


 
  แบบค าขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเมือง 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้เสนอโครงการ 
 
1. ผู้เสนอโครงการ :  

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

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

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

จ านวนประชาชนรวมกัน......................................หลังคาเรือน 

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

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

  แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ.............................................................. .... 

  จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์............... ............................. 

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

 
2. คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง  จ านวน..............คน ประกอบด้วย 

๒.๑ รายชื่อคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ ที่อยู่ติดต่อได้ โทรศัพท์ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหต ุ แนบส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองทุกคน 

 

 

แบบ คพม. ๐๑ 

        



2 
 

๒.๒  ก าหนดคณะผู้รับผิดชอบ   
 ๑) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวนอย่างน้อย ๓ คน  

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

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

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

 
 ๒) คณะผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

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

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

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

 
 ๓) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

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

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

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

 
 ๔) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

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

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

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

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

เมื่อวันที่ ...........เดือน...............................พ.ศ. ...................  ณ ................................................................................  
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3. รายช่ือประชาชนของผู้เสนอโครงการ 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่-โทรศัพท์ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ลายเซ็นชื่อ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมายเหตุ ๑. หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บา้นจัดสรร/อาคารชุด/กลุม่หมู่บ้าน/กลุม่ชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด 
      จะต้องมีรายชื่อตั้งแต่ ๑๐๐ หลงัคาเรือน ขึ้นไป 
   ๒. กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองตามที่คณะกรรมการก าหนด จะต้องมีรายชื่อตั้งแต่ ๕๐ หลังคาเรอืนขึ้นไป 
   ๓. แนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงความเกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนเมือง 
      ของผู้เสนอโครงการทุกคน และคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง 
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโครงการพัฒนาเมืองท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
 
1. ชื่อโครงการ............................................................................................................... ...................................... 

เหตุผลและความจ าเป็น.......................................................................................................... ........................ 

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

............................................................................................................................. ........................................... 
(โครงการพัฒนาเมืองที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องต่อนโยบายของ
รัฐบาล สนับสนุนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน) 

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

2. ลักษณะของโครงการพัฒนาเมืองท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน(เลือกลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการ การแก้ไข  ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหา การก่อสร้าง รื้อถอน 
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะ หรือพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ชุมชนเมือง หรือการจัด
ระเบียบลดความแออัดของชุมชนโดยชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
ชุมชนเมือง     อันจะท าให้ชุมชนเข้าใจรูปแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง และพัฒนาเมืองไปสู่ชุมชนสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน 

เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
อย่างปลอดภัย มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพ้ืนที่สร้างสรรค์กิจกรรมในการผ่อนคลายของประชาชน และมี
การพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเมืองร่วมกัน 

เป็นโครงการที่จัดระเบียบพ้ืนที่ชุมชนเมือง ลดความแออัดของเมือง ลดการเคลื่อนย้ายของคน
เข้าสู่เขตเมือง ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชุมชนเมืองให้สัมพันธ์กับความต้องการ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมของชุมชน และการกระจายความเจริญให้ใกล้เคียงกันในทุกพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างสรรค์พ้ืนที่ในการดูแลเด็กและคนชรา
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลในลักษณะบ้านสามวัย ส่งเสริมเกิดการสร้างเครือข่ ายพลเมืองในการพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนเมือง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยและห่ างไกลสิ่งเสพติดให้โทษ มีความ
สะดวกในการเดินทาง และสถานพยาบาลที่ทันสมัย 

เป็นโครงการอื่นซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาเมือง ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาเมือง 

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

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

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

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

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

............................................................................. ...............................................................................................  
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3. โครงการพัฒนาเมืองท่ีขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นโครงการ ดังต่อไปนี้(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

3.1 เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่  
   

เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ เนื่องจาก............................. 
เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอ่ืน 
 

๓.๒ เป็นโครงการต่อยอด 
เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วน(ระบุโครงการ/แหล่งที่ด าเนินการอยู่แล้ว)............................. 
 
เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ (ระบุแหล่งที่ได้รับงบประมาณ)........................... 

 
4. รายละเอียดของโครงการ 

4.1  วัตถุประสงค์หลักของโครงการ 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
4.2  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

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

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

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

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

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

4.3  วิธีการด าเนินงาน 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



6 
 

4.4  แผนงาน/กิจกรรม 

(ระบุรายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมที่จะด าเนินการ) 
 

ล าดับ  แผนงาน/กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
 ๔.๕ วงเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณทีต่้องใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน................................................ บาท  
  วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จ านวน................................................................บาท  
  วงเงินงบประมาณทีจ่ัดหาจากแหล่งอื่น จ านวน................................................................ บาท  

รายละเอียดการใช้เงิน 
 
ล าดับ รายการ จ านวนเงินที่ใช้(บาท) หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    

 รวมทั้งสิ้น   
 

๔.๖ ระยะเวลาด าเนินการ  
เริ่มต้น วันที่  เดือน   พ.ศ. 

   สิ้นสุด วันที่  เดือน   พ.ศ. 
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๔.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๑) .………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔.๘ แผนการดูแลรักษาโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

ที ่ แผน/กิจกรรม ผู้รับผิดขอบ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
 
๔.๙ ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ(โปรดระบุประโยชน์ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ต่อชุมชน/คนนอกชุมชน) 

 ๑) .………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๖) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. เอกสารประกอบการยื่นขอรับฯ 

 
ที ่ เอกสาร มี ไม่มี 
๑. รายงานการประชุมของผู้เสนอโครงการ เอกสารการมอบหมายคณะกรรมการ

โครงการพัฒนาเมือง และบัญชีรายชื่อผู้เสนอโครงการเข้าร่วมประชาคม 
  

๒. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานอื่นที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของ
พ้ืนที่ชุมชนเมือง/พ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนดของผู้เสนอโครงการ 

  

๓. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง   
๔. ส าเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง/หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้

ครอบครองกรรมสิทธิ์ 
  

๕. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ด าเนินโครงการ   
๖. อ่ืนๆ ประกอบความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ(ระบุ) 

       อาทิเช่น ใบขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคารแบบแปลน รูปพื้น, ด้านข้างท้ัง 
๔ ด้าน, ด้านตัดขวาง,ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีสนับสนุนโครงการ 
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6. ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองดังกล่าวข้างต้น ขอรับรองว่าคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาเมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
เสนอโครงการ และหากการกระท าใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการกระท านั้นๆ 
 
 
 

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. ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หมายเหต ุ ๑.ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูเ้สนอโครงการ ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ ของคณะผูร้ับผดิชอบการด าเนินโครงการ 
  ๒. สามารถเพิ่มเตมิข้อมูลรายละเอียด และเอกสารประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนได้ 
     ตามความเหมาะสม  
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1. ผู้เสนอโครงการ :  

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด/กลุ่มประชาชน............................................... 
    กลุ่มหมู่บ้าน/กลุ่มชุมชน/กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร/กลุ่มอาคารชุด.......................................... 

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

จ านวนประชาชนรวมกัน..................................ครัวเรือน 

ชื่อผู้ได้รับมอบหมาย.................................................นามสกุล........................... ................. 

โทรศัพท์.................................................................... 
2. ชื่อโครงการพัฒนาเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน....................................................................... 

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

วงเงินที่เสนอ.......................................................................................................... .......................................... 
3. ลักษณะของโครงการพัฒนาเมืองที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน(เลือกลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการ การแก้ไข  ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหา การก่อสร้าง รื้อถอน 

ปรับปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะ หรือพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ชุมชนเมือง หรือการจัดระเบียบลด
ความแออัดของชุมชนโดยชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง อันจะท าให้
ชุมชนเข้าใจรูปแบบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง และพัฒนาเมืองไปสู่ชุมชนสันติสุขอย่างยั่งยืน 

เป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยอย่าง
ปลอดภัย มีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพ้ืนที่สร้างสรรค์กิจกรรมในการผ่อนคลายของประชาชน และมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเมืองร่วมกัน 

เป็นโครงการที่จัดระเบียบพ้ืนที่ชุมชนเมือง ลดความแออัดของเมือง ลดการเคลื่อนย้ายของคนเข้าสู่เขต
เมือง ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชุมชนเมืองให้สัมพันธ์กับความต้องการ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของชุมชน 
และการกระจายความเจริญให้ใกล้เคียงกันในทุกพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สร้างสรรค์พ้ืนที่ในการดูแลเด็กและคนชราให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสมดุลในลักษณะบ้านสามวัย ส่งเสริมเกิดการสร้างเครือข่ ายพลเมืองในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยและห่างไกลสิ่งเสพติดให้ โทษ มีความสะดวกในการเดินทาง 
และสถานพยาบาลที่ทันสมัย 

เป็นโครงการอื่นซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาเมือง ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาเมืองเห็นสมควร 

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

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

แบบกลั่นกรองโครงการพัฒนาเมืองที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
ส าหรับ คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 
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4. โครงการพัฒนาเมืองท่ีขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นโครงการ ดังต่อไปนี้(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงาน  
สนับสนุนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วน(ระบุโครงการ/แหล่งที่ด าเนินการอยู่แล้ว).......................................... 
เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ 
เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ เนื่องจาก.............................................. 
เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอ่ืน 

   เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ (ระบุแหล่งที่ได้รับงบประมาณ)........................................ 
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5. เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางกลั่นกรองโครงการพัฒนาเมือง 
5.1 ประโยชน์ต่อชุมชน 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนั
ก% 
(ก) 

ระดับการให้คะแนน ค่าคะแนน  
(ข) 

ค่าคะแนนรวม  
(ค)  

     = ก x ข 
1 2 3 4 5 

ผลประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับ 40        
5.1.1 จ านวนผูไ้ด้รับประโยชน ์ 20 มีผู้ได้รับประโยชน์  

น้อยกว่า 100 คน  
มีผู้ได้รับประโยชน์  
101 -200 คน 

มีผู้ได้รับประโยชน์  
201 -300 คน 

มีผู้ได้รับประโยชน์ 
301 -400 คน 

มีผู้ได้รับประโยชน์  
มากกว่า 400 คน 

  

5.1.2  คุณประโยชน์ของโครงการ  
    (1) ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยาย
โอกาส  
    (2) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   (3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
การศีกษา วัฒนธรรม 
   (5) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของคนใน
ชุมชน  

10 มีคุณประโยชน์    
1 ด้าน 

มีคุณประโยชน์    
2 ด้าน 

มีคุณประโยชน์   
3 ด้าน 

มีคุณประโยชน์   
4 ด้าน 

มีคุณประโยชน์   5 
ด้าน 

  

5.1.3  ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก 
คุณประโยชน์ของโครงการ (รวมทกุด้าน
ตามที่ระบุใน 5.1.2 )  

10 0.5-1 ลา้นบาท 1-2 ล้านบาท 2-3 ล้านบาท 3-4 ล้านบาท มากกว่า 4 ล้านบาท   

 
5.2 ประโยชน์ต่อคนนอกชุมชน 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก

% 
(ก) 

ระดับการให้คะแนน ค่าคะแนน  
(ข) 

ค่าคะแนนรวม 
(ค) 

    = ก x ข 
1 2 3 4 5 

ผลประโยชน์ที่คนนอกชุมชนจะได้รับ  20        
    จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ 20 มีผู้ได้รับประโยชน์  

น้อยกว่า 100 คน  
มีผู้ได้รับประโยชน์  
101 -200 คน 

มีผู้ได้รับประโยชน์  
201 -300 คน 

มีผู้ได้รับประโยชน์ 
301 -400 คน 

มีผู้ได้รับประโยชน์  
มากกว่า 400 คน 
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5.3 ความพร้อมและความยั่งยืนของโครงการ  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก

% 
(ก) 

ระดับการให้คะแนน ค่าคะแนน  
(ข) 

ค่าคะแนนรวม 
(ค) 

    = ก x ข 
1 2 3 4 5 

ความพร้อมและความยั่งยืนของ
โครงการ 

40        

5.3.1 ความพร้อมของโครงการ 
มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่  
(1) มีการวิเคราะห์โครงการเบื้องตน้          
(ตามแบบ คพม. 01) 
(2) มีเอกสารแสดงส าเนาเอกสารสิทธ์ิใน
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแสดงความ
ยินยอมจากผูค้รอบครองกรรมสิทธิ์ 
(3) มีงานศึกษาหรืองานวิจัยสนับสนุน หรือมี
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
(feasibility study) 
(4) เป็นการด าเนินการเพื่อต่อยอดโครงการที่ท า
ได้ผลดีอยู่แล้ว 
(5) มีรายละเอียดของการสิ่งก่อสรา้ง 
รายละเอียดของแบบแปลน (detail design)  
หรือ ใบขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร  

20 มีการเตรียม
ความพร้อม   
1 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อม  
2 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อม  
3 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อม  
4 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อม     
5 ด้าน 
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ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก
% 
(ก) 

ระดับการให้คะแนน ค่าคะแนน  
(ข) 

ค่าคะแนนรวม 
(ค) 

    = ก x ข 
1 2 3 4 5 

5.3.2 ความยั่งยืนของโครงการมีการ
จัดเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ได้แก่  
(1) มีการตกลงเรื่องความรับผิดชอบใน
ชุมชน 
(2) มีการวางแผนการด าเนินโครงการหรือ
การบ ารุงรักษาภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
(3) มีความตกลงเรื่องการตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีแหล่งรายได้เพื่อบ ารุงรักษาโครงการ
ในอนาคต 
(5) มีแผนงานขยายโครงการในอนาคต 
 

20 มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ความยั่งยืน      
1 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ความยั่งยืน     
2 ดา้น 

มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ความยั่งยืน     
3 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อม
ด้านความ
ยั่งยืน 4 ด้าน 

มีการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ความยั่งยืน     
5 ด้าน 

  

 
 ข้อเสนอแนะอื่น  
 ………………………………………………………………............................................................................................................………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
       ลงชื่อ                                                                        
              (....................................................................................)                                           
ต าแหน่ง        ประธานอนุกรรมการ/เลขานุการอนุกรรมการ  
            หรือ ประธานคณะท างาน/เลขานุการ คณะท างานจังหวัด /กรุงเทพมหานคร  

                    วันท่ี……………เดอืน…………………………พ.ศ......... 



แบบแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาโครงการพัฒนาเมือง 
ส าหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะท างานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด 

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

 
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................... ................................ 
งบประมาณ.......................................................................................บาท 
ผู้เสนอโครงการ/ชุมชน............................................................................................................................. ........... 
คณะท างานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดมีความเห็นและเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      ลงชื่อ           ผู้รับรองข้อมูล 
            (.........................................................) 
      เลขานุการคณะท างานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด....................... 



(แบบสรุป คพม.) 
แบบสรุปโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัด 

ประจ าเดือน .................................... จังหวัด …………………………………… 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ขอรับ
การสนับสนุน (บาท) 

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน/กลุ่ม
ประชาชน ที่เสนอโครงการ 

เทศบาลนคร/เมือง อ าเภอ คะแนนที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

รวม จ านวน ...................โครงการ  .........................บาท     
 
 หมายเหตุ ให้จัดเรียงล าดับโครงการฯ ตามล าดับคะแนนที่ได้รับจากมาก – น้อย      ลงชื่อ ...................................................... 

                       (....................................................) 
                                 ประธานคณะท างานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด

  


