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ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0891.4/ว 422         กระทรวงมหาดไทย 
          ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

    5 กุมภาพันธ 2550 

เรื่อง  ซักซอมการดําเนินงาน “โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา” 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.4/ว 4564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 

   ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดอนุมัติใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคม
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินกิจกรรม “โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดยสนับสนุนให องคกรปกครองสวนทองถิ่น กอสรางที่อยูอาศัยใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองอยางมั่นคง ภายใตความรวมมือ
ระหวางประชาชนในหมูบาน ชุมชน แหงละอยางนอย 1 หลัง รวม 8,880 หลัง ดวยงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเงินบริจาคจากประชาชนที่ประสงคเขารวมกิจกรรมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการจัดตั้งงบประมาณ ความแจงแลว นั้น 
  เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย ภายใตความรวมมือของ
ทุกภาคสวนในการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูยากจน ท่ีเปนคนดีและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชาสัมพันธโครงการและเชิญชวนประชาชน ผูนําศาสนา หนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน เขารวมดําเนิน
โครงการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2. แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ประชาสัมพันธโครงการและเชิญชวนบุคคล หนวยงาน ตามขอ 1 ในพื้นที่
เขารวมดําเนินโครงการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   2.2 ดําเนินโครงการโดยมีแนวทางการกอสราง การจัดหาที่ดิน การคัดเลือกบุคคล 
และการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้ 
    (1) การกอสรางบานใหกับประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน
หมายความรวมถึง การรื้อถอน ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยโดยใชวัสดุท่ีมีอยูเดิมรวมกับวัสดุท่ีจัดซื้อใหเพิ่มเติม
แลวดําเนินการกองสรางขึ้นใหมใหมีความมั่นคง แข็งแรง โดยพิจารณาใหเปนไปตามแบบที่สอดคลอง
กับสภาพพื้นที่และชุมชน 
    (2) การจัดหาที่ดินในการกอสรางบานใหผูดอยโอกาส ผูยากไร และ
ผูยากจนใหพิจารณาดําเนินการ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
     (2.1) กรณีบุคคลดังกลาวมีท่ีดินเปนของตนเอง ใหกอสรางบนที่ดิน
ของบุคคลดังกลาว เปนลําดับแรก 
     (2.2) กรณีท่ีบุคคลดังกลาวอาศัยอยูในที่ดินของญาติ ของบุคคลอื่น 
องคกร สถานที่ทางศาสนาหรือหนวยงานอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการเพื่อใหมี
การยินยอมใชท่ีดินเพื่อกอสรางบานใหอยูอาศัยได 
     (2.3) กรณีท่ีไมมีท่ีดินตามขอ (2.1) และ (2.2) ใหพิจารณาที่ดินที่มี
ผูบริจาค หรืออาจจัดหาที่ดินจากเงินบริจาคของผูประสงคเขารวมกิจกรรมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (2.4) กรณีไมสามารถหาที่ดินตามขอแนวทางขางตน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจใชท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูแลว ดําเนินการกอสรางบานแลวอนุญาต
ใหผูไดรับความชวยเหลือเขาอยูอาศัย 
    (3) การคัดเลือกบุคคล เนื่องจากเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ จึงขอให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกคนที่จะไดรับความ
ชวยเหลือใหมีบานอยูอาศัย ตองใหไดบุคคลที่สังคมยอมรับวาเปนคนดี โดยใชการคัดเลือกจากการมีสวน
รวมของประชาชนในหมูบาน ชุมชนอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะทําใหประชาชนใหการ
สนับสนุนและเขารวมโครงการทั้งในดานสนับสนุนงบประมาณและแรงงานกอสราง การจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตเปนการสรางความสมานฉันทของประชาชน และทําให
เกิดความสุขท้ังผูรับมอบและผูมอบ 
    (4) จัดตั้งงบประมาณ มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
     (4.1) กรณีกอสรางที่อยูอาศัยบนท่ีดินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตใหประชาชนเขาอยูอาศัยได ใหพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
ในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประเภทบานพักเพื่อให



มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 

114 ภาคผนวก  ช 

ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจนอยูอาศัย และในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้อวัสดุ
กอสราง และจางแรงงานประชาชนดําเนินการกอสราง สามารถตั้งงบประมาณไวในหมวดดังกลาว       
โดยจัดทําเปนโครงการกอสรางบานเพื่อผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน 
     (4.2) กรณีกอสรางที่อยูอาศัยบนท่ีดินของประชาชน องคกร สถานที่
ทางศาสนาหรือหนวยงานอื่น ใหดําเนินการทางงบประมาณ โดยตั้งงบประมาณรายจายไวในหมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง โดยชี้แจงรายละเอียดวาซื้อวัสดุกอสราง เพื่อนําไป
สรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน และในกรณีท่ีมีการจางแรงงานประชาชน
ดําเนินการกอสราง ใหตั้งงบประมาณไวในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
     (4.3) กรณีท่ีงบประมาณรายจายไมเพียงพอ 
      (4.3.1) ใหพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
รายการที่ยังไมมีความจําเปนตองใชจายไปตั้งจายเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ 
      (4.3.2) ใหพิจารณาใชจายจากเงินสะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสมจากกรณีนี้ได โดยยกเวนการปฏิบัติตามขอ 89 (1)
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และให
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติแทน 
      (4.3.3) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป และ
การใชจายจากเงินสะสม ใหตั้งจายงบประมาณรายจายไวในหมวดรายจายแลวแตกรณีตามขอ (4.1) และ (4.2) 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 สมชาย  ชุมรัตน 
 (นายสมชาย  ชุมรัตน) 
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
โทร.0-2241-9000 ตอ 4122 โทรสาร.0-2241-9000 ตอ 4102, 4112  
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ดวนที่สุด  
 
ท่ี มท 0891.4/ว 4564         กระทรวงมหาดไทย 
          ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

       29 ธันวาคม 2549 

เรื่อง  การดําเนินงาน  “โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา” 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.  เอกสารโครงการ จํานวน 1 ชุด 
  2. แบบแปลนบานที่อยูอาศัย จํานวน 2 ชุด 
   3.  แบบรายงานกิจกรรม (แบบ 1 และ แบบ 2) จํานวน 1 ชุด 

   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2550 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา พระองคทรงนํา
การพัฒนาในดานตางๆ มาสูประชาชนใหมีความเปนอยูอยางมีความสุข ทรงใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ท้ังในดานการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาล
ไดนอมนําพระราชกรณียกิจดังกลาวมากําหนดเปนนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในการพัฒนา
และแกไขปญหาทางสังคม และกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหนาท่ีในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับ
ประชาชนไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญในการปฏิบัติราชการในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน จึงสมควร
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่จักไดรวมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร หรือผูยากจนใหมี
ท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองอยางมั่นคง และดํารงชีวิตอยางมีความสุขภายใตความรวมมือระหวางประชาชน
ในหมูบาน ชุมชน ดวยกันเอง 
   เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงไดอนุมัติ
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินกิจกรรม “โครงการบาน
ทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา” โดยการกอสรางที่อยูอาศัยใหกับผูดอยโอกาส ผูยากไร 
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และผูยากจน โดยขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางที่อยูอาศัยอยางนอยแหงละ 1 หลัง          
รวม 8,880 หลัง โดยมีแนวทางการดําเนินงานโดยสรุปได ดังนี้ 
   1.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดจํานวนบานที่อยูอาศัยท่ีจะกอสรางและ
ระยะเวลาการดําเนินงาน (ตามแบบ 1) แจงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทราบ
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2550 
  2.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นคัดเลือกผูสมควรที่จะไดรับความชวยเหลือ
ดวยกระบวนการประชาคมทองถิ่นพิจารณาความเหมาะสม โดยมีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
    2.1  ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ไดรับทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนเขารวมโครงการกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
    2.2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกและ
ดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับความชวยเหลือ ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสวนราชการที่
เกี่ยวของ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพตางๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร 
    2.3  คณะกรรมการตามขอ 2.2 กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูสมควรไดรับ     
การชวยเหลือ โดยพิจารณาจาก ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน ท่ีมีการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ
หมูบาน คณะกรรมการชุมชน หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรชุมชนในพื้นที่ โดยมี
คุณสมบัติท่ีควรพิจารณา ประกอบดวย 
     (1)  เปนบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
     (2)  เปนบุคคลท่ีไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด หรือไดลด ละ เลิก 
อบายมุขแลว 
     (3)  เปนบุคคลที่ไมทอดทิ้งผูบุพการี และบุตร 
    (4)  เปนบุคคลขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนตอสู
กับความยากลําบาก 
   คณะกรรมการ อาจพิจารณากําหนดคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรในการ
ท่ีจะทําใหผูท่ีไดรับความชวยเหลือเปนผูท่ีเดือดรอนอยางแทจริง และไดรับการยอมรับจากประชาชน 
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  3.  การออกแบบและประมาณการกอสราง 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาใชแบบบานและประมาณราคาคากอสราง
ตามที่กําหนดซึ่งไดสงมาพรอมนี ้ หรืออาจกําหนดแบบแปลนและประมาณราคาคากอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และลักษณะการอยูอาศัยของ
ประชาชนในหมูบาน ชุมชน โดยมีราคาคากอสรางบานและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิตรวมแลวไมควรเกินหลังละ 100,000 บาท 
  4.  การจัดเตรียมงบประมาณ ในการกอสรางที่อยูอาศัยใหกับประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
   4.1  พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปรายการที่ยังไมมี
ความจําเปนตองใชจายไปตั้งจายในงบกลาง รายการชวยเหลืองบเฉพาะการ หรือตั้งงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม 
    4.2  กรณีท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปแลวมีงบประมาณ           
ไมเพียงพอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจารณาใชเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการดังกลาวได ตามขอ 89 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และหากมีความประสงคท่ีจะตองใชเงินสะสมเกิน
กวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน ตามขอ 89 ใหพิจารณายืมเงินสะสมในสวนที่เหลือ
เพื่อสมทบการดําเนินโครงการดังกลาว ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากันยอดเงินสะสมไว
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับสิทธิประโยชนของพนักงานตามขอ 90 และคาใชจายเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเหตุ
สาธารณภัยตามขอ 91 ไวใหพอเพียง 
  5.  การดําเนินการกอสราง 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัยโดยมีแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้ 
    5.1  ดําเนินการในลักษณะจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
   5.2  ใชแรงงานกอสรางในพื้นที่ จากผูท่ีเสียสละแรงงานและชวยเหลือกันในการ
กอสรางเปนลําดับแรก หากไมสามารถหาแรงงานกอสรางในลักษณะดังกลาวได อาจใชวิธีการจาง
แรงงานกอสราง 
    5.3  บานที่ดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ควรมีระบบไฟฟา ระบบประปา ภาชนะ
รองรับหรือกักเก็บน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ในการดํารงชีวิต เชน อุปกรณประกอบอาหาร 
และเครื่องนอน 
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  6.  การสงมอบบาน เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จแลว สามารถใหประชาชนเขาอยู
อาศัยเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนไดกอน สวนการสงมอบอยางเปนทางการพรอมประดับตรา
สัญลักษณ และปายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จักใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย กําหนดตอไป 
  7.  กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน 2550 โดย
กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ 2 ใหทราบเปนระยะทุก 3 เดือน และใหรายงานผลครั้งแรก      
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 และครั้งตอไปทุก 3 เดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ 

   การดําเนินโครงการดังกลาว เปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จึงขอใหจังหวัดประชาสัมพันธเพื่อสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการสนับสนุนและ
บูรณาการการดําเนินงานรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนตอไป 
  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
  
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    อารีย วงศอารยะ 
     (นายอารีย วงศอารยะ) 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4122 โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102,4112 
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ดวนที่สุด  
 
ท่ี มท 0891.4/ว 3652         กระทรวงมหาดไทย 
          ถนนอัษฎางค กทม. 10200 
 
        3 พฤศจิกายน 2548 

เรื่อง  การสนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามนโยบาย
การแกปญหาสังคมและความยากจน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

  ตามที่รัฐบาลกําหนดใหการแกปญหาที่อยูอาศัยของประชาชนเปนภารกิจสําคัญ
ประการหนึ่งในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลที่
ทุกหนวยงานทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชน จะตอง
บูรณาการการแกไขปญหารวมกัน โดยมีโครงการและหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  โครงการบานเอื้ออาทร  มอบหมายใหการเคหะแหงชาติ  เปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการจัดหาที่อยูอาศัยราคาถูกในลักษณะโครงการขนาดใหญ ใหประชาชนซื้อโดยผอน
ชําระในราคาถูก 
  2.  โครงการบานมั่นคง มอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาที่อยูอาศัยของคนจนในชุมชนแออัดใหมีความมั่นคงในการ
อยูอาศัยท่ีสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของชาวชุมชน โดยใหคนจนในชุมชนแออัดพัฒนาที่อยู
อาศัยและชุมชนของตนเองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 
  3.  โครงการบานสําเร็จรูป มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการจัดใหมีการผลิตบานสําเร็จรูปราคาถูกสําหรับให
ประชาชนที่มีท่ีดินเปนของตนเองซื้อไปดําเนินการกอสรางและผอนชําระในราคาถูก (อยูระหวางการ
ดําเนินงานพิจารณารูปแบบ ราคา และขั้นตอนและองคกรการบริหารจัดการที่เหมาะสม) 
  4.  โครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดหา         
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ท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูมีรายไดนอยไดโดยการเชาซื้อบานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
ผอนชําระราคาถูกในระยะเวลา 10 -15 ป 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการสนับสนุนใหการจัดท่ีอยูอาศัย
ใหกับประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วทันตอการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาและบริหารจัดการทั้งในการเขามีสวน
รวมสนับสนุนและดําเนินการเอง จึงขอใหจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้ 
  1.  สนับสนุนการดําเนินโครงการบานเอื้ออาทร โดยรวมกับหนวยงานของการเคหะ
แหงชาติในพื้นที่วางแผนการดําเนินงาน การจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เชื่อมตอกับ
โครงการ การจัดเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ และการจัดระเบียบในชุมชน 
  2.  สนับสนุนการดําเนินโครงการบานมั่นคง โดยรวมกับเครือขายองคกรชุมชนใน
พื้นที่ดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1  ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกระบวนการแกไขปญหา โดยนําขอมูลการ
พัฒนาของทองถิ่นรวมกับขอมูลเครือขายองคกรชุมชนชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการบานมั่นคง ให
หนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของในทองถิ่นไดทราบวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจรวมกัน และเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
    2.2  จัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยของทองถิ่น โดยแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางาน ประกอบดวยผูแทนจาก  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกําหนดแผนการพัฒนาที่อยูอาศัยท่ีครอบคลุมทุกชุมชน 
   2.3  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ สรางรายได ระบบการออม สวัสดิการและการ
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชน โดยจัดใหมีการวางแผนพัฒนาชุมชนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
    2.4 จัดหาที่ดินเพื่ออยูอาศัย โดยสนับสนุนการจัดหาที่ดินของรัฐท่ีเปนที่วาง         
ท่ีสาธารณะ หรือการจัดซื้อท่ีดินใหม โดยการประสานกับหนวยงานเจาของที่ดิน เพื่อใหประชาชนไดเชา
ท่ีดินในระยะยาว หรือซื้อท่ีดินในราคาถูกเพื่อจัดทําโครงการ 
   2.5  การอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย โดยดําเนินการ ดังนี้ 
    (1)  สงบุคลากรดานการออกแบบวางผังและการกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขารวมออกแบบวางผังและกอสรางรวมกับชางออกแบบจากชุมชน 
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    (2)  กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาต อนุมัติการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคารใหเสร็จโดยเร็ว โดยใหถือเปนเรื่องเรงดวน เพราะเปนเรื่องความ
เดือดรอนของประชาชน ซึ่งไมควรใหข้ันตอนในการอนุญาต อนุมัติ มาเปนปญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานตามโครงการ โดยอาจดําเนินการจัดใหมีชองทางพิเศษในการขออนุญาต หรือจัดใหมี
หนวยบริการเคลื่อนที่ในการอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร ณ สถานที่ตั้งโครงการ 
    (3)  ในการพิจารณาอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย ซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรือกฎกระทรวงที่กําหนด ใหพิจารณาในลักษณะเอื้อประโยชนตอประชาชนที่เดือดรอน 
ใหมีที่อยูอาศัยภายใตสภาพขอจํากัดเกี่ยวกับ ลักษณะอาคาร ที่ดิน และประโยชนใชสอยที่จําเปนตอ
ความตองการบานที่มีจํานวนมาก (ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง กําลังพิจารณาปรับหลักเกณฑ
ในการอนุญาตกอสรางที่เปนขอจํากัดดังกลาว ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป) 
    (4)  สนับสนุนการปรับเปลี่ยนขอกําหนดทางผังเมืองใหเอื้อตอการจัดท่ีอยู
อาศัยในกรณีท่ีมีการจัดท่ีอยูอาศัยในที่ของหนวยงานราชการ 
   2.6  การสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยการ
เชื่อมตอสาธารณูปโภคที่จําเปน เชน ไฟฟา ประปา ถนน การจัดการขยะ การบําบัดน้ําเสีย การจัด
สาธารณูปการชุมชน เชน สวนสาธารณะ ศูนยพัฒนาชุมชน สนามเด็กเลน หองสมุดชุมชน หรือสถานที่
จําเปนอื่นๆ 
  3.  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยดําเนินการจัดที่อยูอาศัยโดยตรง 
ใหดําเนินการตามแนวทางการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1181 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 
  4.  ในการใชจายงบประมาณเพื่อสนับสนุนหรือดําเนินการดังกลาวขางตน ให
พิจารณาดําเนินการโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
    4.1  ใหพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
ประจําป 2549 
    4.2  ใหพิจารณาโอน แกไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจายประจําป 2549 
รายการที่ยังไมมีความจําเปนตองใชจายไปเพิ่มจายรายการที่ตองสนับสนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
   4.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการ
ดังกลาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
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  ใหจังหวัดติดตามและรายงานผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
กระทรวงมหาดไทยทราบ หากมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
รายงานใหทราบโดยดวน เพื่อจักไดพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
     พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา 
    (คงศักดิ์ วันทนา) 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
โทร.0-2241-9000 ตอ 4122 โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102,4112 
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ดวนมาก  
 
ท่ี มท 0808.2/ว 1181         กระทรวงมหาดไทย 
          ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

       22 เมษายน 2548 

เรื่อง  โครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

  ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่จะแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอยางมี
เหตุผลภายใตปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยซึ่งเปนปจจัยหนึ่ง
ในปจจัยสี่ที่สําคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษย หากมีที่อยูอาศัยแลวจะสามารถชวยลดปญหาสังคม
และเศรษฐกิจตางๆ ระดับครัวเรือน อันจะสงผลในทางบวกตอประเทศชาติเปนสวนรวมได เพื่อใหการ
แกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็วและสัมฤทธิ์
ผลเปนรูปธรรม จึงสมควรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดมีสวนรวมในการสนับสนุนนโยบาย
ดังกลาวในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ในดานการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ตลอดจนการปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู
อาศัย ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ท้ังนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น สามารถตัดสินใจในการแกไขปญหา
และบริหารจัดการในทองถิ่นดวยตนเอง 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชน ในทองถิ่น
มีความมั่นคงในการเปนเจาของที่อยูอาศัยท้ังในกลุมผูมีรายไดนอยและในกลุมผูมีรายไดปานกลาง
ตลอดจนสามารถพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู จึงเห็นควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหาและบริหารจัดการในทองถิ่นไดดวยตนเอง ดังนั้น จึงขอให
จังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน
ตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
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  1.  กอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการจัดหาท่ีอยู
อาศัยใหกับประชาชนใหดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1  ใหจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 
ประกอบดวย 
    -  การจัดหาที่ดิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาขอรับการ
สนับสนุนจากผูท่ีประสงคจะอุทิศท่ีดินใหเปนลําดับแรกและหากไมมีผูประสงคอุทิศให ก็ใหพิจารณา
ดําเนินการจัดหาที่ดินตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
แลวแตกรณีโดยเครงครัด 
    -  ประชาชนกลุมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกเขารวม
โครงการสามารถผอนชําระคาเชาซื้อบานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในระยะเวลา 10-15 ป 
ตามความเหมาะสม และใหทําสัญญาผอนชําระตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดจัดสงให
ตอไป 
    -  รูปแบบอาคารที่จะกอสราง ใหเปนไปตามแบบที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กําหนดใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรืออาจใชรูปแบบที่พักอาศัยของหนวยงานราชการ 
เชน การเคหะแหงชาติ ตามโครงการ “บานเอื้ออาทร” เปนตน 
    -  การคิดคํานวณคาเชาซื้อใหพิจารณาจากราคาที่ดิน ราคาคากอสราง 
และคาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและรายจายอื่นๆ โดยใหคํานวณอัตราและเวลาการผอนชําระตาม
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่ เมื่อมีการผอนชําระคาเชาซื้อครบถวนตามสัญญาแลวใหดําเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ในบานและหรือท่ีดินแลวแตกรณี ใหแกประชาชนโดยยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 
เกี่ยวกับการจําหนายพัสดุโดยวิธีโอน 
   1.2  การจัดเตรียมงบประมาณ 
    -  ใหพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปรายการท่ียัง
ไมมีความจําเปนตองใชจายไปตั้งจายในงบกลาง รายการชวยเหลืองบเฉพาะการหรือตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม สําหรับในปตอไปใหตั้งงบประมาณเพื่อใชจายในโครงการดังกลาวตามความจําเปนและ
เหมาะสม รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจายเฉพาะการใหเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด 
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    -  กรณีท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปแลวมีงบประมาณ
ไมเพียงพอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจารณาใชเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการจัดหาที่อยูอาศัย
ใหแกประชาชนได ตามขอ 89 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน           
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และหากมี
ความประสงคท่ีจะตองใชเงินสะสมเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนตามขอ 89 
ใหพิจารณายืมเงินสะสมในสวนที่เหลือเพื่อสมทบการดําเนินการโครงการดังกลาว ท้ังนี้ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณากันยอดเงินสะสมไว เพื่อเปนคาใชจายสําหรับสิทธิประโยชนของพนักงานตามขอ 90 
และคาใชจายเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับสาธารณภัยตามขอ 91 ไวใหพอเพียง ในการนี้กระทรวงมหาดไทย      
ขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน         
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ดําเนินการเฉพาะโครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน 
  2.  การคัดเลือกประชาชนผูมีรายไดนอยหรือผูมีรายไดปานกลาง ใหเชาซื้อท่ีอยูอาศัย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาคณะหนึ่งโดยมีนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนประธานและคณะกรรมการอื่น ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นและขาราชการสวน
ทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 10 คนเปนคณะกรรมการ โดยมีปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณาผูท่ียังไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยมีระดับ
รายไดครัวเรือนละไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน (ระดับรายไดป 2546) หรืออาจคัดเลือกกลุมประชาชน
ผูเขารวมโครงการที่มีคุณสมบัติขางตนจากบัญชีคนยากจนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจดทะเบียน
ไวแลว ท้ังนี้ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการดวยความเปนธรรม 
  3.  กรณีเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะดําเนินการ
โครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน ผูมีรายไดนอยท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง แตเกินขีด
ความสามารถและศักยภาพของตนเองที่จะดําเนินการได อาจรองขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดเขามา
ดําเนินการแทนและจะตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  4.  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดดําเนินการตามโครงการจัดหาที่อยูอาศัย
ใหแกประชาชนรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบเปนระยะ 
 
 
 
 



มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย 
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  จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
    สมชาย สุนทรวัฒน 
     (นายสมชาย สุนทรวัฒน) 
    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร.0-2241-9049, 0-2241-9000 ตอ 1537, 1538  
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