖.๖.๓ ภายหลังการตรวจรับมอบงานแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงิน
งวดต่อไป หากตรวจพบว่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้ในผลงานทีต่รวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี ้และผู้รับจ้างเพกิเฉย
ที่จำาทำาการซ่อมแซมให้เสร็จทันก่อนมีการเบิกเงินงวดที่ทำาการเบิกต่อไป
    ๖.๖.๔ หากผูร้บัจ้างไม่กระทำาการ หรอืกระทำาการผดิสญัญาข้อหนึง่ข้อใด ซึง่ทางผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้า.................................วัน

 ข้อ ๗ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
   ๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และดำาเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ 
เพื่อให้งานสำาเร็จบรรลุตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้าง และสัญญาว่าจะทำางานโดยไม่มีรูปแบบและรายละเอียด
เป็นอนัขาด โดยจะรกัษารปูแบบและรายละเอยีดไว้ ณ สถานทีท่ำางานให้เรยีบร้อยและเปิดเผยเพือ่ให้ผู้ว่าจ้างหรอื
ตัวแทนตรวจดูได้ทุกเวลา
   ๗.๒ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ ไปให้บุคคลอื่นรับจ้างช่วงอีก
ทอดหน่ึง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการรับจ้างช่วงผู้รับจ้างยังต้องรับ
ผิดชอบงานที่ช่วงไปนั้นทุกประการ
   ๗.๓ ผูร้บัจ้างจะต้องดแูลงานทีร่บัผดิชอบนีต้ลอดเวลาทีง่านยงัไม่แล้วเสรจ็หรอืจะมอบให้บคุคล
อื่นดูแลแทนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู ้รับจ้างแจ้งชื่อผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้ผู ้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือและ 
ถ้าผูร้บัจ้างจะเปลีย่นผูด้แูลงานแทนจะต้องแจ้งชือ่ผูน้ัน้ ให้ผูว่้าจ้างทราบเป็นหนงัสอืทกุครัง้ คำาสัง่ต่างๆ ซึง่ได้แจ้ง
แก่ผู้แทนของผู้รับจ้าง ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้ว
   ๗.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้มีคุณวุฒิตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งเซ็นควบคุมงานตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ของงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแต่งตั้ง 
บุคลากรดังกล่าวอยู่ประจำา ณ หน่วยงานก่อสร้าง โดยจะต้องทำาหนังสือแต่ตั้งแสดงประวัติการทำางานพร้อม 
รูปถ่ายยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ภายใน.....................................วัน นับตั้งแต่เริ่มดำาเนินการตามสัญญา
   ๗.๕ เมือ่งานแล้วเสรจ็เรยีบร้อยและผูว่้าจ้างได้รบัมอบงานจากผูร้บัจ้างแล้วหรอืผูร้บัจ้างคนใหม่
ในกรณผีูร้บัจ้างผดิสญัญา และผูว่้าจ้างใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาถ้ามเีหตชุำารดุบกพร่องเสยีหายเกดิขึน้แก่งานนีภ้ายใน
กำาหนด...................ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำารุดบกพร่องนั้นเกิดจากความบกพร่อง 
นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างจะเป็นโดยทำาไว้ ไม่เรียบร้อยหรือใช้ส่ิงของไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตาม 
หลักวิชาการ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับทำา การแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู ้ว่าจ้างกำาหนด 
โดยไม่คดิเอาสิง่ของ ค่าแรงหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดจากผูว่้าจ้างอกีถ้าผูร้บัจ้างบดิพลิว้ไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำาหนด 
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๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นเริ่มต้น หรือแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำางานจ้างนั้นแทนผู้รับจ้างได้
   ถ้างานท่ีจ้างเกิดชำารุดบกพร่องเสียหาย หลังจากระยะเวลาที่กำาหนดตามข้างต้น ผู้รับจ้าง 
ยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
   ในกรทีีผู่ว่้าจ้างใช้สทิธจ้ิางบคุคลอืน่ทำางานจ้างแทนผู้รับจ้าง ตามข้อ ๗.๕ วรรคหนึง่ ผู้รับจ้างย่อม
จ่ายค่าจ้าง ค่าสิ่งของ ค่าคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ถ้ามี ) ตามจำานวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง
   ๗.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักคนงานและบริวารของผู้รับจ้าง ให้อยู่นอกเขตบริเวณก่อสร้าง 
ที่รับจ้างและจะต้องจัดหาไฟฟ้า นำ้าประปา และโทรศัพท์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 ข้อ ๘ คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
   ๘.๑ วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามที่ระบุ
ในแบบแปลน และข้อกำาหนดประกอบแบบ และหรือตามความเห็นของตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบอนุมัติ 
ซึ่งจะนำามาใช้ในการก่อสร้างติดตั้งได้แต่การอนุมัตินี้ไม่เป็นเหตุ ให้ผู ้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ เมื่อ 
ปรากฏภายหลังว่าวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้นมิได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที่ผู ้รับจ้างเคยอ้างอิงและ 
หรือคุณภาพไม่ดีพอ
   ๘.๒ หากปรากฏว่าผูร้บัจ้างใช้วสัดุอปุกรณ์ทีม่คีณุภาพตำา่กว่าหรอืผดิไปจากมาตรฐานทีก่ำาหนด
ไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง และข้อกำาหนดประกอบแบบ หรือผิดจากที่ได้รับอนุมัติและติดต้ังไปแล้วทั้งหมดหรือ 
บางส่วน ผู ้ว ่าจ้างสงวนสิทธิที่จะสั่งทำาใหม่หรือแก้ไขจนเป็นที่พอใจ และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือ 
หากผู้ว่าจ้างยอมรับเอาผลงานนั้นผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินชดเชยความเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างกำาหนดการล่าช้า 
เพราะเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อระยะเวลาของสัญญาไม่ได้

 ข้อ ๙ กรรมการตรวจการจ้าง
   ๙.๑ ถ้าผู้ว่าจ้างแต่ตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรอผู้ควบคุมงานแทนกรรมการตรวจการจ้างไว้
ประจำา ณ ที่ทำาการจ้างนี้ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือถ้าส่งทำางานจ้างนี้อยู่ก็ดี  กรรมการตรวจการจ้างหรือ 
ผู้ควบคุมงานแทนมีสิทธิเข้าไปตรวจงาน ได้ทุกเวลาผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกและ
ช่วยเหลือตามสมควร
   ๙.๒ ก่อนหรอืระหว่างทำางานทีจ้่าง ถ้าปรากฏว่าแบบหรอืรายการประกอบแบบหรอืรายละเอียด
ต่อท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยของกรรมการ 
ตรวจการจ้าง หรอืผูแ้ทนของกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าคำาวนิจิฉยัอนัหนึง่อนัใดถกูต้องตรงกบัรายละเอยีดทีป่รากฏ
ในรปูแบบแล้ว ผูร้บัจ้างต้องถอืว่าเป็นอนัเดด็ขาด ถ้าสิง่ใดสิง่หนึง่มไิด้ระบไุว้ในรายละเอยีดแต่เป็นการจำาเป็นต้อง
ทำาให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำาการนั้นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ 
รายการนี้คลาดเคลื่อน หรือมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดจะต้องมิใช่ส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ
   ๙.๓ กรณีที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมแทนกรตรวจการจ้างผู้รับจ้าง
ยอมให้กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทน มีอำานาจตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนด 
ในสญัญารปูแบบและรายละเอยีด และถ้าผูร้บัจ้างขดัขนื ให้กรรมการตรวจการจ้างหรอืผูค้วบคมุงานแทนกรรมการ
ตรวจการจ้างมีอำานาจสั่งหยุดกิจการนั้นได้ชั่วคราว และความล่าช้านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายทำาการ 
ออกไปมิได้
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 ข้อ ๑๐ การต่อสัญญา
  ๑๐.๑ การขยายหรอืเปลีย่นแปลงระยะเวลาก่อสร้าง จะเกดิขึน้ได้กโ็ดยความเหน็ชอบร่วมกนั
ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างและกระทำาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๑๐.๒ การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยอ้างว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะ
ต้องแจ้งให้ผูว่้าจ้างทราบเป็นหนงัสอืภายใน ๑๕ วนั หรือมเีหตุดังกล่าวผู้ว่าจ้างมสิีทธจิะอนมุติัให้ขยายระยะเวลา
ให้โดยอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กรณีดังกล่าวไม่เป็นการผูกมัดผู้ว่าจ้างที่อนุมัติเสมอไป
  เหตุสุดวิสัยตามวรรคหนึ่ง มิได้หมายความรวมถึงภัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ
เศรษฐกิจหรือทางการเมือง

 ข้อ ๑๑ การส่งมอบงานล่าช้า
 ถ้าผู้รับจ้างทำางานล่วงเลยกำาหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยมิได้รับการต่ออายุสัญญาจากผู้ว่าจ้าง       
โดยชอบ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันวันละ....................................................................บาท 
(...............................................................................................)  นับแต่วันที่ล่วงเลยกำาหนดระยะเวลาตามสัญญา
จนถงึวนัทีผู่ร้บัจ้างส่งมอบงานหรอืจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่ และหากผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาเมือ่ใด ผูว่้าจ้าง
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียก ผู้รับจ้างชดใช้ค่าปรับ ค่าควบคุมงาน ค่าแจ้งงาน ค่าเสียหาย และมีสิทธิริบวัสดุอุปกรณ์   
ค่างานที่ทำาไปแล้วให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

 ข้อ ๑๒ การบอกเลิกสัญญาก่อนหรือระหว่างที่ผู้รับจ้างดำาเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากเกิดกรณี
ใดกรณหีนึง่หรอืหลายกรณเีช่นทีจ่ะกล่าวต่อไปนี ้ผูว่้าจ้างมสีทิธบิอกเลกิสญัญาจ้างก่อสร้างนีไ้ด้ทนัทโีดยบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษร
  ๑๒.๑ ผู้รับจ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำาพิพากษาถึงที่สุดต้อง
รับโทษทางอาญา คดีอาญาใดๆ หรือคดีอันเกิดจากความผิดจากการใช้เช็ค
  ๑๒.๒ ปฏิเสธหรือละเลยไม่จัดหาช่างฝีมือดีและจำานวนมากเพียงพอแก่ปริมาณงาน 
มาดำาเนินการก่อสร้างให้เป็นผลดีและก้าวหน้าแก่งานก่อสร้างนี้ หรือทำาการโกงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่าจะฉ้อโกง
วัสดุหรือพยายามจะใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องตามตัวอย่าง หรือตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างและตามแบบแปลน  
และข้อกำาหนดประกอบแบบก่อสร้าง
  ๑๒.๓ ทำางานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร
  ๑๒.๔ หยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร  
  ๑๒.๕ ไม่ปฏิบัติตามคำาชี้ขาด คำาสั่ง คำาแนะนำาของสถาปนิก วิศวกร โครงสร้าง วิศวกร ระบบ
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้กระทำาไปตามอำานาจหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีแก่งานก่อสร้าง
  ๑๒.๖  ไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ
  ๑๒.๗   เมือ่ผูว่้าจ้างเล็งเหน็ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำางานแล้วเสร็จตามเวลาสมควรหรอืทำางาน
ล่าช้ากว่าแผนงานหลักที่ได้จัดส่งให้กับผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเหตุผลสมควร
  ๑๒.๘  ผู้รับจ้างตกลงให้บุคลากรของผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างทันที่ที่ได้รับแจ้ง 
การบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
  ๑๒.๙  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อผุ้ว่าจ้างและต้องชำาระค่าเสียหายผู้รับจ้างยังจะต้อง
รับผิดชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ...........ต่อปี ของค่าเสียหายนั้นด้วย

 ข้อ ๑๓ การเรียกค่าเสียหาย
  เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำาเนินการดังต่อไปนี้
  ๑๓.๑ ริบเงินประกันและหรือหลักประกันที่ผู้รับจ้าง ได้มอบให้ไว้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมดตามข้อ ๔
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  ๑๓.๒ ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะจ้างบุคคลอื่นทำาการนี้ต่อไปจนงาน
แล้วเสร็จบริบูรณ์
  ๑๓.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง 
จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
  ๑๓.๔ เรียกค่าเสียหายอื่นๆอันพึงมี โดยทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจาก
การที่ผู้รับจ้างผิดสัญญานี้
  ๑๓.๕ ผู้รับจ้างยินยอมให้ บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำาขึ้นและสิ่งของต่างๆที่ได้นำามาใช้ ณ 
สถานที่ทำางานจ้างนั้น ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
เลยและยอมให้ผู้ว่าจ้างระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำาระสำาหรับงานที่ทำาไปแล้ว เพ่ือเป็นประกันการชำาระหนี ้
ในกรณีที่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำางานท่ีค้างอยู่ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ หากปรากฏว่าเงินค่างานที่เหลือไม่ พอจ่าย 
สำาหรับงานน้ีเท่าใด ผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำานวนนั้นจากค่าจ้างที่ค้างชำาระตามวรรคหนึ่งและยินยอม 
รับผิดชดใช้เงินจำานวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

  ข้อ ๑๔ การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
  ๑๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างใดๆลงในบริเวณที่
รับจ้างก็ดีทำาให้หลุมเป็นบ่อก็ดี ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทำางานจ้างและ 
เมื่องานจ้างแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และกลบเกล่ียพ้ืนดินให้เรียบร้อยและขนเศษ วัสดุอุปกรณ ์
และสิ่งที่รกรุงรังออกไปให้พ้นบริเวณท่ีรับจ้าง พร้อมทั้งทำาความสะอาดบริเวณที่รับจ้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
ที่ผู้ว่าจ้างจะใช้การได้ทันที
  ๑๔.๒ ผูร้บัจ้างจะต้องจดัสร้างสิง่จำาเป็นเพือ่ความปลอดภยั และป้องกนัอบุตัเิหตใุนการปฏบิตัิ
งานก่อสร้าง รวมท้ังป้องกันมิให้ประชาชนที่สัญจร ไปมาได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงานก่อสร้างหากมี 
อุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือประชาชนเนื่องจากก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

 ข้อ ๑๕ หากมีกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากปฏิบัติตามสัญญานี้ คู่สัญญานี้ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ดำาเนินคดี
ที่ศาลแพ่งกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว 
 หนงัสอืสญัญานีท้ำาขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อความถูกต้องตรงกนั คูสั่ญญาเกบ็รักษาไว้ฝ่ายละฉบบัท้ังสองฝ่าย
ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประกันตราไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน 
        
 ลงชื่อ..............................................ผู้ว่าจ้าง
 (......................................................)
      
 ลงชื่อ..............................................ผู้รับจ้าง
 (......................................................)
 บริษัท..............................................จำากัด

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

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

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

_________________________________________________________________________

หม�ยเหตุ      ผู้ว่าจ้าง  หมายถึง   ประธานกรรมการโครงการพัฒนาเมือง
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๔. คณะผู้รับผิดชอบก�รตรวจสอบและประเมินผลโครงก�ร
 ๔.๑ คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมอืงจะต้องกำาหนดคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมนิผล

โครงการ จำานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยจะต้องเป็นบคุคลทีไ่ม่ได้รบัผดิชอบในคณะผูร้บัผดิชอบการดำาเนนิโครงการ 

และคณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

 มีหน้าที่ในการควบคุมโครงการให้สำาเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วและได้ผลสำาเร็จตามที่ต้องการ โดยจะต้อง

ประกอบด้วย

 ๔.๒ หลักการในการควบคุม

  ๑) ควบคุมดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมายของโครงการ

  ๒) ควบคุมแต่ละกิจกรรมให้ดำาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำาหนด

  ๓) ใช้เงินในแต่ละกิจกรรมให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

   ๔) การใช้จ่ายเงินต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

   ๕) หากพบปัญหาหรืออุปสรรค ให้แจ้งผู้รับผิดชอบภายในหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/ 

อาคารชุด/กลุ ่มหมู ่บ้าน/กลุ ่มชุมชน/กลุ ่มหมู ่บ้านจัดสรร/กลุ ่มอาคารชุด/กลุ ่มประชาชน เพื่อร่วมกัน 

แก้ไขโดยด่วน

 ๔.๓ การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงาน การติดตามและจัดทำารายงานความก้าวหน้าโครงการ

ควรดำาเนินการดังต่อไปนี้

  ๑)  ตรวจสอบ ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ และประเมินผลการดำาเนินโครงการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง 

มีหลักฐานตรวจสอบได้ รวมถึงตรวจสอบการดำาเนินงาน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

  ๒) จดัทำารายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ ต่อคณะกรรมการโครงการพฒันาเมอืง

  ๓) รายงานปัญหา/อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง และ

สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ตามลำาดับ

  ๔) ในกรณีท่ีมปัีญหาหรอือปุสรรคใดๆ ทีห่มูบ้่าน/ชมุชน/หมูบ้่านจดัสรร/อาคารชดุ/กลุม่หมูบ้่าน/

กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็สามารถขอคำาแนะนำา 

หรือความช่วยเหลือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่

   -  สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

   -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   -  สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

 ๔.๔ การรายงานผลการดำาเนินงาน

 หลังจากท่ีผู ้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมืองจะต้องรายงานผล 

การดำาเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้

  ๑)  รายงานผลการดำาเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ทุก ๓ เดือน ตั้งแต่เริ่มการดำาเนิน

โครงการ จนสิ้นสุดโครงการ ต่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง

  ๒)  รายงานผลการดำาเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้ดำาเนินโครงการแล้วเสร็จต่อ 

คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง เพ่ือแสดงถึงประโยชน์ผลการดำาเนินงาน/ความสำาเร็จของโครงการ 

และเป็นการรายงานต่อรัฐบาล เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาขยายผลต่อไปในอนาคต
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  ๓)  ให้ผู้เสนอโครงการสำารวจสำารวจความพึงพอใจของผู้เสนอโครงการและประชาชนในการใช้

ประโยชน์จากการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ภายใน ๖ เดือน นับแต่การดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ 

ต่อคณะอนกุรรมการตดิตามและประเมนิผล ผ่านคณะทำางานตดิตามและประเมนิผลโครงการพฒันาเมอืงจงัหวดั/

กรุงเทพมหานคร

 ๔.๕ การประเมินผลโครงการ

  ๑) หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/ 

กลุม่อาคารชดุ/กลุม่ประชาชนทีด่ำาเนนิโครงการเสร็จส้ินแล้ว ต้องมกีารประเมนิผลโครงการ เพ่ือนำาผลการประเมิน

ไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองของหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/ 

กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชนต่อไป 

  ๒) คณะผู ้รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลโครงการจะต้องสำารวจความพึงพอใจของ 

ผู้เสนอโครงการในหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/ 

กลุ่มอาคารชุด/กลุ่มประชาชน ด้านสภาพความเป็นอยู่ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ประโยชน์ที่ได้รับ 

เป็นต้น โดยรวบรวมแบบการประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองเมื่อดำาเนินโครงการแล้วเสร็จตามจำานวนสมาชิก

ของผู้เสนอโครงการ และจัดส่งให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ

 ๔.๕ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  ๑) แบบรายงานผลการดำาเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง 

(แบบ คพม.๐๔) 

  ๒) แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้เสนอโครงการและประชาชน เมื่อดำาเนินโครงการแล้วเสร็จ 

(แบบ คพม.๐๗)



ภ�คผนวก





63คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

ระเบียบคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง

ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง

พ.ศ. ๒๕๕๖
____________________

 โดยท่ีพื้นท่ีเขตเมืองในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดชุมชนที่ประชาชนอยู่ 
อาศัยร่วมกันจากทั่วทุกภูมิภาคมากขึ้น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นร่วมกัน แต่สภาพชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นแออัด 
และขาดการจัดระเบียบของพื้นที่อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ซึ่งการกำาหนดมาตรการในการ 
พัฒนาเมือง เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มีสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีพื้นที่ในการ 
สร้างสรรค์ผ่อนคลายของประชาชน มีการพัฒนาการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน จึงจำาเป็นจะต้อง 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์เป็นไปตาม 
ความประสงค์ของชุมชนในแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งเป ็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๕  
ประกอบกับข้อ ๒ ของคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ว่าด้วยการบริหาร
โครงการพัฒนาเมือง พ.ศ. ๒๕๕๖”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

 “การพัฒนาเมือง” หมายความว่า การแก้ไขป้องกันหรือเฝ้าระวังปัญหา การก่อสร้าง รื้อถอน  
ปรบัปรงุ ฟ้ืนฟ ูบรูณะ หรอืพฒันาทีด่นิ อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิง่ปลกูสร้างในพืน้ทีช่มุชนเมอืง หรอืการจัดระเบียบ
ลดความแออัดของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และ 
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 “พื้นท่ีชุมชนเมือง” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกำาหนด

 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  
เพื่อดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง

 “ผู้เสนอโครงการ” หมายความว่า หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน 
กลุ่มหมู่บ้านจัดสรรหรือกลุ่มอาคารชุดในพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งรวมตัวกันจำานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยหลังคาเรือนขึ้นไป
หรือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งรวมตัวกันจำานวนตั้งแต่ห้าสิบหลังคาเรือนขึ้นไป

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง ตามคำาสั่งสำานัก 
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



64 คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒๘/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการพัฒนาเมือง
 “สำานักงาน” หมายความว่า สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 “สำานัก” หมายความว่า สำานักบริหารโครงการพัฒนาเมือง ซ่ึงเป็นส่วนงานภายในสำานักงาน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมืองรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจ 
ตีความ วินิจฉัยปัญหา กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑
การขอรับการสนับสนุน
__________________

 ข้อ ๕ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอโครงการ ซึ่งประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
ยื่นคำาขอพร้อมโครงการพัฒนาเมืองตามแบบที่สำานักงานกำาหนด โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสำานักงาน
ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นต่อหน่วยงานท่ีคณะกรรมการกำาหนดหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ และ
ให้ถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

 ข้อ ๖ โครงการพัฒนาเมืองท่ีจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ต้องมี 
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 (๑) เป็นโครงการจัดการ แก้ไข ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาของพื้นที่ชุมชนเมืองโดยชุมชน 
ในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง อันจะทำาให้ชุมชนเข้าใจรูปแบบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง และพัฒนาเมืองไปสู่ชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน
 (๒) เป็นโครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
อาศัยอย่างปลอดภัย มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมในการผ่อนคลายของประชาชน 
และมีการพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเมืองร่วมกัน
 (๓) เป็นโครงการจัดระเบียบพื้นที่ชุมชนเมือง ลดความแออัดของเมือง ลดการเคลื่อนย้ายของคน 
เข้าสู่เขตเมือง ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเมืองให้สัมพันธ์กับความต้องการ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมของชุมชน และการกระจายความเจริญให้ใกล้เคียงกันในทุกพื้นที่ชุมชนเมือง
 (๔) เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างสรรค์พื้นที่ในการดูแลเด็กและ 
คนสูงอายุให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในลักษณะบ้านสามวัย ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยและห่างไกลสิ่งเสพติดให้โทษ 
มีความสะดวกในการเดินทาง และมีสถานพยาบาลที่ทันสมัย
 (๕) โครงการอื่นซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 ข้อ ๗ โครงการพัฒนาเมืองที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องเป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อ 
นโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำานัก ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วนหรือเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่
เป็นโครงการท่ีไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ
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หมวด ๒
คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง

______________

 ข้อ ๘ “คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง” มีองค์ประกอบของคณะกรรมการและ 
อำานาจหน้าที่ ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม กำาหนดไว้

 ข้อ ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 (๕) ไม่เคยได้รบัโทษจำาคกุโดยคำาพิพากษาถงึทีสุ่ดให้จำาคกุ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

 ข้อ ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
 เมื่อครบกำาหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได ้แต ่ง ต้ังกรรมการผ ู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า 
จะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่เข้ารับหน้าที่

 ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในข้อ ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที ่
หรือหย่อนความสามารถ
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๙

 ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน 
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำาหน้าที่แทนตามลำาดับ ถ้าประธาน 
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข ้างมาก กรรมการคนหนึ่งให ้มีเสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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 ข้อ ๑๓ ให้สำานักบริหารโครงการพัฒนาเมืองมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ทำาหน้าที่เป็นสำานักเลขานุการของคณะกรรมการ

 (๒) พิจารณากลั่นกรองโครงการของผู้เสนอโครงการตามลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีกำาหนด 

ในระเบียบนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา

 (๓) ประสานผู้เสนอโครงการ เพ่ือให้ชี้แจงแสดงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมในการ 

พิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือการพิจารณาของคณะกรรมการ

 (๔) ทำาหนังสือเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสร็จ

 (๕) รวบรวมและรายงานผลการทำางาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำาเนินการ 

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

 (๖) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาเมือง และแนวทางในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่าว

 (๗) ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง

 (๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาเมือง

 (๙) รวบรวมและจัดทำาทะเบียนกลางเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองที่ ได ้รับการสนับสนุน 

เงินอุดหนุน และกรอบวงเงินอุดหนุนที่ได้ให้การสนับสนุน

 (๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของสำานักต่อคณะกรรมการ

 (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำานวยการหรือคณะกรรมการมอบหมาย

 ข้อ ๑๔ ในสำานักให้มีผู้อำานวยการ ซ่ึงผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

แห่งชาตแิต่งตัง้จากผู้มคีวามรู้ความเชีย่วชาญแลประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารโครงการพฒันาเมือง 

โดยเป็นผู้บังคับบัญชามีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสั่งปฏิบัติหน้าที่ของสนัก

หมวด ๓
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ

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

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ
โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการกำาหนด
 ข้อ ๑๖ ให้นำาความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้าม วาระการดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
โครงการโดยอนุโลม
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หมวด ๔
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด

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

 ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ 
พัฒนาเมืองระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการกำาหนด

 ข้อ ๑๘ ให้นำาความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้าม วาระการดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาเมืองระดับจังหวัดโดยอนุโลม

หมวด ๕
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

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

 ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ 
ประเมินผล โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการกำาหนด

 ข้อ ๒๐ ให้นำาความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้าม วาระการดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง และการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลโดยอนุโลม

หมวด ๖
การบริหารโครงการพัฒนาเมือง

 ข้อ ๒๑ กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 (๑) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเมืองโครงการละห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเมืองของสำานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๒๒ ให ้คณะกรรมการอนุมัติ โครงการและกรอบวงเงินค ่าใช ้จ ่ายโครงการของผ ู้ เสนอ 
โครงการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินที่คณะกรรมการกำาหนด

 ข้อ ๒๓  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นคำาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นไป 
โดยถูกต้องและเป็นโครงการที่มีลักษณะตามท่ีกำาหนดในข้อ ๖ และ ข้อ ๗ อีกท้ังมีกรอบวงเงินตามที่กำาหนด 
ในข้อ ๒๑ หรือ ข้อ ๒๒ ประกอบกับมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและหรือวงเงินที่ขอรับ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการของ 
ผู้เสนอโครงการ นั้น
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนมิได้เป็นไป 
ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่าย 
โครงการของผู้เสนอโครงการนั้นภายหลังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและหรือวงเงินที่ 
ขอรับการสนับสนุนแล้ว หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุมัติโครงการดังกล่าวเสียก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
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 ข้อ ๒๔  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการของผู้เสนอ

โครงการแล้ว ให้ผู้อำานวยการ หรอืหน่วยงานทีค่ณะกรรมการกำาหนด ดำาเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณเงนิอดุหนนุ

นั้นตามแนวทางที่คณะกรรมการกำาหนด

 ข้อ ๒๕  ให้สำานักบริหารโครงการพัฒนาเมือง เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 

ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาเมือง” จำานวน ๒ บัญชี ประเภทออมทรัพย์ เพื่อรับเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา

เมือง และประเภทกระแสรายวัน เพื่อจ่ายเงินของโครงการพัฒนาเมือง

 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำาส่งเงิน หรือ การปฏิบัติอื่นใด 

ของสำานักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงความสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นสำาคัญ

 ข้อ ๒๖  ให้ผู้เสนอโครงการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “โครงการ 

พฒันาเมอืง หมู่บ้าน/ชมุชน/หมู่บ้านจดัสรร/อาคารชดุ/กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชมุชน/กลุ่มอาคารชดุ/กลุ่มประชาชน..........” 

จำานวน ๒ บัญชี ประเภทออมทรัพย์ เพื่อรับเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเมือง และประเภทกระแสรายวัน

เพื่อจ่ายเงินของโครงการพัฒนาเมือง

หมวด ๗
การกำากับดูแล ตรวจสอบ และการติดตาม

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

	 ข้อ	๒๗	 ผู้เสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องด�าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ 

ซึ่งได้เสนอไว้ในการยื่นค�าขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน	และจะน�าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกเหนือจาก 

กิจกรรมโครงการหรือจะไปด�าเนินโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการนอกเขต 

พื้นที่ตั้งของผู้เสนอโครงการนั้นมิได้

	 ข้อ	๒๘	 เมื่อได้ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ	 และมีเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่	 ให้คืน 

เงินอุดหนุนนั้นแก่ส�านักหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการก�าหนดแล้วแต่กรณี	ภายในสามสิบวัน	นับแต่วันที่ได้ 

ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ	หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อด�าเนินการตามจ�านวนเงินที่เหลืออยู่นั้นก็ได้

	 การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่	ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ

หรือคณะท�างาน	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	หรือคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมือง 

ระดับจังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่ได้รับอนุมัติมิได้

	 ข้อ	๒๙	 ในกรณีมี เหตุจ�าเป ็นผ ู้ เสนอโครงการอาจท�าหนังสือถึงส�านัก	 หรือหน ่วยงานที่ 

คณะกรรมการก�าหนดเพื่อขอขยายระยะเวลาด�าเนินโครงการ	แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนนั้นได	้แต่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่ได้รับ

อนุมัติได้
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	 ข้อ	๓๐	 ให้ส�านักหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการก�าหนด	ก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	และการติดตามการ
ด�าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากส�านัก	หรือคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด	 
เพื่อให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนด�าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 อาจให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ 
ได้รับอนุมัติ	หรือให้ผู้เสนอโครงการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ	หรือเรียกบุคคลหรือเอกสาร 
หลักฐานมาสอบถาม	หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมโครงการนั้น

	 ข้อ	๓๑	 เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ	๓๐	 ให้รายงานผลการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	และการติดตาม 
ประเมินผลต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด	เพื่อทราบหรือ
พิจารณา	แล้วแต่กรณี
	 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้ด�าเนินการ	 ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการ 
ตรวจสอบ

หมวด ๘
การรายงานผลการดำาเนินโครงการ

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

 ข้อ ๓๒ ให้ผู้เสนอโครงการ รายงานผลการดำาเนนิโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอดุหนนุต่อสำานกั 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำาหนด แล้วแต่กรณี ตามแบบที่กำาหนดภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้ดำาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ โดยจัดส่งรายงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้

บทเฉพาะกาล
------------------------------

 ข้อ ๓๓ ในระหว่างทีย่งัไม่มผู้ีอำานวยการตามระเบยีบนี ้ให้ผู้อำานวยการสำานกังานกองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการจนกว่าจะมีผู้อำานวยการตามระเบียบนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามร้อยวัน 
นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

 ข้อ ๓๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งของคณะกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง  
ท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะได้มี
ประกาศ หรือคำาสั่งที่ออกตามความในระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายนิวัฒน์ธำารง  บุญทรงไพศาล)
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการดำาเนินโครงการพัฒนาเมือง





71คู่มือการด�าเนินโครงการพัฒนาเมืองส�าหรับผู้เสนอโครงการ

พื้นที่ชุมชนเมือง

●  จังหวัด ๗๖ จังหวัด
 จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากนำ้าสมุทรปราการ เทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย เทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองพระประแดง

 จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาล
เมืองบางศรีเมือง เทศบาลเมืองบางกรวย

 จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองลำาสามแก้ว เทศบาลเมืองสาดสวาย เทศบาล
เมืองบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมือง   ท่าโขลง
เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองปทุมธานี

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมือง
ผักไห่ เทศบาลเมืองลำาตาเสา เทศบาลเมืองเสนา

 จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ เทศบาลเมืองอ่างทอง

 จังหวัดลพบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองลพบุรี

 จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองบางระจัน เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

 จังหวัดชัยนาท ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยนาท

 จงัหวดัสระบรุ ีได้แก่ เทศบาลเมอืงทบักวาง เทศบาลเมอืงพระพทุธบาท เทศบาลเมอืงแก่งคอย เทศบาล
เมืองสระบุรี

 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง
ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลเมืองหนองปรือ

 จังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด

 จงัหวดัจนัทบุร ีได้แก่ เทศบาลเมอืงจนัทบรุ ีเทศบาลเมอืงท่าช้าง เทศบาลเมอืงจนัทรนมิติ เทศบาลเมือง
ท่าใหม่ เทศบาลเมืองขลุง

 จังหวัดตราด ได้แก่ เทศบาลเมืองตราด

 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

 จังหวัดนครนายก ได้แก่ เทศบาลเมืองนครนายก

 จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ เทศบาลเมืองวังนำ้าเย็น เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

 จงัหวดันครราชสมีา ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสมีา เทศบาลเมอืงสคีิว้ เทศบาลเมอืงปากช่อง เทศบาล
เมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองเมืองปัก

 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์

จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 จงัหวดัอุบลราชธานี ได้แก่ เทศบาลเมอืงเดชอดุม เทศบาลเมอืงพบิลูมงัสาหาร เทศบาลเมอืงวารนิชำาราบ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม
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 จังหวัดยโสธร ได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร

 จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 จังหวัดอำานาจเจริญ ได้แก่ เทศบาลเมืองอำานาจเจริญ

 จังหวัดหนองบัวลำาภู ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองบัวลำาภู

 จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลบึงกาฬ

 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ  ่
เทศบาลเมืองเมืองพล 

 จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองหนองสำาโรง เทศบาลเมืองโนนสูง-นำ้าคำา 
เทศบาลนครอุดรธานี

 จังหวัดเลย ได้แก่ เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองเลย

 จังหวัดหนองคาย ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองหนองคาย

 จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ เทศบาลเมืองบัวขาว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ เทศบาลเมืองสกลนคร

 จังหวัดนครพนม ได้แก่ เทศบาลเมืองนครพนม

 จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
เทศบาลเมืองต้นเปา เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 จังหวัดลำาพูน ได้แก่ เทศบาลเมืองลำาพูน

 จังหวัดลำาปาง ได้แก่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลนครลำาปาง

 จังหวัดอุตรดิถต์ ได้แก่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 จังหวัดแพร่ ได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่

 จังหวัดน่าน ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน

 จังหวัดพะเยา ได้แก่ เทศบาลเมืองดอกคำาใต้ เทศบาลเมืองพะเยา

 จังหวัดเชียงราย ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองชุมแสง 

 จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 จังหวัดกำาแพงเพชร ได้แก่ เทศบาลเมืองกำาแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองปางมะค่า 

 จังหวัดตาก ได้แก่ เทศบาลเมืองตาก เทศบาลนครแม่สอด

 จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลนครพิษณุโลก

 จังหวัดพิจิตร ได้แก่ เทศบาลเมืองบางมูลนาก เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองพิจิตร

 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 จังหวัดราชบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองโพธาราม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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 จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

 จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองสามพราน 

 จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมืองนครปฐม 
เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 

 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

 จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองชะอำา เทศบาลเมืองเพชรบุรี

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

 จงัหวดันครศรธีรรมราช ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมอืงทุ่งสง  เทศบาลเมอืงปากพนงั 

 จังหวัดกระบี่ ได้แก่ เทศบาลเมืองกระบี่

 จังหวัดพังงา ได้แก่ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เทศบาลเมืองพังงา

 จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลนครภูเก็ต

 จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีได้แก่ เทศบาลเมอืงดอนศกัด์ิ  เทศบาลนครเกาะสมยุ เทศบาลเมอืงท่าข้าม เทศบาล
เมืองนาสาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัดระนอง ได้แก่ เทศบาลเมืองระนอง

 จังหวัดชุมพร ได้แก่ เทศบาลเมืองหลังสวน เทศบาลเมืองชุมพร

 จังหวัดสงขลา ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาล 
เมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองม่วงงาม เทศบาลเมืองกำาแพงเพชร  
เทศบาลเมอืงทุง่ตาเสา เทศบาลเมอืงเขารปูช้าง เทศบาลเมอืงบ้านพร ุเทศบาลเมอืงสะเดา เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 จังหวัดสตูล ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล

 จังหวัดตรัง ได้แก่ เทศบาลเมืองกันตัง เทศบาลนครตรัง

 จังหวัดพัทลุง ได้แก่ เทศบาลเมืองพัทลุง

 จังหวัดปัตตานี ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี

 จังหวัดยะลา ได้แก่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลนครยะลา

 จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองสุไหงโกลก เทศบาลเมืองนราธิวาส

●  พื้นที่ชุมชนเมืองต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนด

●  กรุงเทพมห�นคร ๕๐ เขต
 คลองเตย คลองสาน คลองสามวา คนันายาว จตุจกัร จอมทอง ดอนเมอืง ดินแดง ดุสติ ตลิง่ชนั ทววีฒันา 
ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา 
บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ  มีนบุรี 
ยานนาวา ราชเทว ีราษฎร์บรูณะ ลาดกระบงั ลาดพร้าว วงัทองหลาง วฒันา สวนหลวง สะพานสงู สาทร สายไหม 
หนองแขม หนองจอก หลักสี่ ห้วยขวาง สัมพันธวงศ์
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ช่องท�งในก�รติดต่อ

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำาปรึกษา คำาแนะนำา ความช่วยเหลือ 

ได้ที่
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  โทรศัพท์ : ๑๑๑๑  หรือ  ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๒  
  โทรสาร : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๖
  www.roimuesangmuang.com , www.ร้อยมือสร้างเมือง.com
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑
  เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๗  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
  โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๓๕
  โทรสาร : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๑๑
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๒
  เลขที่ ๑๔๖/๑๒๙-๑๓๐  ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐
  โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๔๕
  โทรสาร : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๖๑
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๓
  เลขที่ ๓๖/๕ ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐
   โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๐ 
      โทรสาร : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๑
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๔
    เลขที่ ๓๐๘ หมู่ที่ ๑๖ ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
     โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๕๑ ๒๕๕๔ , ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๘๒
      โทรสาร :  ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๖๕
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๕
  เลขที่ ๑๖๔/๗ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
   โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๑-๒
   โทรสาร : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๓
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๖
     เลขที่ ๕๓/๔-๕ ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  ๔๑๐๐๐
      โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๗๖
      โทรสาร : ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๙๐
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๗
      เลขที่ ๒๘๓/๖-๗ ซ.มิตรภาพ ๑๕ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
     จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
      โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๗-๘
      โทรสาร : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๙
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	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๘
     เลขที่ ๘ ซ.ชยางกูร ๓๔ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐
     โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๒ ๓๐๓๒
     โทรสาร : ๐ ๔๕๓๑ ๓๗๔๒
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๙
      เลขที่ ๓๙๖/๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ต.มะขามเตี้ย ถ.ชนเกษม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  
  จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
      โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๑-๒
      โทรสาร : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๒
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๐
     เลขที่ ๕๘๐ และ ๕๘๒  หมู่ที่ ๒ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
  โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๒
      โทรสาร : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๓
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๑
     เลขที่ ๖๒๕ ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๐
      โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๐๘-๙
      โทรสาร : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๑๐
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๒
   เลขที่ ๒๖๐/๑๗  หมู่ที่ ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
      โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๑
      โทรสาร : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๐
	 ● สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๓
      เลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๖ ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๓๙

      โทรสาร : ๐ ๓๖๖๔ ๕๑๖๑ 

	 ● สำานกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จังหวดั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย

     ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 


