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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่ เ ป็น การสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่า ด้ วยศูนย์ส่งเสริม
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสม และสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์
การขับเคลื่อนภารกิ จของศูนย์ส่งเสริ มพั ฒนาประชาธิ ปไตยในการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถู กต้องเกี่ ยวกั บ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา 35 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญั ติ
ประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยศู น ย์ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กาหนดไว้ หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการการเลื อกตั้ง อาจก าหนด ยกเว้น
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี”้
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๖ ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ส านั ก งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้อ งกับการสร้ างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริม
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน การบูรณาการขยายและพั ฒนาศั กยภาพเครือข่ ายภาคพลเมื อง
การส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนใช้สิ ทธิเ ลือ กตั้ งโดยสุจริ ต และเที่ย งธรรม และการส่ งเสริ ม การมี ส่วนร่วม
ในกระบวนการเลือกตั้ง”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน”
“ข้ อ ๘ เมื่ อ มี ก รณี ก ารตั้ ง ศู นย์ส่ งเสริ ม พั ฒ นาประชาธิป ไตย ให้ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจั งหวั ดออกประกาศแต่งตั้ งคณะกรรมการตามแบบท้ายระเบียบนี้
ประกอบด้วย
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(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการ หนึ่งคน
(3) กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน
(4) ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน
(5) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
(6) ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(7) ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ (ถ้ามี)
(8) กรรมการและเลขานุการ
การได้ ม าซึ่งกรรมการ ให้ผู้ อานวยการสานัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด าเนิ น การสรรหาด้ ว ยวิ ธีก ารตามที่ เห็ นสมควร โดยมี ตั ว แทนจากประชาชนทุก หมู่ บ้า น ชุมชน
เป็ น กรรมการ ในการสรรหากรรมการให้ พิจารณาจากผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้งก าหนดที่ มีคุ ณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้า มตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
สาหรับกรรมการตามวรรคแรก (๔) (5) (6) และ (7) ให้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานระดั บ
จังหวัดของที่ทาการปกครองจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คัดเลือกตัวแทนของตาบลหน่วยงานละหนึง่ คน
ในกรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ประสานขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตามวรรคแรก (๔) (5) (6) และ (7) โดยอนุ โลม ทั้ งนี้ ให้ป ระสานขอความร่ว มมื อ บุคลากร
ทางการศึกษาของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือบุคคล
ที่เห็นสมควรหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่ อ ประโยชน์ในการปฏิ บัติงาน ผู้ อ านวยการสานั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจา
จังหวัดอาจแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยเลขานุการขึ้นอีก จานวนไม่เกินสองคน ตามคาแนะน า
ของคณะกรรมการ”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการตามวรรคสองว่ า มีเหตุให้กรรมการคนใดพ้นจากต าแหน่ ง
ให้ ผู้ อ านวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจาจั งหวัด ดาเนินการสรรหา หรื อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการคัดเลือกตัวแทนของตาบล แล้วแต่กรณี แล้วแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับรายงาน”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (1) ถึง (9) ของวรรคหนึ่ง ในข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
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“(๑) ประชุม วางแผน เพื่อบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความพร้อ ม
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ส ร้ างความรู้ ค วามเข้า ใจที่ ถู กต้ อ งแก่ ป ระชาชนเกี่ ยวกั บการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
หรื อ ให้ การสนับ สนุนการจั ด ทาแผนงาน โครงการ กิ จกรรม เพื่ อขอรั บการสนับ สนุนทางวิชาการ
งบประมาณในการดาเนินการส่งเสริมการสร้างวิถชี ีวติ ประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
(3) เป็ น วิ ทยากรแกนนาในการรณรงค์ เผยแพร่ และสร้ า งความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลื อกตั้ง ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญ
และการเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย
(4) ให้การสนับสนุน หรือฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตัง้
แก่สมาชิกหรือผู้ซึ่งสนใจ หรืออาสาสมัคร เป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ ง
หรืออาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
(5) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี จิต สานึ กความเป็ นพลเมื อ ง ใช้ สิ ท ธิเ ลือ กตั้ ง และออกเสียง
ประชามติ โดยอิ ส ระปราศจากการครอบงาไม่ว่ า ทางใด มี ส่ ว นร่ วมในกระบวนการเลือ กตั้ ง หรือ
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง หรือช่วยเหลือการปฏิบัติในการเลือกตั้งทุกระดับ
(6) ประสานการทางานเป็นเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน ในภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(๗) สรุป รวบรวม และจัดทารายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตาบล
(๘) พิจารณาดาเนินการอื่นตามที่ผู้อานวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดมอบหมาย”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน เว้นแต่มีเ หตุจาเป็นอื่น”
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้ อ 22 ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยศู นย์ส่ง เสริ ม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๒ ศู น ย์ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาประชาธิปไตยอาเภอ มี ค ณะกรรมการศู นย์ส่ง เสริ มพัฒนา
ประชาธิปไตยอาเภอ โดยให้ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบลหรือชุมชนทุกศูนย์
เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ในกรณีอาเภอใดมีจานวนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล น้อยกว่า
ห้าศูนย์ ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอาเภอ ให้ครบจานวน
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ห้าคน ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 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 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ นวรรคสอง ของข้ อ ๒๕ ของระเบี ย บคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐
“ให้ มี การประเมิ นมาตรฐานของศูนย์ ส่งเสริ ม พั ฒนาประชาธิป ไตย หลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิ น มาตรฐานของศูน ย์ส่งเสริ ม พัฒ นาประชาธิ ปไตย ให้เ ป็นไปตามที่ส านั กงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด”
ข้อ 1๒ ให้ยกเลิกความในข้ อ 26 ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยศู นย์ส่ง เสริ ม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ ข้ อ ๒๖ ใ ห้ ค ณะกรรมการการเ ลื อ กตั้ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นรองประธานกรรมการ
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
(๓) อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หรือผู้ แทน
เป็นกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๖) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๗) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(8) เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เป็นกรรมการ
และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้แทน
(9) ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(10) ผู้อานวยการสานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(11) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
เป็นกรรมการ
(๑2) รองผู้อานวยการสานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
(๑3) ผู้อานวยการฝ่าย สานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่คณะกรรมการมี องค์ป ระกอบไม่ ครบไม่ว่ าด้วยเหตุใ ด ให้คณะกรรมการเท่าที่ มี อ ยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ ”
ข้อ 1๓ ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์สง่ เสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
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“ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมี หน้าที่ ดังนี้
(๑) สนับสนุน เสนอแนะ ให้คาปรึกษา และพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริ ม
พั ฒ นาประชาธิป ไตยในการสร้ างความรู้ ค วามเข้า ใจที่ ถูกต้ องให้แ ก่ป ระชาชนเกี่ ยวกั บการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็นประมุ ข การเสริ มสร้ า งวั ฒนธรรม ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ
(๒) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริ ม
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยมี ส่ ว นร่ ว มทางการเ มื อ ง หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเลื อ กตั้ ง หรื อ
การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง หรือการเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เสนอแนะและให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มศักยภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒนาประชาธิ ปไตยให้ เป็ นศู นย์ เ รี ยนรู้ วิ ถีประชาธิปไตยและท าหน้า ที่ ส่งเสริ มวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยเป็นกลไกหลักในการประสานงานและทางาน
เป็นเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน
(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นเกีย่ วกับการกาหนดแนวทางประเมินมาตรฐาน ติดตาม นิเทศ
การดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้การขับเคลือ่ นเป็นไปตามเป้าหมาย
(๕) พิจารณา หรือดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด”
ข้อ 1๔ ให้ยกเลิกความในข้อ 28 และข้อ 29 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 1๕ ให้ยกเลิกความในข้ อ ๓๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยศู นย์ส่ง เสริ ม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ ข้ อ ๓๖ ใ ห้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เสนอของบประมาณประจาปี
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามระเบียบนี้ เพื่อให้
การด าเนิ น กิ จกรรมของศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยเป็ น ไปอย่า งเข้ ม แข็ ง ต่ อ เนื่ อ ง และ
มีประสิทธิภาพ
ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านการประเมิน มาตรฐาน สามารถยื่นเสนอโครงการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข หรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือโครงการส่งเสริม
การสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถปี ระชาธิปไตย หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พิ จารณาจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
การเสนอโครงการตามวรรคสอง ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น รายละเอียดของกิจกรรม
และรายละเอี ยดประมาณการค่าใช้จ่ายต่อ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจา
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จังหวัดเพื่อพิจารณาตรวจสอบวั ตถุป ระสงค์ก ารด าเนิน โครงการ ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ หากเห็นชอบให้รวบรวมเสนอสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง อนุ มั ติ โครงการตามวรรคสาม ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณาจัดทาบันทึกข้อตกลงตามแบบท้ายระเบียบ แล้วโอนเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนั้น ๆ
การเบิกจ่ายทุกครั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้องรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน ดังนี้
(1) การจ่ายให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน ในกรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
ให้จัดทาใบสาคัญรับเงินตามแบบ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับเงิน
(2) กรณีการจ่ายเงินปลีกย่อย วงเงินไม่เกินสองพันบาทและไม่สามารถเรียกใบเสร็ จรับ เงิ น
หรื อ ออกใบสาคั ญรั บ เงิ นตาม (1) ได้ ให้ จัด ท าใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ นที่ มี ประธานกรรมการหรือ
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
เมื่ อ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิป ไตยได้ ด าเนิน การตามโครงการตามที่ ไ ด้ รับการอนุมัติ
เสร็จเรียบร้อย ให้รายงานผลการดาเนินโครงการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินตามแบบท้ายระเบียบ
กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่ง คืน โดยโอนเข้ าบั ญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือสาเนาใบรับฝากเงินของธนาคารดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการเสร็จสิน้
หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้ อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยศู นย์ส่ง เสริ ม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๓๗ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลัก สูตรที่สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งก าหนด
เป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจัง หวั ด
พิจารณาจัดทาทะเบียนรายชื่อ และแจ้งทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยนั้น ๆ ทราบ เพื่อประสานการทางานร่วมกันและขยายเครือข่ ายสนับสนุนภารกิ จของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย”
ข้อ ๑๗ ให้ ย กเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓๘ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“สมาชิกผู้ใดมีพฤติการณ์ในการขัดขวางหรือไม่สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริ มพัฒนา
ประชาธิปไตย หรือมีเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการของศูนย์ส่ งเสริ ม
พัฒนาประชาธิปไตยนั้น มีอานาจพิ จารณาและตรวจสอบ หากเห็นว่ามี พฤติ การณ์หรือขาดคุ ณสมบั ติ จริ ง
ให้รายงานผู้อานวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจั งหวัดเพื่อคั ดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่ อ
และแจ้งสมาชิกผู้นั้นทราบ”
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ข้อ 1๘ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือขึ้นทะเบียนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ต่อไป จนกว่าจะมี การสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่
ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณาด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ภายในหนึง่ ปีนบั แต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ 1๙ ให้ ย กเลิก แบบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ าด้ วยศู นย์ส่ง เสริ มพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

แบบ ศส.ปชต. ๑

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.)
_______________
โดยเป็นการสมควรให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.) เพื่อให้อาสาสมัคร
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ (ระบุชื่อ ตาบล) เข้ามามี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
หน่ ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องกับ การส่ งเสริ มวิถี ชีวิตประชาธิปไตย ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง เพื่อดาเนินการให้
การลงคะแนนออกเสียงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม บรรลุภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ... ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศตั้งศูนย์ส่ งเสริมพั ฒนา
ประชาธิ ปไตย (ระบุ ชื่ อต าบล) โดยมี ส ถานที่ ท าการตั้ ง อยู่ ณ ................................... หมู่ ที่ .............
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ....................................
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน …….......... พ.ศ. ....

(.......................................................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

แบบ ศส.ปชต. ๒

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.)
_______________
โดยที่มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ... ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่ง เสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ดังต่อไปนี้
๑. ............................................................ประธานกรรมการ
๒. ............................................................รองประธานกรรมการ
๓. ............................................................กรรมการ
๔. ............................................................กรรมการ
๕. ............................................................กรรมการ
๖. ............................................................กรรมการ
๗. ............................................................กรรมการ
๘. ............................................................กรรมการ
๙. ............................................................กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ตาบล)
และหน้าที่อื่นๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน …….............พ.ศ. ....
ประกาศ ณ วันที่....... เดือน ……...... พ.ศ. ....
(.......................................................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

แบบ ศส.ปชต. ๓

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ ศส.ปชต.)
พ้นจากตาแหน่ง
_______________
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) ลงวันที่ …......
เดือน ..............พ.ศ. .... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล) นั้น
ด้วยเหตุที่ ...........................................(ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง)............................................ ....
อาศัยอานาจตามความในข้อ ... ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(ระบุทั้งคณะ หรือชื่อรายบุคคล และระบุชื่อตาบล) ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ .........เดือน...……............ พ.ศ. .... เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน …….......... พ.ศ. ....

(.......................................................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

แบบ ศส.ปชต. ๔/๑
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย
ปิดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้

เขียนที่ ........................................................
วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................... .ชื่อสกุล .............................................................
อายุ ................ ปี เกิดวันที่ .............เดือน ................................. พ.ศ. ............. สัญชาติ..................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □ มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่........................
หมู่ท........
ี่ ....ซอย/ตรอก........................ ถนน .........................ตาบล .......................... อาเภอ ........................
จังหวัด............................. โทรศัพท์ ......................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................
Line ID : ..................................... Facebook ........................ เป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
มีความประสงค์
□ ขอมีบัตรครั้งแรก
□ ขอมีบัตรใหม่แทนบัตรที่หาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
□ ขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน ดังนี้
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
□ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
□ บัตรหมดอายุ เลขที่.............../..................(ถ้ามี)

ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(…...................................................)

แบบ ศส.ปชต. ๔/๒

แบบ ศส.ปชต. ๕

(แบบโครงการขอรับเงินสนับสนุน)
โครงการ..............................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจาเป็นต้องมีโครงการ)
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดการส่งเสริมหรือพัฒนาประชาธิปไตย เรื่องอะไร)
๑. ............................................................................................................................. ..............................
๒. ...........................................................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................................................
๓. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
๑. ...........................................................................................................................................................
๒. ...........................................................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................................................
๔. วิธีดาเนินการ (ให้รายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินการ ทาอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล)
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................................................................................................................
๕. ระยะเวลาในการดาเนินการ (ควรมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๖. สถานที่ดาเนินการ (ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน)
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................................................................................................................
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ)
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๘. งบประมาณ จานวนเงิน........................................บาท (...............................................................................)
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร)
๑. ...........................................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................. ..............................
๓. ...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)

(แบบประมาณการค่าใช้จ่าย)
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย
โครงการ..................................................................................................................
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

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

หมายเหตุ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการจะต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความคุ้มค่า เหมาะสม

(แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุน)
เลขที่............../................
บันทึกข้อตกลง
เขียนที่...................................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........
๑. บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นระหว่างสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด..........................
โดย (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด...................................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” ฝ่ายหนึ่ง
กับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)…………………………….
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ - อยู่บ้านเลขที่...............
หมู่ที่............................ซอย..................................ถนน...................................ตาบล/แขวง...... .............................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................ .....โทรศัพท์........................................
ประธานกรรมการศู น ย์ ส่ งเสริ ม พัฒ นาประชาธิป ไตยหรื อผู้ แ ทน ซึ่งต่อไปในบัน ทึ กข้ อ ตกลงนี้ จะเรียกว่ า
“ผู้รับการสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
๒. ผู้รับการสนับสนุน ตกลงจะดาเนินการโครงการ..............................................................ซึ่งต่อไปใน
บันทึกนี้เรียกว่า“โครงการ”ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ...................................
ผู้ให้การสนับสนุน ได้ให้เงินสนับสนุน จานวน..........................บาท (........................................) ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดาเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
๓. ในการรั บ เงิ น สนั บ สนุ น โครงการ ผู้ รั บ การสนั บ สนุ นจะเปิ ดบั ญ ชีธ นาคารประเภทออมทรัพย์
โดยใช้ชื่อของศูน ย์ส่ งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตยนั้นเป็นชื่อบัญชีธนาคาร เพื่อรับและจ่ายเงินของโครงการ
โดยให้ ผู้ มีอานาจสั่ งจ่ ายจากบั ญชีธ นาคารของโครงการได้ส องในสามคน เมื่อผู้ ให้ การสนับสนุนได้รับแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารจากผู้รับการสนับสนุนแล้ว จะโอนเงินสนับสนุนตามข้อ ๑ เข้าบัญชีธนาคาร
ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับผลการดาเนินโครงการ
๔. หากผู้ รั บ การสนั บ สนุ น ไม่ดาเนิ นการตามโครงการหรื อดาเนิ นการไม่เป็น ไปตามวัต ถุประสงค์
ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด ผู้รับการสนับสนุนยินยอมคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่าย
ไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดาเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ดาเนินการ
ตามโครงการให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน โดยผู้ให้การสนับสนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
และผู้ให้การสนั บสนุ น ไม่ต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดาเนินการหรือดาเนิ น การ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่ งมิได้เกิดจาก
การกระทาของผู้รับการสนับสนุน
ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนไม่คืนเงินสนับสนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่
ผู้ให้การสนับสนุน ผู้รับการสนับสนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับ แต่วันที่ได้รับเงินจาก
ผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้การสนับสนุนดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
/๕. เมื่อดาเนินการ...

-๒๕. เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับการสนับสนุนต้องรายงาน
ผลการดาเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสาเนาใบเสร็จรับเงินหรื อเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้ การ
สนับสนุนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสานั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด...................................พร้อมการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าว
หากผู้ได้รับการสนับสนุนไม่รายงานผลการดาเนินการ ผู้ให้การสนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
สนั บ สนุ น งบประมาณให้ โ อกาสต่ อ ไป และหากผู้ รับการสนั บสนุน ไม่คื นเงินเหลื อจ่า ย ผู้ รับการสนับสนุ น
ยินยอมให้ผู้ให้การสนับสนุนดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกาหนด
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้รับการสนับสนุนหนึ่งฉบับ
และผู้ให้การสนับสนุนหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ).......................................ผู้ให้การสนับสนุน
(........................................)
ตาแหน่ง.......................................

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับการสนับสนุน
(.......................................)
ตาแหน่ง....................................

(ลงชื่อ).......................................พยาน ผู้ให้การสนับสนุน (ลงชื่อ).......................................ผู้รับการสนับสนุน
(..........................................)
(.......................................)
ตาแหน่ง.......................................
ตาแหน่ง....................................
(ลงชื่อ).......................................พยาน ผู้ให้การสนับสนุน (ลงชื่อ).......................................ผู้รับการสนับสนุน
(.......................................)
(.......................................)
ตาแหน่ง......................................
ตาแหน่ง.....................................

(แบบรายงานผลการดาเนินงาน)
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการที่รับเงินสนับสนุน
โครงการ........................................................................................................
จากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด........................................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................
รายงาน ณ วันที่............เดือน..........................พ.ศ....................
๑. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ….............................
๒. งบประมาณ
๒.๑ งบประมาณของโครงการที่รับเงินสนับสนุน...................................................บาท
๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดาเนินงานโครงการ............................................บาท
๒.๓ งบประมาณคงเหลือ..............................................บาท (ถ้ามี)
๓. ผลการดาเนินการ
๓.๑ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ...............
ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลง เลขที่......./..........วันที่........เดือน............พ.ศ. .........
ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............และเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ..........
๓.๒ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ...............
ขอส่งสาเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จานวน..........ฉบับ จานวนเงิน...................บาท
(.............................................) ของการดาเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป
๓.๓ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ...............
ขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จานวน............................................บาท คืนมาพร้อมหนังสือนี้
๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับในการสร้างพลเมืองคุณภาพอย่างไร)
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๔. ผู้รับการสนับสนุนไม่สามารถดาเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก.................................................................
จึงขอส่งเงินคืน จานวน.................................บาท (..............................................................) มาพร้อมหนังสือนี้
(ลงชือ่ )............................................ผู้รายงาน (ผู้รับการสนับสนุน)
(.........................................)
ตาแหน่ง........................................

