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คํานํา 
 

 ด�วยคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน*ธํารง  บุญทรงไพศาล) เป0นประธานกรรมการ  เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป0นรองประธานกรรมการ  หัวหน�าส2วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ร2วม
เป0นกรรมการ มีหน�าท่ีในการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํา
เงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนเดิม  ขยายวัตถุประสงค*ไป
ดําเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช2น สนับสนุนการ
ปลูกพืชเกษตรท่ีเหมาะสม และเป0นการพัฒนาแบบบูรณาการการทํางานระหว2างหน2วยงานภาครัฐ องค*กร
ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ*การเกษตร และภาคประชาชน  โดยยึดพ้ืนท่ีและประชาชนเป0นหลัก เพ่ือ
นําไปสู2การพัฒนาอย2างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ�มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได�กําหนดหลักเกณฑ* และแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาโดยออกระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ว2าด�วยหลักเกณฑ*และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ึน 
ตามประกาศ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ และแต2งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินโครงการ ได�แก2 
คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และ
ระดับกรุงเทพมหานคร  
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินโครงการ เป0นไปด�วยความเรียบร�อย  รอบคอบ  และมีประสิทธิภาพ   
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได�จัดทําคู2มือข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก ให�แก2ผู�ปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง
และผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได�ใช�เป0นกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการ  และปฏิบัติงานให�เป0นไป
ในทิศทางเดียวกัน  รวมท้ังเผยแพร2ประชาสัมพันธ*ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบ และเข�าใจบทบาท ภารกิจ  
หน�าท่ีของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพ่ือประโยชน*ในการประสานการปฏิบัติงานในโอกาสต2อไป 

 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 

 



สารบัญ 

 

หน
า 

ความเป�นมา           ๑

วัตถุประสงค�ของโครงการ         ๒

ลักษณะโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน        ๒

เกณฑ�การพิจารณาโครงการ         ๒

หน'วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน         ๓

การบริหารโครงการ          ๓

ข้ันตอนการเสนอโครงการ         ๔

การกล่ันกรองโครงการ/การอนุมัติงบประมาณและการจ'ายเงินตามโครงการ    ๗

ระเบียบ/หลักเกณฑ�ในการใช
จ'ายงบประมาณท่ีได
รับการสนับสนุน     ๙

การเร'งรัดติดตาม และการรายงานผล        ๙

การส'งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ         ๑๐ 

ภาคผนวก 

ผนวก ๑ 

คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๕๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคล่ือนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําส่ังคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต'งตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําส่ังคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต'งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 



(๒) 

หน
า 

ผนวก ๒ 

ข้ันตอน กระบวนการจัดทําและเสนอโครงการ 

ผังข้ันตอนการเสนอโครงการ 

สัญญารับเงินอุดหนุน 

แบบเสนอโครงการ (แบบ คปพ. 01) 

แบบส�งบัญชีธนาคารเพ่ือรอรับเงินอุดหนุน (แบบ คปพ. 02) 

แบบการจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจําแนกรายงวด  

(แบบ คปพ. 03) 

แบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชNจ�ายงบประมาณ (แบบ คปพ. 04) 

แบบส�งคืนเงินอุดหนุนโครงการ (แบบ คปพ. 05) 

แบบคําขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ แกNไขเพ่ิมเติมโครงการหรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมโครงการท่ีไดNรับเงิน

อุดหนุน (แบบ คปพ. 06) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

คู�มือและแนวทางการดําเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๑.  ความเป)นมา 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน  ให'ขยายวัตถุประสงค+ 
ไปดําเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  เพ่ือให'ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได'  ด'วยวิธีการ 
บูรณาการการทํางานระหว2างหน2วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  มูลนิธิ  สมาคม  สหกรณ+การเกษตร และภาค
ประชาชน  จากเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู2เดิม โดย
นายกรัฐมนตรีได'มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  แต2งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป=นประธานกรรมการ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป=นรองประธานกรรมการ  หัวหน'าส2วนราชการต2าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข'องเป=นกรรมการ  และผู'ช2วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป=นกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหน'าท่ี
ศึกษาและกําหนดรูปแบบ  วัตถุประสงค+ แนวทางการดําเนินการ และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู2เดิม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชดําริ 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได'นํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๕๓/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๖  โดยมีรัฐมนตรีประจํา-
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน+ธํารง  บุญทรงไพศาล) เป=นประธานกรรมการ  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป=นรองประธานกรรมการ  หัวหน'าส2วนราชการท่ีเก่ียวข'อง ร2วมเป=นกรรมการ 
ทําหน'าท่ีบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเงินงบประมาณท่ีเหลือ
จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนเดิม  ให'ขยายวัตถุประสงค+ไปดําเนินงานสนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช2น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรท่ีเหมาะสมและ
เป=นการพัฒนาแบบบูรณาการการทํางานระหว2างหน2วยงานภาครัฐ องค+กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ+
การเกษตร และภาคประชาชน  โดยยึดพ้ืนท่ีและประชาชนเป=นหลัก เพ่ือนําไปสู2การพัฒนาอย2างมีคุณภาพ 
สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ'มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได'กําหนดหลักเกณฑ+ และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยออกระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว2าด'วยหลักเกณฑ+และแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ึน  ตามประกาศ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ซ่ึงระเบียบดังกล2าว ได'กําหนดให'มีสํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) 
เป=นหน2วยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และเพ่ือให'การดําเนินโครงการ เป=นไปด'วยความ
เรียบร'อย  รอบคอบ  และมีประสิทธิภาพ  สํานักงานจึงได'จัดทําคู2มือข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก ให'แก2ผู'ปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข'องและผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได'ใช'เป=นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให'เป=นไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 



 

- ๒ - 
 

๒.  วัตถุประสงค.ของโครงการ 

 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค+  ดังนี้ 

 ๒.๑ เพ่ือส2งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให'สามารถพ่ึงพาตนเองได'บนวิถีชีวิต
พอเพียง  โดยนําองค+ความรู'ตามแนวพระราชดําริไปปรับใช' 

 ๒.๒ เพ่ือส2งเสริมและสนับสนุนให'เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิด  วิธีการดําเนินการด'าน
การเกษตร ให'สอดคล'องเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และภูมิสังคม 

 ๒.๓ เ พ่ื อสร' า ง ง านและอาชีพ ให' กั บประชาชน  ควบ คู2 กับการฟIJ น ฟู และอนุ รั กษ+
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม  โดยมีแนวทางแก'ปKญหาเชื่อมโยงในทุกมิติอย2างครบวงจร  ต้ังแต2การผลิต
ในระดับต'นน้ํา  (การพัฒนาปKจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ํา  (การแปรรูป) และระดับปลายน้ํา (การตลาด) 

 ๒.๔ เพ่ือเป=นต'นแบบการแก'ไขปKญหาแบบบูรณาการตามแนวทางพระราชดําริ และเป=นแหล2ง
เรียนรู'ระดับจังหวัด  ภาค  และประเทศชาติ ต2อไป 

๓.  ลักษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

 โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ต'องเป=นโครงการเพ่ือส2งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป=นการพัฒนาท่ีมีการบูรณาการโดยยึดพ้ืนท่ีและประชาชนเป=นหลัก และนํา
แนวพระราชดําริ  หรือนโยบายรัฐบาล มาปรับใช'อย2างเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ภูมิสังคม  อย2างใดอย2างหนึ่ง ดังนี้ 
 ๓.๑ โครงการท่ีสนับสนุนการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 ๓.๒ โครงการท่ีส2งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓ โครงการพัฒนาแหล2งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค 
 ๓.๔ โครงการพัฒนา  ส2งเสริมการเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม2  ท่ีสอดคล'องและเหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
 ๓.๕ โครงการพัฒนา ส2งเสริมการศึกษา และภูมิปKญญาในท'องถ่ิน 
 ๓.๖ โครงการส2งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๓.๗ โครงการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม สนับสนุนและส2งเสริมการคุ'มครอง
และรักษาน้ํา ดิน เกษตร ปNาไม' พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล'อม 
 ๓.๘ โครงการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด   

๔.  เกณฑ.การพิจารณาโครงการ 

 ลักษณะโครงการท่ีอยู2ในข2ายท่ีจะได'รับการจัดสรรงบประมาณ นอกจากจะต'องเป=นโครงการ 
ท่ีมีขอบข2ายการดําเนินการตามข'อ ๓ แล'ว  ต'องมีลักษณะ และขอบข2ายการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๔.๑  มีความพร'อมท่ีจะดําเนินการได'ทันทีเม่ือได'รับการจัดสรรงบประมาณ 
   -  ความพร'อมของพ้ืนท่ีดําเนินการ (ได'มีการศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ี
ดําเนินการ  ได'รับอนุญาตตามกฎหมายแล'ว) 
   -  ความพร'อมด'านบุคลากรกลุ2มเปOาหมาย 
   -  ความพร'อมในด'านของทรัพยากรหรือวัตถุดิบ 
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  ๔.๒  สามารถดําเนินการแล'วเสร็จภายใน  ๑  ปQ  หากระยะเวลาเกินกว2า  ๑  ปQ  ให'อยู2
ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   -  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต'องดําเนินการแล'วเสร็จภายใน 
๑ ปQ (ไม2มีการผูกพันงบประมาณ)  หากโครงการใดมีระยะเวลาดําเนินการเกินกว2า ๑ ปQ ต'องเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให'ความเห็นชอบ 
  ๔.๓  เป=นโครงการท่ีไม2ได'รับการสนับสนุนเงินเพ่ือดําเนินการจากทางราชการหรือ 
แหล2งอ่ืนใด หรือได'รับแต2ไม2เพียงพอ 
   -  เป=นโครงการใหม2ท่ียังไม2มีหน2วยงานใดสนับสนุนงบประมาณ 
   -  เป=นโครงการเสริมต2อโครงการท่ีมีอยู2เดิม หรือโครงการต2อเนื่องให'มีความสมบูรณ+ 
  ๔.๔  ในกรณี สมาคม มูลนิธิ สหกรณ+การเกษตร และองค+กรเอกชน  ต'องมีภารกิจ 
วัตถุประสงค+ และผลงานท่ีผ2านมาขององค+กร มีความเก่ียวข'องเชื่อมโยงกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือการดําเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๕  การมีส2วนร2วมของประชาชนในพ้ืนท่ีและหน2วยงานในระดับจังหวัด 
  ๔.๖  โครงการมีความเชื่อมโยง หรือส2งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือการดําเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นอกจากนี้ โครงการท่ีขยายผลมาจากผลสําเร็จจากการศึกษา วิจัยด�านการพัฒนา
ต#างๆ ของศูนย&ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ัง ๖ แห#ง ซ่ึงมีการนํามาจัดทําหลักสูตรเพ่ือ
ไปส#งเสริมและขยายผลให�แก#เกษตรกรกลุ#มเป2าหมาย อาทิ ฝายต�นน้ําลําธาร การเล้ียงโคเนื้อภูพาน  การ
เล้ียงไก#ดําภูพาน  การเพาะเห็ด  การปลูกมะนาวให�มีผลผลิตนอกฤดู  การแกล�งดิน เป7นต�น  หรือโครงการ
ท่ีแสดงให�เห็นถึงความร#วมมือของชุมชน ความสามัคคี และส#งเสริมให�เกิดความย่ังยืนในอาชีพ ก็จะได�รับ
การพิจารณาเป7นลําดับแรก 

๕.  หน�วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 ๕.๑ สมาคม 
 ๕.๒ มูลนิธิ 
 ๕.๓ สหกรณ+การเกษตร 
 ๕.๔ องค+กรเอกชน 
 ๕.๕ หน2วยงานของรัฐ 
ซ่ึงสมาคม มูลนิธิ สหกรณ.การเกษตร และองค.กรเอกชน จะต8องมีสถานะเป)นนิติบุคคล 

๖.  การบริหารโครงการ 
 ๖.๑  คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แต2งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินโครงการ ดังนี้ 
  ๖.๑.๑  คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป=นประธานอนุกรรมการ ผู'แทนส2วนราชการท่ีเก่ียวข'อง ร2วม
เป=นอนุกรรมการ  และผู'อํานวยการสํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป=น
อนุกรรมการและเลขานุการ  ทําหน'าท่ี พิจารณาอนุมัติโครงการ  และเงินงบประมาณ ตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด 
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงการ  
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  ๖.๑.๒  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ๗๗ คณะ โดยระดับจังหวัด มีผู'ว2าราชการจังหวัด
เป=นประธาน  ปลัดจั งหวัด เป=นอนุกรรมการและเลขานุการ และระดับกรุง เทพมหานคร มีปลัด
กรุงเทพมหานคร เป=นประธาน  ผู'อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม ของกรุงเทพมหานคร เป=นอนุกรรมการและ
เลขานุการ  ทําหน'าท่ี พิจารณาตรวจสอบโครงการต2างๆ ให'ถูกต'องเหมาะสมตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด เพ่ือส2ง
ให'คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ ตามข'อ 6.๑.๑ พิจารณาต2อไป 
 ๖.๒  กําหนดให'มีสํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) 
เป=นหน2วยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน'าท่ีเป=นฝNายเลขานุการของคณะกรรมการ 
บริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการคณะต2างๆ 
รวมท้ังทําหน'าท่ีด'านวิชาการ  ธุรการ  และประสานงาน เพ่ือให'โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค+ 

๗.  ข้ันตอนการเสนอโครงการ 
 ๗.๑  สมาคม มูลนิธิ สหกรณ.การเกษตร และองค.กรเอกชน ท่ีเป)นนิติบุคคล 
   ๗.๑.๑  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได'แก2 สมาคม มูลนิธิ สหกรณ+การเกษตร 
และองค+กรเอกชน  ยื่นเสนอโครงการต2อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร  
   ๗.๑.๒  การจัดทําโครงการ  
     ให'ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด 
ท'ายคู2มือ และมีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 

   (๑) ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุมหารือร2วมกับหน2วยงานในระดับ
จังหวัด และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาสภาพปKญหา ข'อเท็จจริง และความต'องการในพ้ืนท่ีโดยวิธีการต2างๆ 
อาทิเช2น จัดประชุม จัดทําประชาคม (ควรมีการจัดทํารายงานเสนอมาพร'อมโครงการ) เพ่ือหาแนวทางการ
แก'ไขปKญหา แล'วจัดทําโครงการโดยความเห็นชอบร2วมกัน 

   (๒) ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการตามแบบท่ีกําหนดท'าย
คู2มือ พร'อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข'องท่ีเป=นประโยชน+เพ่ือประกอบการพิจารณา  และคําขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ โดยการจัดสรรแบ2งออกเป=น  ๓  งวดงาน หรือจํานวนงวดงานอ่ืนท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
การดําเนินงาน 
   ๗.๑.๓  การเสนอโครงการ  
     ให'ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แล'วเสนอโครงการ ดังนี้ 

(๑) ระดับจังหวัด  
- ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยื่นโครงการต2อท่ีทําการปกครอง

จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดท่ีดําเนินโครงการ ในจังหวัดนั้นๆ 
- ปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด เสนอโครงการต2อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ซ่ึงมีผู'ว2าราชการจังหวัดเป=น
ประธานอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ ตรวจสอบโครงการต2างๆ ให'ถูกต'องเหมาะสมตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด 
และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือจัดส2งโครงการให' คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ 
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(๒) กรุงเทพมหานคร   

- ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยื่นโครงการต2อสํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร  

- ผู'อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร เสนอโครงการต2อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ปลัดกรุงเทพมหานครเป=นประธานอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ ตรวจสอบโครงการต2างๆ ให'ถูกต'องเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือจัดส2งโครงการให' คณะอนุกรรมการ
อํานวยการฯ 
 ๗.๒  หน�วยงานของรัฐ ซ่ึงหมายความรวมถึง กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส�วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป)นกรม  ราชการส�วนภูมิภาค  ราชการส�วนท8องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องค.การ
มหาชน  และหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๗.๒.๑  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได'แก2 หน2วยงานของรัฐ ซ่ึงหมายความรวมถึง 
กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส2วนราชการท่ีเรียกชื่ออย2างอ่ืนและมีฐานะเป=นกรม  ราชการส2วนภูมิภาค  
ราชการส2วนท'องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องค+การมหาชน  และหน2วยงานอ่ืนของรัฐ ยื่นเสนอโครงการต2อ
คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๗.๒.๒  การจัดทําโครงการ  
     ให'ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรอกรายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด 
ท'ายคู2มือ และมีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 
     กรณีหน#วยราชการส#วนภูมิภาค 

   (๑)  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุมหารือร2วมกับหน2วยงานในระดับ
จังหวัด และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาสภาพปKญหา ข'อเท็จจริง และความต'องการในพ้ืนท่ีโดยวิธีการต2างๆ 
อาทิเช2น จัดประชุม จัดทําประชาคม (ควรมีการจัดทํารายงานเสนอมาพร'อมโครงการ) เพ่ือหาแนวทางการ
แก'ไขปKญหา แล'วจัดทําโครงการโดยความเห็นชอบร2วมกัน 

   (๒) ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการตามแบบท่ีกําหนดท'าย
คู2มือ พร'อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข'องและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

   การเสนอโครงการ  
     ให'ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล'วเสนอโครงการ ดังนี้ 
    - โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัด ยื่นต2อท่ีทําการปกครองจังหวัด ณ ศาลากลาง
จังหวัด และให'ผู'ว2าราชการจังหวัดให'ความเห็นประกอบการเสนอโครงการ  เสร็จแล'วรวบรวมส2งให'หน2วยงาน
ต'นสังกัด ดําเนินการให'ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือเสนอโครงการต2อคณะอนุกรรมการ
อํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 



 

-  ๖  - 

 
     กรณีหน#วยราชการส#วนท�องถ่ิน 

   (๑)  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุมหารือร2วมกับหน2วยงานในระดับ
จังหวัด และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาสภาพปKญหา ข'อเท็จจริง และความต'องการในพ้ืนท่ีโดยวิธีการต2างๆ 
อาทิเช2น จัดประชุม จัดทําประชาคม (ควรมีการจัดทํารายงานเสนอมาพร'อมโครงการ) เพ่ือหาแนวทางการ
แก'ไขปKญหา แล'วจัดทําโครงการโดยความเห็นชอบร2วมกัน 

   (๒) ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการตามแบบท่ีกําหนดท'าย
คู2มือ พร'อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข'องและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

   การเสนอโครงการ  
     ให'ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล'วเสนอโครงการ ดังนี้ 
    - ยื่นโครงการต2อท่ีทําการปกครองจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด เพ่ือให'ผู'ว2า
ราชการจังหวัดให'ความเห็นประกอบการเสนอโครงการ  เสร็จแล'วรวบรวมส2งให'กรมส2งเสริมการปกครอง
ท'องถ่ิน ดําเนินการให'ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือเสนอโครงการต2อคณะอนุกรรมการ
อํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    กรณีหน#วยราชการส#วนกลาง รัฐวิสาหกิจ  องค&การมหาชน  และหน#วยงานอ่ืนของรัฐ 
   การจัดทําโครงการ 

     (๑)  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุมหารือร2วมกับหน2วยงานในระดับ
จังหวัด และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาสภาพปKญหา ข'อเท็จจริง และความต'องการในพ้ืนท่ีโดยวิธีการต2างๆ 
อาทิเช2น จัดประชุม จัดทําประชาคม (ควรมีการจัดทํารายงานเสนอมาพร'อมโครงการ) เพ่ือหาแนวทางการ
แก'ไขปKญหา แล'วจัดทําโครงการโดยความเห็นชอบร2วมกัน 

       (๒) ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการตามแบบท่ีกําหนดท'าย
คู2มือ พร'อมท้ังแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข'องและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

   การเสนอโครงการ  
     ให'ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล'วเสนอโครงการ ดังนี้ 
    - โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัด ยื่นต2อท่ีทําการปกครองจังหวัด ณ ศาลากลาง
จังหวัด และให'ผู'ว2าราชการจังหวัดให'ความเห็นประกอบการเสนอโครงการ  เสร็จแล'วรวบรวมส2งให'หน2วยงาน
ต'นสังกัด ดําเนินการให'ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือเสนอโครงการต2อคณะอนุกรรมการ
อํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    - โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีมากกว2า ๑ จังหวัด โครงการท่ีดําเนินโครงการใน
พ้ืนท่ีหลายจังหวัด หรือเป=นโครงการนําร2อง โครงการพิเศษท่ีมีการดําเนินโครงการคาบเก่ียวกันในระหว2าง
จังหวัด  ยื่นต2อหน2วยงานต'นสังกัดโดยตรง ดําเนินการให'ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือ
เสนอโครงการต2อคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 



 

-  ๗  - 

 
ท้ังนี้ โครงการท่ีเสนอต�องไม�มีลักษณะทางตรงและทางอ�อมในการนําเงินไปเป�นเงินทุนให�

ประชาชนกู�ยืม เงินทุนหมุนเวียน  หรือเพ่ือประโยชน(ส�วนบุคคล  
วงเงินงบประมาณท่ีเสนอในแต�ละโครงการ  
กรณี สมาคม มูลนิธิ สหกรณ&การเกษตร และองค&กรเอกชน  
       โครงการท่ีเสนอไม�ควรเกิน วงเงิน ๒ ล�านบาท 
กรณี ราชการส#วนท�องถ่ิน 
       โครงการท่ีเสนอไม�ควรเกิน วงเงิน ๒ ล�านบาท 
กรณี หน#วยงานของรัฐ  
      โครงการท่ีดําเนินโครงการในจังหวัด โครงการท่ีเสนอไม�ควรเกิน วงเงิน ๓ ล�านบาท 
      โครงการท่ีดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีหลายจังหวัด หรือเป�นโครงการนําร�อง โครงการ

ท่ีเสนอไม�ควรเกิน วงเงิน ๓ ล�านบาท 
      โครงการพิเศษท่ีมีการดําเนินโครงการคาบเก่ียวกันในระหว�างจังหวัด  โครงการ 

ท่ีเสนอไม�ควรเกิน วงเงิน ๑๐ ล�านบาท 

         ในกรณีท่ีเป=นโครงการท่ีมีความจําเป=นหรือเป=นประโยชน+ยิ่ง สมควรสนับสนุน
งบประมาณเกินกว2าวงเงินข'างต'น  คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ อาจพิจารณาอนุมัติตามเห็นสมควรก็ได'”  

๘.  การกลั่นกรองโครงการ/การอนุมัติงบประมาณและการจ�ายเงินตามโครงการ 

 ๘.๑  กรณีของโครงการท่ีสมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ+การเกษตร และองค+กรเอกชน เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจะต'องผ2านการพิจารณาตรวจสอบให'ถูกต'องเหมาะสมตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด 
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
หรือกรุงเทพมหานคร แล'วแต2กรณี  ท้ังนี้ ให'คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกล2าวได'พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนให'ชัดเจน ก2อนเสนอมายังคณะอนุกรรมการอํานวยการ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบท่ีกําหนด เพ่ือพิจารณาต2อไป 
 ๘.๒  กรณีโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนโดยหน2วยงานของรัฐ  ให'หน2วยงานดังกล2าว
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ แล'วเสนอโครงการมายังคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพิจารณาต2อไป 

โดยให'จัดส2งมายังสํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ทําเนียบรัฐบาล แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในฐานะฝNายเลขานุการ ซ่ึง
ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ  เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมโครงการนําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป=นประธาน  พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ
ต2อไป 

 

 

 

 



 

-  ๘  - 
 

 การจ�ายเงินโครงการ 
 เม่ือโครงการใดท่ีเสนอได'รับอนุมัติแล'ว สํานักงานจะดําเนินการ ดังนี้ 

๑)  กรณีผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป=นมูลนิธิ  สมาคม  สหกรณ+การเกษตร หรือองค+กร
เอกชน  สํานักงานจะแจ'งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ทราบ เพ่ือแจ'งหน2วยงานผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ี
รับผิดชอบโครงการ  ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑)  ดําเนินการทําสัญญารับเงินอุดหนุนจากสํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ตามแบบท่ีกําหนด โดยจะโอนเงิน
งบประมาณให'ภายใน ๕ วันทําการหลังจากทําสัญญา 

 ๑.๒)  เปWดบัญชีธนาคาร... (ออมสิน/ธ.ก.ส.) ชื่อ “โครงการ...........................ภายใต' 
“คปพ.” ของ.......(กรณีระบุชื่อหน2วยงาน/กรณีองค+กรเอกชนระบุจังหวัด) ”  โดยกําหนดเง่ือนไขในการขอเปWด
บัญชี  คือ ผู'มีอํานาจลงนามสั่งจ2ายเงิน (ต'องเป=นประธานหรือผู'บริหารองค+กรหรือผู'ท่ีได'รับมอบอํานาจจาก
กรรมการขององค+กร  และเจ'าหน'าท่ีท่ีได'รับมอบหมายให'รับผิดชอบการเบิกจ2ายเงิน ลงนามร2วมกันสองในสาม) 
และส2งหนังสือขอเปWดบัญชีพร'อมสําเนาหน'าบัญชีให'สํานักงานทราบ   

 ๑.๓)  สํานักงานจะดําเนินการจ2ายเงินให'แก2ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไป
ดําเนินโครงการ โดยแบ2งการจ2ายเงินออกเป=น ๓ งวด หรือจํานวนงวดงานอ่ืนท่ีเหมาะสมตามลักษณะการ
ดําเนินงาน เพ่ือประโยชน+ในการกํากับและติดตามการดําเนินงาน ดังนี้ 

  ๑.๓.๑)  งวดท่ี ๑ ให'จัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณงวดท่ี ๑  เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร รวบรวมส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการโอนเงินงบประมาณเข'าบัญชีตามข'อ 
๑.๒ เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ   

  ๑.๓.๒)  งวดท่ี ๒ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในงวดท่ี ๑ พร'อมท้ัง
รายละเอียดรายการใช'จ2ายเงิน  ภาพถ2าย และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  และจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณงวดท่ี ๒ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร รวบรวมส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการโอนเงินงบประมาณเข'า
บัญชีตามข'อ ๑.๒ เพ่ือดําเนินโครงการ 

  ๑.๓.๓)  งวดท่ี ๓ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในงวดท่ี ๒ พร'อมท้ัง
รายละเอียดรายการใช'จ2ายเงิน ภาพถ2าย และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  และจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณงวดท่ี ๓  เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร รวบรวมส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการโอนเงินงบประมาณเข'า
บัญชีตามข'อ ๑.๒ เพ่ือดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต'องออกใบเสร็จรับเงินหรือแจ'งการยืนยันการรับเงินส2ง
ให'สํานักงาน 
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 ๒)  กรณีผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป=นของหน2วยงานของรัฐ  สํานักงานจะแจ'ง
หน2วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการทราบ พร'อมโอนเงินงบประมาณให'หน2วยงานนั้นๆ เพ่ือดําเนินการในลักษณะ
เบิกจ2ายเงินงบประมาณแทนกัน 

๙.  ระเบียบ/หลักเกณฑ.ในการใช8จ�ายงบประมาณที่ได8รับการสนับสนุน 
 ๙.๑  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ท่ีเป=น สมาคม มูลนิธิ  สหกรณ+การเกษตร และองค+กร
เอกชน  ต'องดําเนินงานให'เป=นไปตามโครงการท่ีได'เสนอไว'ในการยื่นคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตาม
แนวทางปฏิบัติของหน2วยงานนั้น ๆ อย2างเคร2งครัด  และจะนําเงินงบประมาณท่ีได'รับไปใช'จ2ายนอกเหนือจาก
กิจกรรมโครงการท่ีได'รับอนุมัตินั้นมิได'  โดยให'รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช'จ2ายเงินงบประมาณเก็บไว' 
ท่ีหน2วยงานเพ่ือการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ2นดินต2อไป 
 ๙.๒  ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป=นหน2วยงานของรัฐ  เช2น หน2วยงานส2วนกลาง  ส2วนภูมิภาค  
ให'ใช'ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว2าด'วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  สําหรับราชการส2วน
ท'องถ่ินให'ใช'ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด'วยการพัสดุของหน2วยงานการบริหารราชการส2วนท'องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  รวมท้ังระเบียบทางราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง พร'อมท้ังรวบรวมเอกสาร
หลักฐานในการใช'จ2ายเงินเก็บไว'ท่ีหน2วยงานเพ่ือการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ2นดินต2อไป 
 ท้ังนี้ ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามข�อ ๙.๑ และ ๙.๒  ในการดําเนินโครงการต�อง
บริหารจัดการแบบโปร�งใส  สามารถตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 

๑๐.  การเร�งรัดติดตาม และการรายงานผล 

 ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/หน2วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เม่ือได'รับแจ'งการ
อนุมัติแผนงาน/โครงการ  ให'ดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑๐.๑  เร2งดําเนินการตามโครงการท่ีได'เสนอให'สําเร็จตามวัตถุประสงค+โดยเร็ว 
 ๑๐.๒  ให'รายงานผลการดําเนินงาน และการใช'จ2ายงบประมาณ รวมท้ังปKญหาข'อขัดข'อง (ถ'ามี)   
   ๑) กรณี ผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ท่ีเป=น สมาคม มูลนิธิ  สหกรณ+
การเกษตร และองค+กรเอกชน   
    ๑.๑) ให'รายงานผลการดําเนินงาน และการใช'จ2ายงบประมาณ รวมท้ัง
ปKญหาข'อขัดข'อง (ถ'ามี)  ต2อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการฯ ทราบตาม 
งวดงานท่ีกําหนด  
    ๑.๒) จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการเม่ือเสร็จสิ้นโครงการจํานวน     
๓ เล2ม  ส2งให'คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการฯ และคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต2วันท่ีได'ดําเนินโครงการแล'วเสร็จ 
   ๒) กรณีผู'ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป=นของหน2วยงานของรัฐ   
    ๒.๑) ให'รายงานผลการดําเนินงาน และการใช'จ2ายงบประมาณ รวมท้ัง
ปKญหาข'อขัดข'อง (ถ'ามี)  ส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี นําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  
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    ๒.๒ จัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการเม่ือเสร็จสิ้นโครงการจํานวน ๓ เล2ม 
ส2งให'สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
นําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต2วันท่ีได'
ดําเนินโครงการแล'วเสร็จ   

๑๑.  การส�งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ 
 หน2วยงานท่ีได'รับการสนับสนุนงบประมาณ  เม่ือดําเนินการแล'วเสร็จตามวัตถุประสงค+ของ
โครงการแล'วมีเงินงบประมาณคงเหลือให'รีบส2งคืนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน   
 

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

สถานท่ีส�งโครงการ 

ระดับจังหวัด 

ท่ีทําการปกครองจังหวัด  ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 

สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
๔๐๙๕/๒๕-๒๖ อาคาร ๓ ร.ร. ฝ�กอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง ๒) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ 

ส�วนกลาง 

สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

ติดต�อสอบถามข8อมูลเพ่ิมเติม 
สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
โทร.  ๐ ๒๖๒๙ ๘๔๔๔  ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๕๕  ๐ ๒๖๒๙ ๙๒๒๖ 
โทรสาร.  ๐ ๒๖๒๙ ๙๒๒๗ 

E-mail  info@chumchon.go.th  www.chumchon.go.th 
           

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

ผนวก ๑ 

◊ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๕๓/๒๕๕๖ เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

◊ คําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๑/๒๕๕๖ เร่ือง แต งตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

◊ คําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ๒/๒๕๕๖ เร่ือง แต งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ขับเคลื่ อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ จังห วัด/
กรุงเทพมหานคร 

 

 



 



 







 







 









 



  

ผนวก ๒ 

◊ ข้ันตอน กระบวนการจัดทําและเสนอโครงการ 

◊ ผังข้ันตอนการเสนอโครงการ 

◊ สัญญารับเงินอดุหนุน 

◊ แบบเสนอโครงการ (แบบ คปพ. 01) 

◊ แบบส'งบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุน (แบบ คปพ. 02) 

◊ แบบการจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
   งบประมาณจําแนกรายงวด (แบบ คปพ. 03)  

◊ แบบรายงานผลการดําเนินงานและการใช3จ'ายงบประมาณ 
   (แบบ คปพ. 04) 

◊ แบบส'งคืนเงินอุดหนุนโครงการ (แบบ คปพ. 05) 

◊ แบบคําขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ แก3ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ  
   เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการท่ีได3รับเงินอุดหนุน (แบบ คปพ. 06) 

 



ขั้นตอน กระบวนการจัดทําและเสนอโครงการ 

ผู�ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

การจัดทําโครงการ การเสนอโครงการ 

สมาคม มูลนิธิ สหกรณ�การเกษตร และองค�กรเอกชน ที่เป�นนิติบุคคล 
สมาคม มูลนิธิ สหกรณ�
การเกษตร และองค�กร
เอกชน ที่เป�นนิติบุคคล 

  ให�ผู� ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรอก
รายละเอียดตามแบบที่กําหนดท�ายคู&มือ และมี
กระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุม
หารือร&วมกับหน&วยงานในระดับจังหวัด และ
ประชาชน ใน พื้น ที่  เ พื่ อ ศึ กษาสภาพป2ญหา 
ข�อเท็จจริง และความต�องการในพื้นที่โดยวิธีการ
ต&างๆ อาทิเช&น จัดประชุม จัดทําประชาคม (ควรมี
การจัดทํารายงานเสนอมาพร�อมโครงการ) เพื่อหา
แนวทางการแก�ไขป2ญหา แล�วจัดทําโครงการโดย
ความเห็นชอบร&วมกัน 

(๒) ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทํา
โครงการตามแบบที่กําหนดท�ายคู&มือ พร�อมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข�องที่เป:นประโยชน�เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  และคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณ โดยการจัดสรรแบ&งออกเป:น  ๓  งวด
งาน หรือจํ านวนงวดงาน อื่น ที่เหมาะสมตาม
ลักษณะการดําเนินงาน 
 

  ให�ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แล�วเสนอโครงการ ดังนี้ 
  ระดับจังหวัด  
- ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยื่นเอกสารโครงการ (จํานวน 20 ชุด และข�อมูล 
ลงแผ&น CD จํานวน 1 แผ&น) ต&อที่ทําการปกครองจังหวัด  ณ ศาลากลางจังหวัดที่ดําเนิน
โครงการ ในจังหวัดนั้นๆ  
- ปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด เสนอโครงการต&อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ซึ่งมี
ผู�ว&าราชการจังหวัดเป:นประธานอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ตรวจสอบโครงการต&าง  ๆ
ให�ถูกต�องเหมาะสมตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อ
จัดส&งโครงการให�  คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ (จํานวน 20 ชุด และข�อมูล 
ลงแผ&น CD จํานวน 1 แผ&น) 
  กรุงเทพมหานคร   
- ผู� ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยื่นโครงการ (จํานวน 20 ชุด  และข�อมูล 
ลงแผ&น CD จํานวน 1 แผ&น) ต&อสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
-  ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร เสนอโครงการต&อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปลัดกรุงเทพมหานครเป:นประธานอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ 
ตรวจสอบโครงการต&างๆ ให�ถูกต�องเหมาะสมตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด และจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ เพื่อจัดส&งโครงการให� คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ (จํานวน 
20 ชุด และข�อมูลลงแผ&น CD จํานวน 1 แผ&น) 



ผู�ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

การจัดทําโครงการ การเสนอโครงการ 

กรณีหน�วยงานของรัฐ (กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส"วนราชการที่เรียกชื่ออย"างอื่นและมีฐานะเป(นกรม  ราชการส"วนภูมิภาค  ราชการส"วนท*องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค�การมหาชน  และหน"วยงานอื่นของรัฐ) 
กรณีหน"วยราชการส"วน
ภูมิภาค 

- ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุมหารือ
ร&วมกับหน&วยงานในระดับจังหวัด และประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพป2ญหา ข�อเท็จจริง และความ
ต�องการในพื้นที่โดยวิธีการต&างๆ อาทิเช&น จัด
ประชุม จัดทําประชาคม (ควรมีการจัดทํารายงาน
เสนอมาพร�อมโครงการ) เพื่อหาแนวทางการแก�ไข
ป2ญหา แล�วจัดทําโครงการโดยความเห็นชอบ
ร&วมกัน 
- ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ
ตามแบบที่กําหนดท�ายคู&มือ พร�อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข�องและจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 

  ให�ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล�วเสนอโครงการ ดังนี้ 
 - โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด ยื่นต&อที่ทําการปกครองจังหวัด ณ ศาลากลาง
จังหวัด และให�ผู�ว&าราชการจังหวัดให�ความเห็นประกอบการเสนอโครงการ  เสร็จแล�ว
รวบรวมส"งให*หน"วยงานต*นสังกัด ดําเนินการให�ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพื่อเสนอโครงการต&อคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 20 ชุด และข�อมูลลงแผ&น CD  
จํานวน 1 แผ&น) 
 

กรณีหน"วยราชการส"วน
ท*องถิ่น 

  ให�ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล�วเสนอโครงการ ดังนี้ 
 - ยื่นโครงการต&อที่ทําการปกครองจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อให�ผู�ว&าราชการ
จังหวัดให�ความเห็นประกอบการเสนอโครงการ  เสร็จแล�วรวบรวมส"งให*กรมส"งเสริมการ
ปกครองท*องถิ่น ดําเนินการให�ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อเสนอ
โครงการต&อคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 20 ชุด และข�อมูลลงแผ&น CD จํานวน 1 แผ&น) 
 

กรณีหน"วยราชการ
ส"วนกลาง รัฐวิสาหกิจ  
องค�การมหาชน  และ
หน"วยงานอื่นของรัฐ 

- ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประชุมหารือ
ร&วมกับหน&วยงานในระดับจังหวัด และประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพป2ญหา ข�อเท็จจริง และความ
ต�องการในพื้นที่โดยวิธีการต&างๆ อาทิเช&น  
จัดประชุม จัดทําประชาคม (ควรมีการจัดทํา
รายงานเสนอมาพร�อมโครงการ) เ พื่อหาแนว

  ให�ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ และคําของบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล�วเสนอโครงการ ดังนี้ 
 - โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด ยื่นต&อที่ทําการปกครองจังหวัด ณ ศาลากลาง
จังหวัด และให�ผู�ว&าราชการจังหวัดให�ความเห็นประกอบการเสนอโครงการ  เสร็จแล�ว
รวบรวมส&งให�หน&วยงานต�นสังกัด ดําเนินการให�ความเห็น/จัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพื่อเสนอโครงการต&อคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการ



ผู�ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

การจัดทําโครงการ การเสนอโครงการ 

ทางการแก�ไขป2ญหา แล�วจัดทําโครงการโดยความ
เห็นชอบร&วมกัน 

- ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทําโครงการ
ตามแบบที่กําหนดท�ายคู&มือ พร�อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข�องและจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 20 ชุด และข�อมูลลงแผ&น CD  
จํานวน 1 แผ&น) 
 - โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่มากกว&า ๑ จังหวัด โครงการที่ดําเนินโครงการในพื้นที่
หลายจังหวัด หรือเป:นโครงการนําร&อง โครงการพิเศษที่มีการดําเนินโครงการคาบเกี่ยว
กันในระหว&างจังหวัด  ยื่นต&อหน&วยงานต�นสังกัดโดยตรง ดําเนินการให�ความเห็น/
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อเสนอโครงการต&อคณะอนุกรรมการอํานวยการ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 20 ชุด และ
ข�อมูลลงแผ&น CD จํานวน 1 แผ&น) 
 

 



สมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์
การเกษตร  องค์กรเอกชน

หน่วยงานต้นสังกัด/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการฯ
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการอ านวยการโครงการฯ

คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที/่ประชาชน/ชุมชน/ระหว่างชุมชน

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/
ส่วนท้องถิ่น

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.เสนอโครงการ

๒.เสนอโครงการ

๑.จัดท าโครงการ
๑.จัดท าโครงการ

๔.อนุมัติโครงการ

๖.จัดสรรเงินโดยการ
เบิกจ่ายแทนกัน

๖.จัดสรรเงินโดยการท า
สัญญา ตามงวดงานท่ี
อนุมัติ

๓.ตรวจสอบ/กลั่นกรอง
/จัดล าดับความส าคัญ

๓.ตรวจสอบ/
กลั่นกรอง/
จัดล าดับ
ความส าคัญ

๘.รายงานผล

ก าหนดนโยบาย/หลักเกณฑ์/ระเบียบ

๗.ด าเนินโครงการโครงการที่ริเร่ิมจาก
พื้นท่ี/ ท าประชาคม/
ประชุมร่วมกัน

๘.รายงานผล

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็น

๒.เสนอโครงการ

หน่วยงานของรัฐ สมาคม  มูลนิธิ  สหกรณ์การเกษตร  องค์กรเอกชน

โครงการที่ริเร่ิมจากส่วนกลาง/
โครงการพิเศษ/โครงการน าร่อง/
โครงการคาบเกี่ยวระหว่าง
จังหวัด/หลายจังหวัด

หน่วยงานของรัฐ

โครงการที่ริเร่ิมจาก
พื้นที/่ ท าประชาคม/
ประชุมร่วมกัน

๕.แจ้งผล
อนุมัติ
โครงการ

๗.ด าเนินโครงการ

๕.แจ้งผล
อนุมัติ
โครงการ

๘.รายงานผล๘.รายงานผล



 

สัญญารับเงินอุดหนุนจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

         สัญญาเลขท่ี......../.............. 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ............................................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต ..........................................จังหวัด ...................................................เม่ือวันท่ี .................................. 
เดือน ....................................พ.ศ. ......................ระหว$างสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) โดย...................................................................
ตําแหน$ง........................................................................... หรือ...................................................................
ตําแหน$ง...........................................................................ผู3รับมอบอํานาจตามหนังสือแนบท3ายสัญญานี้        
ซ่ึ ง ต$ อ ไป ในสั ญญานี้  เ รี ย ก ว$ า   “ผู3 ใ ห3 เ งิ น อุดหนุ น ”  ฝ; า ยหนึ่ ง กั บ  ( ร ะ บุ ชื่ อ ผู3 รั บ เ งิ น อุดหนุ น ) 
.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มีสํานักงานต้ังอยู$ เลขท่ี . . .. . . .. . . . .หมู$ ท่ี . .. . . . . . . . .ถนน
.......................................ตําบล/แขวง ..............................................อําเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ................................... โดย .................................................ผู3มีอํานาจลงนามผูกพันปรากฏตามหนังสือ
....................................................ซ่ึงต$อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว$า “ผู3รับเงินอุดหนุน”  อีกฝ;ายหนึ่ง  คู$สัญญาท้ัง
สองฝ;ายได3ตกลงกัน มีข3อความดังต$อไปนี้ 

 ข3อ  1  ผู3ให3เงินอุดหนุนตกลงให3เงินอุดหนุนและผู3รับเงินอุดหนุนตกลงรับเงินอุดหนุน 
จํานวน.............................บาท (..................................................................................) เพ่ือใช3จ$ายตามโครงการ/ 
กิจกรรม....................................................................................................... ซ่ึงได3รับอนุมัติจาก 
คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ตามเอกสารโครงการแนบท3ายสัญญานี้ 

 ข3อ  2  ผู3รับเงินอุดหนุน ยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขต$าง ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว$าด3วยหลักเกณฑBและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกประการ  ท้ังนี้  กรณีการโอนเงินให3แก$ผู3รับเงิน
อุดหนุน หากมีค$าธรรมเนียมในการโอนเงิน ผู3รับเงินอุดหนุนจะเปDนผู3รับผิดชอบค$าธรรมเนียมในการโอนเงิน ดังกล$าว 

 ข3อ  3  ผู3 รับเ งินอุดหนุนจะเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงินตามท่ีได3รับอนุ มั ติจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการฯ ได3ก็ต$อเม่ือได3รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการฯ ก$อนทุกครั้ง 

 ข3อ  4  ผู3รับเงินอุดหนุนจะต3องใช3จ$ายเงินอุดหนุนเพ่ือดําเนินการตามโครงการซ่ึงได3รับการ
อนุมัติ ให3เปDนไปตามวัตถุประสงคBของโครงการเท$านั้น  โดยผู3รับเงินอุดหนุนตกลงยินยอมให3เจ3าหน3าท่ี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สปพ.) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  และการใช3จ$ายเงินอุดหนุนท่ีได3รับ  และผู3รับเงินอุดหนุนมีหน3าท่ีต3อง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช3จ$ายเงินอุดหนุนท่ีรับตามแบบและภายในเวลาท่ีผู3ให3เงินอุดหนุนกําหนด 

 ในกรณีท่ีผู3รับเงินอุดหนุนนําเงินไปใช3นอกเหนือจากวัตถุประสงคBดังกล$าว  ผู3รับเงินอุดหนุน
จะต3องรับผิดชอบชดใช3เงินส$วนนั้นคืนให3แก$ผู3ให3เงินอุดหนุนภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต$วันท่ีได3รับ
หนังสือแจ3งจากผู3ให3เงินอุดหนุนพร3อมด3วยดอกเบ้ีย  นับแต$วันท่ีได3รับเงินอุดหนุนไปจนกว$าจะชดใช3เงินคืนจน
ครบถ3วนเสร็จสิ้น 

 



 

- 2 - 

 

 ข3อ 5  หากผู3รับเงินอุดหนุนมีเงินเหลือจากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เม่ือสิ้นสุด
โครงการแล3วผู3รับเงินอุดหนุนจะต3องส$งคืนเงินอุดหนุนท่ีเหลือพร3อมดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน (หากมี) ให3แก$ผู3ให3เงิน
อุดหนุนภายใน 30 วัน นับแต$วันสิ้นสุดโครงการ 

 ข3อ  ๖  ในกรณีผู3รับเงินอุดหนุนไม$ปฏิบัติตามสัญญาข3อหนึ่งข3อใด  ผู3ให3เงินอุดหนุนจะมี
หนังสือแจ3งให3ผู3รับเงินอุดหนุนทราบ  โดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให3ปฏิบัติให3ถูกต3องตามสัญญา 
หากผู3รับเงินอุดหนุนไม$ปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล$าว  ผู3ให3เงินอุดหนุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได3ทันที 

 ข3อ  7  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาดังกล$าว  ผู3รับเงินอุดหนุนจะต3องชดใช3เงินอุดหนุนคืน
ให3แก$ผู3ให3เงินอุดหนุนตามจํานวนเงินท่ีได3รับท้ังหมด หรือตามจํานวนคงเหลือในวันบอกเลิกสัญญาหรือจํานวน
เงินท่ีผู3ให3เงินอุดหนุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมแล3วแต$กรณี  พร3อมด3วยดอกเบ้ีย นับแต$วันบอกเลิกสัญญา
จนถึงวันใช3คืนจนครบถ3วนเสร็จสิ้น  ท้ังนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย$างหนึ่งอย$างใดแก$ผู3ให3เงินอุดหนุน ผู3ให3
เงินอุดหนุนมีสิทธิท่ีจะเรียกค$าเสียหายจากผู3รับเงินอุดหนุนอีกด3วย 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปDนสองฉบับ  มีข3อความถูกต3องตรงกัน คู$สัญญาได3อ$านและเข3าใจความโดย
ละเอียดตลอดแล3ว  จึงได3ลงลายมือชื่อ พร3อมท้ังประทับตรา (ถ3ามี) ไว3เปDนสําคัญต$อหน3าพยาน และคู$สัญญา
ต$างยึดถือไว3ฝ;ายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ ผู3ให3เงินอุดหนุน      ลงชื่อ  ............................................ ผู3รับเงินอุดหนุน 
     (...................................................)                               (................................................) 
ตําแหน$ง .................................................                ตําแหน$ง .......................................................... 
 
 
ลงชื่อ.........................................................พยาน             ลงชื่อ ......................................................พยาน 
       (...................................................)                               (................................................) 
 



 
แบบเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก  
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๑.  ข%อมูลผู%ขอรับการสนับสนุน 
 ๑.๑  ชื่อ หน
วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ................
 ๑.๒  ประเภท 
 � หน
วยงานของรัฐ                  � สมาคม 
 � มูลนิธิ                               � สหกรณ%การเกษตร 
 � องค%กรเอกชน � อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 ๑.๓  ท่ีตั้งหน
วยงาน 
  เลขท่ี.....................ถนน....................................แขวง/ตําบล................................................. 
  เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย%........................... 
  โทรศัพท%........................................โทรสาร............................E-mail……………………….……… 
 ๑.๔  ภารกิจ/วัตถุประสงค%ขององค%กรโดยย
อ 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ๑.๕  ผลงานสําคัญท่ีเก่ียวข@องโดยย
อ 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ๑.๖  เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข@อง 
 � หนังสือแสดงการจดทะเบียนเปBนนิติบุคคล � ผลงานสําคัญท่ีผ
านมา 
 � ประวัติองค%กร  � อ่ืนๆ ระบุ........................... 
 � เลขประจําตัวผู@เสียภาษี.......................................................... 

๒. ข%อมูลโครงการ 
๒.๑  ช่ือโครงการ ................................................................................................................................ 

  ๒.๒  สถานภาพของโครงการ     �   โครงการใหม
      �  โครงการต
อเนื่อง 

  ๒.๓  หลักการและเหตุผล 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

 

เฉพาะเจ%าหน%าท่ี 
1. เสนอผ
าน 

� จังหวัด....................................... 
� หน
วยงานต@นสังกัด.................... 
    .................................................. 

2. จัดลําดับความสําคัญ 
� ลําดับท่ี...........ประชุมครั้งท่ี....... 
� คะแนน..................................... 

แบบ คปพ. ๐๑ 



- ๒ - 

  ๒.๔  วัตถุประสงค3ของโครงการ 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
  ๒.๕  ความสอดคล%องของโครงการ (เลือกได%มากกว8า ๑ ข%อ) 

  � สนับสนุนการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ 
   � ส
งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   � พัฒนาแหล
งน้ําเพ่ืออุปโภค  บริโภค 
   � ส
งเสริมการเกษตร  และเกษตรทฤษฎีใหม
  เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
   � ส
งเสริมการศึกษาและภูมิปJญญาในท@องถ่ิน 
   � ส
งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   � โครงการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล@อม  สนับสนุนและส
งเสริมการ 
       คุ@มครอง และรักษาน้ํา ดิน เกษตร ปKาไม@ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล@อม 
   � อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๒.๖  ช่ือผู%ประสานงาน/บริหารโครงการ 
   ชื่อ-สกุล............................................... ตําแหน
ง .................................................................. 
   เลขประจําตัวประชาชน......................................................................................................... 
    สถานท่ีติดต
อ 
  เลขท่ี.....................ถนน....................................แขวง/ตําบล.............................................. 
  เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย%........................ 
  โทรศัพท%........................................โทรสาร............................E-mail………………………….… 

ฯลฯ 
  ๒.๗  สถานท่ีดําเนินงาน 
  เลขท่ี.....................หมู
..................ถนน.........................แขวง/ตําบล.................................. 
    เขต/อําเภอ...................................จังหวัด............................  
  ๒.๘  วงเงินงบประมาณการดําเนินโครงการ 

   งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน...............................บาท   

รายการ กิจกรรม/ปริมาณงาน งบประมาณ 
ค8าตอบแทน 
กิจกรรม....................... 

  

ค8าใช%สอย 
กิจกรรม....................... 

  

ค8าวัสดุ 
กิจกรรม....................... 

  

ค8าครุภัณฑ3และสิ่งก8อสร%าง 
กิจกรรม....................... 

  

ค8าใช%จ8ายอ่ืนๆ 
กิจกรรม....................... 

  

รวม   
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กรณีหน8วยงานของรัฐ จะดําเนินการโดยการเบิกจ8ายแทน  
กรณี สมาคม / มูลนิธิ / องค3กรเอกชน จะจัดสรรเงินโดยมีการทําสัญญา และแบ8งการจ8ายเงินออกเปDน ๓ งวด 
หรือแบ8งเปDนร%อยละของความก%าวหน%า ในการดําเนินงาน หรือจํานวนงวดงานอ่ืนท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
การดําเนินงาน  
โดยมีรายละเอียดการขอเบิกเงิน ดังนี้ 
 

ท่ี งวดท่ี รายละเอียด จํานวนเงิน ระยะเวลาท่ีขอเบิก หมายหตุ 
1 
 

งวดท่ี 1 
 

สรุปรายละเอียดการนําเงินไป
ดําเนินการโดยสังเขป 

ระบุจํานวนเงิน (บาท) ระบุวันท่ีหรือเดือนท่ี
จะขอเบิกเงิน 

 
 

๒ 
 

งวดท่ี ๒ 
 

สรุปรายละเอียดการนําเงินไป
ดําเนินการโดยสังเขป 

ระบุจํานวนเงิน (บาท) ระบุวันท่ีหรือเดือนท่ี
จะขอเบิกเงิน 

 
 

๓ งวดท่ี ๓ 
 

สรุปรายละเอียดการนําเงินไป
ดําเนินการโดยสังเขป 

ระบุจํานวนเงิน (บาท) ระบุวันท่ีหรือเดือนท่ี
จะขอเบิกเงิน 

 

 ฯลฯ     

  ๒.๙  เปGาหมาย  ตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ3ของโครงการ และประโยชน3ท่ีคาดว8าจะได%รับ 
     ๒.๙.๑  เปPาหมายแผนงาน/โครงการ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 

     ๒.๙.๒  จํานวนหมู
บ@าน  ครัวเรือน  จํานวนคน และพ้ืนท่ีท่ีคาดว
าจะได@รับประโยชน%) 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 

     ๒.๙.๓  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ% 
  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 

     ๒.๙.๔  ประโยชน%ท่ีคาดว
าจะได@รับ 
  .......................................................................................................................................................... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๒.๑๐  การบูรณาการ/ทํางานร8วมกันระหว8างโครงการอ่ืนๆ (ถ%ามี) 
ช่ือโครงการ หน8วยงาน/องค3กรท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ 
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 ๒.๑๑  การบูรณาการ/ทํางานร8วมกันในชุมชน และระหว8างชุมชน (ถ%ามี) 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 

  ๒.๑๒  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
   ระบุรายละเอียดวิธีการ  กิจกรรม  ข้ันตอน  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการภายใต@แผนงาน/
โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
   ระยะเวลาดําเนินการ........(ระยะเวลาเริ่มต@นและสิ้นสุดโครงการ  หากมีระยะเวลาดําเนินงาน 
เกินกว
า ๑ ปQ ให@ระบุเหตุผลความจําเปBนเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
   วิธีดําเนินการ 
 

วิธีการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา 
  
  
  
  

หากเปDนส่ิงก8อสร%างให%มีแบบแปลนแนบ (ถ%ามี) 
  ๒.๑๓ ความพร%อมของโครงการ 
   � ดําเนินการได@ทันที 
   � อยู
ระหว
างเตรียมการ 
   � อยู
ระหว
างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ๒.๑๔ แบบรูปรายการ 
   � มี และสมบูรณ%……(แนบรูปแบบรายการ) 
   � มี แต
ยังไม
สมบูรณ% 
   � ไม
มี 
  ๒.๑๕ ผลกระทบส่ิงแวดล%อม 
   � ผ
านคณะกรรมการสิ่งแวดล@อมแห
งชาติแล@ว (แนบเอกสารหลักฐาน) 
   � อยู
ระหว
างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล@อมแห
งชาติ 
   � คณะกรรมการสิ่งแวดล@อมแห
งชาติยังไม
พิจารณา 
   � ไม
ต@องวิเคราะห%ผลกระทบสิ่งแวดล@อม 

  ๒.๑๖. ท่ีดินท่ีตั้งโครงการเปDนพ้ืนท่ีประเภทใด (ระบุได%มากกว8า ๑ คําถาม) 
   � ท่ีสาธารณะ 
   � ท่ีดินของหน
วยราชการ เช
น ในศูนย%การศึกษาฯ สถานีทดลองฯ 
   � ท่ีดินของราษฎรหรือของเอกชน 
   � ปKาสงวนแห
งชาติ (ระบุ) ........................................................................................ 
   � เขตห@ามล
าสัตว% (ระบุ) .......................................................................................... 
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   � อุทยานแห
งชาติ หรือวนอุทยาน (ระบุ) .................................................................. 
   � เขตรักษาพันธุ%สัตว%ปKา (ระบุ) ................................................................................. 
   � อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................... 

  ๒.๑๗ ท่ีดินท่ีตั้งโครงการตามข%อ ๒.๑๖ ได%รับอนุญาตให%จัดทําโครงการหรือยัง 
   � ได@รับอนุญาตแล@ว โดยได@รับอนุญาตจาก (ระบุ)................................................... 
    (แนบหลักฐานการอนุญาตพร@อมแบบคําขอ) 
   � กําลังดําเนินการขออนุญาต โดยหน
วยงานใด (ระบุ) ……………………………………. 
   � ไม
ต@องขออนุญาต เนื่องจาก (ระบุ)……………………………………………………….…….. 

      ๒.๑๘   ผู%เสนอโครงการ (ตัวแทนขององค3กร/หน8วยงานท่ีได%รับมอบหมาย) 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
       (........................................) 
      ตําแหน
ง............................................... 
 
      ๒.๑๙    ความเห็นของผู%ว8าราชการจังหวัด หรือ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ถ%ามี) 
  
 ...................................................................................................................................................................... 
  
 ...................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
       (........................................) 
      ตําแหน
ง.............................................. 
 
      ๒.๒๐ ความเห็นของหน8วยงานต%นสังกัด (กรณีเสนอโครงการผ8านหน8วยงานต%นสังกัด) (ถ%ามี) 
  
 ...................................................................................................................................................................... 
  
 ...................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ).................................................. 
       (........................................) 
      ตําแหน
ง............................................... 
 
 

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



 

 
คําแนะนํา/อธิบายแบบเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑. ข(อมูลผู(ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
  ๑.๑  ระบุชื่อหน�วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยระบุชื่อองค�กร หรือ หน�วยงานท่ีมี
ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีจังหวัด   
  ๑.๒  ประเภท  ให(ทําเครื่องหมาย / ในช�อง � เพียงข(อเดียว 
  ๑.๓  ท่ีตั้ง  ระบุท่ีตั้งขององค�กร หรือ หน�วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  ๑.๔  ภารกิจ/วัตถุประสงค�องค�กรโดยย�อ โดยระบุให(เห็นความสําคัญท่ีเก่ียวข(องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    
  ๑.๕  ผลงานท่ีสําคัญโดยย�อ เน(นผลงานท่ีเป7นรูปธรรมและเก่ียวข(องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๑.๖  เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข(อง  ให(ทําเครื่องหมาย / ในช�อง � ได(มากกว�า ๑ ข(อ 

๒. ข(อมูลโครงการ 
  ๒.๑  ระบุชื่อโครงการ 
  ๒.๒  สภาพของโครงการ ให�ทําเครื่องหมาย / ในช อง � เพียง ๑ ข�อ 
  ๒.๓  หลักการและเหตุผล  ระบุสภาพป)ญหาความเดือดร�อนของกลุ มเป-าหมาย ประชาชน หรือ
ความต�องการของกลุ มเป-าหมาย และหลักการและเหตุผลการจัดทําโครงการ 

  ๒.๔  วัตถุประสงค/ของโครงการ 
  หมายถึงการกําหนดจุดหมายซ่ึงต�องการจะบรรลุผลของโครงการ ซ่ึงข�อความควรจะสั้น กระชับ 
ชัดแจ�ง เข�าใจง าย 

  ๒.๕  ความสอดคล(องของโครงการ 
  ให�ทําเครื่องหมาย / ในช อง � ได�มากกว า ๑ ข�อ  

  ๒.๖  ช่ือผู(ประสานงาน/บริหารโครงการ 
  ระบุรายละเอียดของผู�ประสานงานของโครงการ/บริหารโครงการ (สามารถระบุได�มากกว า ๑ ชื่อ) 

  ๒.๗  สถานท่ีดําเนินงาน 
  ระบุสถานท่ีดําเนินงานโครงการ หากครอบคลุมหลายพ้ืนท่ีหรือหลายจังหวัดให�ระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

  ๒.๘  วงเงินงบประมาณดําเนินโครงการ 
     จําแนกรายการออกเป8นค าตอบแทน ค าใช�สอย ค าวัสดุ ค าครุภัณฑ;และสิ่งก อสร�าง หรือ
ค าใช�จ ายอ่ืน ๆ ให�ชัดเจน  
  ระบุรายละเอียดโดยสรุปของกิจกรรมหรือปริมาณงานแต ละรายการ 
  วงเงินงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจําแนกตามรายการ   
    กรณีหน8วยงานของรัฐ จะดําเนินการโดยการเบิกจ8ายแทน และกรณี สมาคม  มูลนิธิ  
องค/กรเอกชน จะจัดสรรเงินโดยมีการทําสัญญา และแบ8งการจ8ายเงินออกเป9น ๓ งวด หรือจํานวนงวดงานอ่ืนท่ี
เหมาะสมตามลักษณะการดําเนินงาน โดยจัดทํารายละเอียดการขอเบิกเงินแต8ละงวดให(ชัดเจน และ
ดําเนินการขอเบิกเงิน ดังนี้   
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  งวดท่ี ๑ ให�จัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณงวด
ท่ี ๑  เพ่ือสํานักงานจักได�ดําเนินการโอนเงินงบประมาณเข�าบัญชี เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ   

  งวดท่ี ๒ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในงวดท่ี ๑ พร�อมท้ังรายละเอียด
รายการใช�จ ายเงิน  ภาพถ าย และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  และจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณงวดท่ี ๒  เพ่ือสํานักงานจักได�ดําเนินการโอนเงินงบประมาณเข�าบัญชี เพ่ือดําเนินโครงการ 

  งวดท่ี ๓ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในงวดท่ี ๒ พร�อมท้ังรายละเอียด
รายการใช�จ ายเงิน ภาพถ าย และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  และจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณงวดท่ี ๓  เพ่ือสํานักงานจักได�ดําเนินการโอนเงินงบประมาณเข�าบัญชี เพ่ือดําเนินโครงการ  

ท้ังนี้  ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต�องออกใบเสร็จรับเงินหรือแจ�งการยืนยันการรับเงินส ง
ให�สํานักงาน 

  ๒.๙ เป>าหมาย  ตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ/ของโครงการ และประโยชน/ท่ีคาดว8าจะได(รับ 
  เป-าหมายของโครงการ  จํานวนหมู บ�าน ประชากร และพ้ืนท่ีท่ีได�รับประโยชน; รวมท้ังผลผลิตและ 
ผลลัพธ; 
  ๒.๑๐ การบูรณาการการทํางานร8วมกับโครงการอ่ืน ๆ 
  ระบุโครงการ หน วยงาน พร�อมท้ังงบประมาณท่ีมีการบูรณาการกับหน วยงานอ่ืนๆ  (แนบรายงาน
การประชุม (ถ�ามี) 
  ๒.๑๑ การบูรณาการการทํางานร8วมกันในชุมชน และระหว8างชุมชน 
  มีการทํางานร วมกันในชุมชน หรือระหว างชุมชนอย างไร  (แนบรายงานการทําประชาคม) 
  ๒.๑๒ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
  ระบุวิธีดําเนินการตามตารางท่ีกําหนด 
  ๒.๑๓ ความพร(อมของโครงการ 
  ให�ทําเครื่องหมาย / ในช อง � เพียงข�อเดียว 
  ๒.๑๔  แบบรูปรายการ 
  ให�ทําเครื่องหมาย / ในช อง � เพียงข�อเดียว 
  ๒.๑๕  ผลกระทบส่ิงแวดล(อม 
  ให�ทําเครื่องหมาย / ในช อง � เพียงข�อเดียว 
  ๒.๑๖  ท่ีดินท่ีตั้งโครงการเป9นพ้ืนท่ีประเภทใด (ระบุได(มากกว8า ๑ ข(อ) 
  ๒.๑๗  ท่ีดินท่ีตั้งโครงการตามข(อ ๒.๑๖ ได(รับอนุญาตให(จัดทําโครงการแล(วหรือยัง 
  ๒.๑๘ ผู(เสนอโครงการ (ตัวแทนขององค/กร/หน8วยงานท่ีได(รับมอบหมาย) 
  เป9นบุคคลท่ีได(รับฉันทามติจากองค/กร/หน8วยงานให(เป9นผู(ลงนามเสนอโครงการ 

  ๒.๑๙ กรณีหน8วยราชการส8วนภูมิภาค หน8วยราชการส8วนท(องถ่ิน และหน8วยราชการ
ส8วนกลาง รัฐวิสาหกิจ  องค/การมหาชน  และหน8วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีโครงการดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัด
นั้นๆ ให(นําเสนอผู(ว8าราชการจังหวัด หรือ ปลัดกรุงเทพมหานคร ให(ความเห็น   

  ๒.๒๐ ความเห็นของหน8วยงานต(นสังกัด (ถ(ามี) 

  ท้ังนี้  ให�ผู�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดส งเอกสารแผนงานโครงการพร�อมแผ น CD และ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 ชุด 



 
แบบส�งบัญชีธนาคารเพ่ือรอรับเงินอุดหนุน 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. ชื่อโครงการ ..................................................................................................................................................... 

๒. ชื่อผู�ขอเสนอโครงการ ...................................................................................................................................... 

๓. สถานท่ีตั้งของโครงการ..................................................................................................................................... 
   เลขท่ี.............................หมู ท่ี..................ถนน................................................................................................... 
   แขวง/ตําบล...........................................................เขต/อําเภอ........................................................................ 
   จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย....................................................................... 

๔. วงเงินท่ีได�รับการสนับสนุน จํานวน..........................................................................................................บาท 

๕. วันท่ีได�รับการแจ�งให�เป4ดบัญชี......................................................................................................................... 

๖. ประธานหรือผู�บริหารองค.กร หรือผู�ท่ีได�รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารองค.กร และเจ�าหน�าท่ี 
   ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน  ได�ดําเนินการเป4ดบัญชีธนาคาร..................................... 
   สาขา.................................ประเภทออมทรัพย.  ชื่อบัญชี.................................................................................. 
   เลขท่ี............................................. 

๗.  ผู�มีอํานาจลงนามเบิกจ ายเงิน ดังนี้ 
 ๗.๑  ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหน ง........................................................... 

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

 ๗.๒  ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหน ง........................................................... 

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

 ๗.๓  ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหน ง.......................................................... 

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

พร�อมนี้ได�แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย. จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของ 
ผู�มีอํานาจเบิกถอน จํานวน ๓ ฉบับ 
 
 
ลงชื่อ  ..................................................                  ลงชื่อ  ..................................................      
       (.....................................................)                       (.....................................................)    
ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน         ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน   
  โทร. .............................................               โทร. ..................................................... 
วันท่ี ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............      วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
 

หมายเหตุ ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน ตามข�อ ๗  ลงนามร วมกัน ๒ ใน ๓ 

แบบ คปพ. 0๒ 



 
 

แบบการจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจําแนกรายงวด 

โครงการ.....................................................  
ภายใต%โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

………………………………….. 
 
๑.  ช่ือ หน0วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ............................................................................... 

๒.  ช่ือผู%ประสานงาน/บริหารโครงการ 
   ชื่อ-สกุล............................................... ตําแหน�ง .................................................................. 
   เลขประจําตัวประชาชน......................................................................................................... 
    สถานท่ีติดต�อ 
  เลขท่ี.....................ถนน....................................แขวง/ตําบล.............................................. 
  เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย(........................ 
  โทรศัพท(........................................โทรสาร............................E-mail………………………….… 

๓.  รายละเอียดประกอบการขอเบิกงบประมาณ  ประจํางวดท่ี ............ 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
    

    

 ฯลฯ   

 
๔.  หากเป6นส่ิงก0อสร%างให%มีแบบแปลนแนบ (ถ%ามี) 
๕.  อ่ืน ๆ 
 
 
 
 

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

ตําแหน�ง................................................ 
 

 

 

แบบ คปพ. 03 



 
แบบรายงานผลการดําเนินงานและการใช�จ�ายงบประมาณ 

โครงการ ................................................. 
ภายใต�โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

๑.  ข�อมูลผู�รายงาน 
 ๑.๑  ช่ือ หน�วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ.........................................................................
 ๑.๒  ประเภท 
 � หน�วยงานของรัฐ � สมาคม 
 � มูลนิธิ � สหกรณ�การเกษตร 
 � องค�กรเอกชน � อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 ๑.๓  ท่ีตั้งหน�วยงาน 
  เลขท่ี.....................ถนน....................................แขวง/ตําบล................................................. 
  เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย�........................... 
  โทรศัพท�........................................โทรสาร............................E-mail……………………….……… 

  ๑.๔  ช่ือผู�ประสานงาน/บริหารโครงการ 
   ชื่อ-สกุล............................................... ตําแหน�ง .................................................................. 
   เลขประจําตัวประชาชน......................................................................................................... 
    สถานท่ีติดต�อ 
  เลขท่ี.....................ถนน....................................แขวง/ตําบล.............................................. 
  เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย�........................ 
  โทรศัพท�........................................โทรสาร............................E-mail………………………….… 
  ๑.๕  สถานท่ีตั้งโครงการ 
  เลขท่ี.....................หมู�..................ถนน.........................แขวง/ตําบล.................................. 
    เขต/อําเภอ...................................จังหวัด............................  

๒. ข�อมูลผลการดําเนินงานตามโครงการ 
๒.๑  ช่ือโครงการ ................................................................................................................................ 

  ๒.๒  สถานภาพของโครงการ     �   โครงการใหม�      �  โครงการต�อเนื่อง 

  ๒.๓  ผลการดําเนินงาน 

          ๒.๓.๑  ผลการใช�จ�ายงบประมาณ  จํานวน...............บาท คิดเป9นร:อยละ........ของงบประมาณ 
ท่ีได:รับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

แบบ คปพ. 0๔ 



-  ๒  - 
 
   ๒.๓.๒  ผลการดําเนินงาน  
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

  ๒.๔  ป:ญหา อุปสรรค และข�อขัดข�อง (ถ�ามี) 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

  ๒.๕  แนวทางการแก�ไข (ถ�ามี) 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
  ๒.๖  แนบภาพถ�ายข้ันตอนในการดําเนินโครงการมาด�วย (พร�อมคําอธิบายประกอบการรายงาน) 
 
 
 

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

ตําแหน�ง.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบส�งคืนเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๒.  ชื่อผู�ขอเสนอโครงการ ............................................................................................................................... 

๓.  สถานท่ีตั้งของโครงการ.............................................................................................................................. 
     เลขท่ี.............................หมู ท่ี..................ถนน............................................................................................ 
     แขวง/ตําบล...........................................................เขต/อําเภอ.................................................................. 
     จังหวัด...................................................................รหสัไปรษณีย................................................................ 

๔.  วงเงินท่ีได�รับการสนับสนุน จํานวน.....................................................................................................บาท 

๕.  วันท่ีได�รับการอนุมัติโครงการ..................................................................................................................... 

     รายละเอียดการใช�เงิน 
ลําดับ รายการ จํานวนเงินท่ีใช�(บาท) หมายเหตุ 

    
    
    
    
 รวมท้ังสิ้น   

 
๖.  คงเหลือเงินอุดหนุนท่ีส งคืน  จํานวน....................................................................................................บาท 
ซ่ึงได�นําฝากเข�าบัญชีธนาคาร.....................สาขา...........................เลขท่ี............................................................ 
สั่งจ ายในนาม  โครงการ.................................................ลงวันท่ี......เดือน............................พ.ศ. ..................... 

ขอรับรองว าได�ดําเนินการเบิกจ ายเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค.ของโครงการท่ีได�รับอนุมัติ จริง 

ลงชื่อ  ..................................................                    ลงชื่อ  ..................................................   
       (.....................................................)                           (.....................................................) 
ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน       ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน   
โทร. ........................................................      โทร. ...................................................... 
วันท่ี ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............        วันท่ี ...... เดือน .................. พ.ศ. ......... 
 
 
หมายเหตุ ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบในการเบิกจ ายเงิน  ลงนามร วมกัน ๒ ใน ๓ 
 
 
 

แบบ คปพ. 0๕ 



 
แบบคําขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ แก�ไขเพ่ิมเติมโครงการ 

หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ได�รับเงินอุดหนุน 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

๒. ชื่อผู�ขอเสนอโครงการ ................................................................................................................................. 

๓. สถานท่ีตั้งของโครงการ................................................................................................................................ 
 เลขท่ี.............................หมู ท่ี..................ถนน..................................................................................... 
 แขวง/ตําบล...........................................................เขต/อําเภอ........................................................... 
 จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย......................................................... 

๔.  วงเงินท่ีได�รับการสนับสนุน จํานวน..................................................................................................... บาท 

๕.  วันท่ีได�รับการอนุมัติโครงการ..................................................................................................................... 

๖.  มีความประสงค.  ดังนี้ 
 

ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ  เนื่องจาก (ระบุเหตุผลความจําเป6น) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
แก�ไขเพ่ิมเติมโครงการ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)......................................................................................... 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุน เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)........................................... 

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

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

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

แบบ คปพ. 0๖ 

 

 

 



-  ๒  - 
 
๗.  รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ/แก�ไขเพ่ิมเติมโครงการ/เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ 
     ท่ีได�รับเงินอุดหนุน (โปรดอธิบายโดยละเอียด และแนบเอกสารรายงานการประชุมของผู�เสนอโครงการ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ขอรับรองว าการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ/แก�ไขเพ่ิมเติมโครงการ/เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ

ท่ีได�รับเงินอุดหนุนเป6นไปตามมติท่ีประชุมของผู�เสนอโครงการ 
 
 
ลงชื่อ  ..................................................    ลงชื่อ  .................................................. 
       (.....................................................)           (.....................................................)  
ผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากผู�เสนอโครงการ      ผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากผู�เสนอโครงการ 
โทร. ..............................................................  โทร. ........................................................... 
วันท่ี ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............     วันท่ี ...... เดือน ............. พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู�ท่ีได�รับมอบหมายจากผู�เสนอโครงการ ลงนามร วมกัน ๒ ใน ๓  
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