
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.   ๒๕๖๐  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  35  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม

พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“ข้อ  ๔  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้  หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้น  

หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี”้ 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม

พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“ข้อ  ๖  ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  การบูรณาการขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคพลเมือง   
การส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเลือกตั้ง”   

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน” 

“ข้อ  ๘  เ ม่ือมีกรณีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  ให้ผู้อ านวยการส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ประกอบด้วย 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(1) ประธานกรรมการ 
(2) รองประธานกรรมการ  หนึ่งคน 
(3) กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน 
(4) ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(5) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
(6) ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(7) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ  (ถ้ามี) 
(8) กรรมการและเลขานุการ 
การได้มาซึ่งกรรมการ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ด าเนินการสรรหาด้วยวิธีการตามที่เห็นสมควร  โดยมีตัวแทนจากประชาชนทุกหมู่บ้าน  ชุมชน   
เป็นกรรมการ  ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  
ส าหรับกรรมการตามวรรคแรก  (๔)  (5)  (6)  และ  (7)  ให้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานระดับ
จังหวัดของที่ท าการปกครองจังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจั์งหวัด  คัดเลือกตัวแทนของต าบลหนว่ยงานละหนึง่คน  
ในกรณีพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ประสานขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 
ตามวรรคแรก  (๔)  (5)  (6)  และ  (7)  โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้ประสานขอความร่วมมือบุคลากร 
ทางการศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  หรือบุคคล
ที่เห็นสมควรหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

เ พ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
จังหวัดอาจแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยเลขานุการขึ้นอีกจ านวนไม่เกินสองคน  ตามค าแนะน า  
ของคณะกรรมการ” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  9  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในขอ้  14  วรรคสาม  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ย  
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“เม่ือได้รับรายงานจากคณะกรรมการตามวรรคสองว่า  มีเหตุให้กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่ง 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการสรรหา  หรือประสาน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการคัดเลือกตัวแทนของต าบล  แล้วแต่กรณี  แล้วแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวันนับแต่ได้รับรายงาน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (1)  ถึง  (9)  ของวรรคหนึ่ง  ในข้อ  ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



“(๑) ประชุม  วางแผน  เพ่ือบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) จัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ตามภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  
หรือให้การสนับสนุนการจัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  เพ่ือขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ  
งบประมาณในการด าเนินการส่งเสริมการสร้างวิถชีีวติประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย   

 (3) เป็นวิทยากรแกนน าในการรณรงค์  เผยแพร่  และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของประชาชน  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ   
และการเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวถิีประชาธปิไตย 

 (4) ให้การสนับสนุน  หรือฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตัง้
แก่สมาชิกหรือผู้ซึ่งสนใจ  หรืออาสาสมัคร  เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรืออาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง   

 (5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกความเป็นพลเมือง  ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าทางใด  มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง  หรือ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง  หรือช่วยเหลือการปฏิบัติในการเลือกตั้งทุกระดับ 

 (6) ประสานการท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครหนว่ยงานของรัฐ  สถาบันการศกึษา  
องค์กรเอกชน  และองค์กรชุมชน  ในภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  

 (๗) สรุป  รวบรวม  และจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ต าบล 

 (๘) พิจารณาด าเนินการอื่นตามที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดมอบหมาย” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๑๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคร้ังทุกสามเดือน  เว้นแต่มีเหตุจ าเปน็อื่น”   
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 

พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๒๒  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอ าเภอ  มีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา 

ประชาธิปไตยอ าเภอ  โดยให้ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลหรือชุมชนทกุศนูย์ 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  ในกรณีอ าเภอใดมีจ านวนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล  น้อยกว่า 
ห้าศูนย์  ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอ าเภอ  ให้ครบจ านวน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ห้าคน  ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ  ๕  วรรคห้า  ข้อ  ๗  วรรคสาม  ข้อ  8  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒   
ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  วรรคสอง  และวรรคสาม  และข้อ  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๑ ให้เ พ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  ของข้อ  ๒๕  ของระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยศูนยส์่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“ให้มีการประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด”   

ข้อ 1๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  26  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ   ๒๖  ใ ห้ คณะกรรมการการเ ลือกตั้งแต่งตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่งเ รียกว่า  
“คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย”  ประกอบด้วย 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เป็นรองประธานกรรมการ 
 ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย   
(๓) อธิบดีกรมการปกครอง  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๕) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ   
(๖) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๗) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(8) เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เป็นกรรมการ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัย  หรือผู้แทน 
(9) ปลัดกรุงเทพมหานคร  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 

(10) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ 
(11) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเปน็พลเมือง เป็นกรรมการ 
(๑2) รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือขา่ยการเลอืกตั้ง เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการ 
(๑3) ผู้อ านวยการฝ่าย  ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ   

ในกรณีที่คณะกรรมการมีองค์ประกอบไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้คณะกรรมการเท่าที่ มีอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่” 

ข้อ 1๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  27  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยศูนย์สง่เสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



“ข้อ  ๒๗  ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุน  เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษา  และพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริม 

พัฒนาประชาธิปไตยในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสง่เสริมความรู้เพ่ือสร้างพลเมืองคุณภาพ 

(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม  
พัฒนาประชาธิปไตยมีส่วนร่วมทางการเ มือง  หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง  หรือ 
การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง  หรือการเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลอืกตั้งทกุระดับ   

(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ  และสนับสนุนการด าเนินงานของ   
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นศูนย์เ รียนรู้วิถีประชาธิปไตยและท าหน้าที่ส่งเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  โดยเป็นกลไกหลักในการประสานงานและท างาน
เป็นเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน  และองค์กรชุมชน  

(๔) เสนอแนะและให้ความเหน็เกีย่วกบัการก าหนดแนวทางประเมินมาตรฐาน  ติดตาม  นิเทศ  
การด าเนินงานของศูนยส์่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  เพ่ือให้การขับเคลือ่นเป็นไปตามเป้าหมาย  

(๕) พิจารณา  หรือด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด” 
ข้อ 1๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  28  และข้อ  29  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ 1๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 

พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
“ข้อ   ๓๖  ใ ห้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอของบประมาณประจ าปี    

เพ่ือสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์สง่เสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามระเบียบนี ้ เพ่ือให้ 
การด าเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเข้มแข็ง  ต่อเนื่อง  และ 
มีประสิทธิภาพ   

ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน  สามารถยื่นเสนอโครงการ  
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์  
ทรงเป็นประมุข  หรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือโครงการส่งเสริม  
การสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย  หรือโครงการอื่นในลักษณะเดยีวกนั
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การเสนอโครงการตามวรรคสอง  ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น  รายละเอียดของกิจกรรม  
และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



จังหวัดเพ่ือพิจารณาตรวจสอบวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ  ความเป็นไปได้  ความคุ้มค่า  และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ  หากเห็นชอบให้รวบรวมเสนอส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เ ม่ือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติโครงการตามวรรคสาม  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาจัดท าบันทึกข้อตกลงตามแบบท้ายระเบียบ  แล้วโอนเงนิ
งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนยส์่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนั้น ๆ  

การเบิกจ่ายทุกคร้ัง  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้องรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน  ดังนี้ 
(1) การจ่ายให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน  ในกรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงนิได้ 

ให้จัดท าใบส าคัญรับเงินตามแบบ  พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูรั้บเงิน 
(2) กรณีการจ่ายเงินปลีกย่อย  วงเงินไม่เกินสองพันบาทและไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน  

หรือออกใบส าคัญรับเงินตาม  (1)  ได้  ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงินที่มีประธานกรรมการหรือ  
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

เ ม่ือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้ด าเนินการตามโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติ 
เสร็จเรียบร้อย  ให้รายงานผลการด าเนินโครงการพร้อมรายงานการใชจ่้ายเงินตามแบบท้ายระเบยีบ  

กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน  หรือส าเนาใบรับฝากเงินของธนาคารดังกลา่ว  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการเสร็จสิน้  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด” 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ  ๓๗  ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
เป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
พิจารณาจัดท าทะเบียนรายชื่อ  และแจ้งทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยนั้น ๆ  ทราบ  เพ่ือประสานการท างานร่วมกันและขยายเครือข่ายสนับสนุนภารกิจของ  
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย”   

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๓๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“สมาชิกผู้ใดมีพฤติการณ์ในการขัดขวางหรือไม่สนบัสนนุการด าเนินงานของศูนยส์่งเสริมพัฒนา 
ประชาธิปไตย  หรือมีเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตยนั้น  มีอ านาจพิจารณาและตรวจสอบ  หากเห็นว่ามีพฤติการณ์หรือขาดคุณสมบัติ จริง    
ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือคัดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ    
และแจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ” 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ 1๘ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  หรือขึ้นทะเบียนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า 
เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ต่อไป  จนกว่าจะมีการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ภายในหนึง่ปีนบัแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 1๙ ให้ยกเลิกแบบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้แบบท้ายระเบยีบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.) 

_______________ 
 

โดยเป็นการสมควรให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.) เพ่ือให้อาสาสมัคร
หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน  ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่  (ระบุชื่อต าบล) เข้ามามี 
ส่วนร่วมและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการให้
การลงคะแนนออกเสียงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม บรรลุภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ... ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล) โดยมีสถานที่ท าการตั้งอยู่  ณ ....... ...................... ...... หมู่ที่  . . ........... 
ถนน ....................... .............. ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต .... ..............................  
จังหวัด ....................................  

 
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน …….......... พ.ศ. ....  
 
 
 

          (.......................................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) 
 
 
 
 

 

 

แบบ  ศส.ปชต.  ๑ 



              

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.) 

_______________ 
 

โดยที่มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ... ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่ง เสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ดังต่อไปนี้  

๑. ............................................................ประธานกรรมการ  
๒. ............................................................รองประธานกรรมการ  
๓. ............................................................กรรมการ  
๔. ............................................................กรรมการ  
๕. ............................................................กรรมการ  
๖. ............................................................กรรมการ  
๗. ............................................................กรรมการ  
๘. ............................................................กรรมการ  
๙. ............................................................กรรมการและเลขานกุาร  

โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล) 
และหน้าที่อ่ืนๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน …….............พ.ศ. .... 
 

ประกาศ ณ วันที่....... เดือน ……...... พ.ศ. .... 
 
 

          (.......................................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) 
 

แบบ  ศส.ปชต.  ๒ 



               

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) 
เรื่อง ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.) 

พ้นจากต าแหน่ง 
_______________ 

 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  (ระบุชื่อจังหวัด)  ลงวันที่ …...... 

เดือน ..............พ.ศ. .... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สง่เสริมพัฒนาประชาธิปไตย  (ระบุชื่อต าบล)  นั้น  

ด้วยเหตุที่ ...........................................(ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง)............................................ .... 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ... ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(ระบุทั้งคณะ หรือชื่อรายบุคคล และระบุชื่อต าบล) ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นพ้นจากต าแหน่ง  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ .........เดือน...……............ พ.ศ. .... เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน …….......... พ.ศ. ....  
 
 
 

          (.......................................................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ศส.ปชต.  ๓ 



 

 

   แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย  

 

 

 

 

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

 
 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................... .ชื่อสกุล  .............................................. ...............
อายุ   ................ ปี เกิดวันที่  .............เดือน   .................................  พ.ศ. .....  ........ สัญชาติ ..................................       
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □ มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี........................

หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก  ........................  ถนน .........................ต าบล   .......................... อ าเภอ  ............. ...........
จังหวัด .............................  โทรศัพท์ ......................................... โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ............................................  
Line ID : .....................................  Facebook ........................ เป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

มีความประสงค์  

□ ขอมีบัตรครั้งแรก  

□ ขอมีบัตรใหม่แทนบัตรที่หาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ  

□ ขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน ดังนี้  

□ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

□ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  

□ บัตรหมดอายุ เลขที่.............../..................(ถ้ามี) 
 

 
ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นค าร้อง  
       (…...................................................)  

 

 

ปิดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 

แบบ  ศส.ปชต.  ๔/๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ศส.ปชต.  ๔/๒ 



แบบ  ศส.ปชต.  ๕ 
 

 

(แบบโครงการขอรับเงินสนับสนุน) 

โครงการ...................................................................................................................... ........ 

                                         
๑. หลักการและเหตุผล  (สาเหตุและความจ าเป็นต้องมีโครงการ) 
 ............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................ .....................................................................................  
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดการส่งเสริมหรือพัฒนาประชาธิปไตย เรื่องอะไร) 
 ๑. ............................................................................................................................. .............................. 
 ๒. ................................................................................................ ........................................................... 
 ๓. .......................................................................................................................... ................................. 
๓. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 
 ๑. .......................................................................................................................... ................................. 
 ๒. ...........................................................................................................................................................  
 ๓. .......................................................................................................................... ................................. 
 ๔. .......................................................................................................................... ................................. 
๔. วิธีด าเนินการ (ให้รายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการ ท าอย่างไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
 ............................................................................................................................. ....................................
................................................................... ..........................................................................................................  
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ) 
 .............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
๖. สถานที่ด าเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน) 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................................................................ . 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ) 
 ................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
๘. งบประมาณ จ านวนเงิน........................................บาท (....................................................................... ........) 
 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร) 
 ๑. .......................................................................................................................... ................................. 
 ๒. ............................................................................................................................. .............................. 
 ๓. ................................................................................................ ........................................................... 

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                     (............................................................) 
                                  ต าแหน่ง.................................................... 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) 



 
 (แบบประมาณการค่าใช้จ่าย) 

 
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย 
โครงการ.................................................................................................................. 

 
ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
๑๑   
๑๒   
๑๓   
๑๔   
๑๕   

รวม  
 

(ตัวหนังสือ) (...............................................................................................................) 
 
 
 

หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ส านักงาน
 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความคุ้มค่า เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุน) 

 
เลขที่............../................ 

 
บันทึกข้อตกลง 

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

 ๑. บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด..........................  
โดย (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด...................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)……………………………. 
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. ........................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่     -               -                   -        -     อยู่บ้านเลขที่............... 
หมู่ที่............................ซอย..................................ถนน...................................ต าบล/แขวง...... ............................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................ .....โทรศัพท์........................................ 
ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือผู้แทน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า  
“ผู้รับการสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  ๒. ผู้รับการสนับสนุน ตกลงจะด าเนินการโครงการ............................... ...............................ซึ่งต่อไปใน
บันทึกนี้เรียกว่า“โครงการ”ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด...................................
ผู้ให้การสนับสนุน ได้ให้เงินสนับสนุน จ านวน..........................บาท (............................... .........) ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ๓. ในการรับเงินสนับสนุนโครงการ ผู้รับการสนับสนุนจะเปิดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์  
โดยใช้ชื่อของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนั้นเป็นชื่อบัญชีธนาคาร เพ่ือรับและจ่ายเงินของโครงการ  
โดยให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายจากบัญชีธนาคารของโครงการได้สองในสามคน เมื่อผู้ให้การสนับสนุนได้รับแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารจากผู้รับการสนับสนุนแล้ว จะโอนเงินสนับสนุนตามข้อ ๑ เข้าบัญชีธนาคาร
ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับผลการด าเนินโครงการ 
 ๔. หากผู้รับการสนับสนุนไม่ด าเนินการตามโครงการหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด ผู้รับการสนับสนุนยินยอมคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่าย 
ไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อันเกิดจากการด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ด าเนินการ
ตามโครงการให้แกผู่้ให้การสนับสนุน โดยผู้ให้การสนับสนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
และผู้ให้การสนับสนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ด าเนินการหรือด าเนินการ  
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่ งมิได้เกิดจาก 
การกระท าของผู้รับการสนับสนุน 
 ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนไม่คืนเงินสนับสนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่
ผู้ให้การสนับสนุน ผู้รับการสนับสนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจาก
ผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้การสนับสนุนด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย 
 

/๕. เมื่อด าเนินการ... 
 



-๒- 
 
 ๕. เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับการสนับสนุนต้องรายงาน 
ผลการด าเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนให้ผู้ให้การ
สนับสนุนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด...................................พร้อมการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว 
 หากผู้ได้รับการสนับสนุนไม่รายงานผลการด าเนินการ ผู้ให้การสนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้โอกาสต่อไป และหากผู้รับการสนับสนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้รับการสนับสนุน 
ยินยอมให้ผู้ให้การสนับสนุนด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายก าหนด 
 บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้รับการสนับสนุนหนึ่งฉบับ 
และผู้ให้การสนับสนุนหนึ่งฉบับ 
 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ).......................................ผู้ให้การสนับสนุน           (ลงชื่อ).......................................ผู้รับการสนับสนุน 
       (........................................)                                      (.......................................)    
ต าแหน่ง.......................................                                ต าแหน่ง.................................... 

(ลงชื่อ).......................................พยาน ผู้ให้การสนับสนุน   (ลงชื่อ).......................................ผู้รับการสนับสนุน 
       (..........................................)                                     (.......................................) 
ต าแหน่ง.......................................                                ต าแหน่ง.................................... 

(ลงชื่อ).......................................พยาน ผู้ให้การสนับสนุน   (ลงชื่อ).......................................ผู้รับการสนับสนุน 
        (.......................................)                                      (.......................................) 
ต าแหน่ง......................................                                ต าแหน่ง..................................... 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แบบรายงานผลการด าเนินงาน) 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่รับเงินสนับสนุน 
โครงการ........................................................................................................  

จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด........................................ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................ 

รายงาน ณ วันที่............เดือน..........................พ.ศ.................... 
 
๑. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) …............................. 
๒. งบประมาณ 
 ๒.๑ งบประมาณของโครงการที่รับเงินสนับสนุน...................................................บาท 
 ๒.๒ งบประมาณท่ีได้ใช้ไปในการด าเนินงานโครงการ............................................บาท 
 ๒.๓ งบประมาณคงเหลือ..............................................บาท (ถ้ามี) 
๓. ผลการด าเนินการ 

๓.๑ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ............... 
ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่......./..........วันที่........เดือน............พ.ศ. ......... 
ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............และเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
 ๓.๒ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ............... 
ขอส่งส าเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน จ านวน..........ฉบับ  จ านวนเงิน...................บาท 
(.............................................) ของการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินมาพร้อมหนังสือนี้เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 
 ๓.๓ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อต าบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ............... 
ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จ านวน............................................บาท คืนมาพร้อมหนังสือนี้ 

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับในการสร้างพลเมืองคุณภาพอย่างไร) 
............................................................... ................................................................................................ 

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

............................................................................................................................. ................................................ 
๔. ผู้รับการสนับสนุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก.................................................................
จึงขอส่งเงินคืน จ านวน.................................บาท (..............................................................) มาพร้อมหนังสือนี้ 
 

                             (ลงชือ่)............................................ผู้รายงาน (ผู้รับการสนับสนุน) 
                                                  (.........................................) 
                                           ต าแหน่ง........................................ 

 

 

 


