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คํานํา

โครงการเพิ่ ม ความเข ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ เป น โครงการ
ที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดมีมติสนับสนุนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ไดเห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และอนุ มัติ ห ลั กการงบประมาณในการดํ าเนิ น โครงการฯ ในกรอบวงเงิน
๓๕,๐๐๐ ล า นบาท เพื่ อ สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให กั บ กองทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ งเพื่ อ ใช ใ นการลงทุ น
ดานโครงสรางพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชน เห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเป นอยูในชุมชนที่ดีขึ้น โดยมอบใหสํานักงานกองทุนหมูบ านและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการตอไป
ในฐานะประธานกรรมการกองทุน หมูบ านและชุ มชนเมืองแห งชาติ คาดหวังวาโครงการฯ
ดังกล าว จะช วยสรางโอกาสในการแกไขป ญ หาความต องการของหมูบ านและชุ มชน ตลอดจนการพัฒ นา
โครงสร างพื้ นฐานในการส งเสริ มและสนั บ สนุ นการสร างอาชี พ สร างงาน สร างรายได ในหมู บ านและชุ มชน
ที่มุงเน นทั้ งภาคการผลิ ต การแปรรูป และการตลาดอย างครบวงจร และการเพิ่ มศักยภาพ ในการประกอบอาชี พ
และความเปนอยูของประชาชนในหมูบานและชุมชนใหดีขึ้นไดตามความตองการอยางแทจริง
ขอขอบคุ ณ สํ านั กงานกองทุ นหมู บ านและชุ มชนเมื องแห งชาติ ที่ ได จั ดทํ าคูมื อการดํ าเนิ นงาน
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการ และ
กระบวนการดํ าเนิ นงานตามโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให
กองทุนฯ และภาคีเครือขายสามารถดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหวังวาคูมือนี้จะ
เปนประโยชนทั้งผูขับเคลื่อน ผูสนับสนุน ผูตรวจสอบ และผูติดตามโครงการที่จะใชในการดําเนินงานใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันตอไป

(นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
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โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เนื่องจากในชวงหลายปที่ผานมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปญหาหลายประการ ไดแก
ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาตนทุนการผลิตสูง และปญหาราคาสินคาตกต่ํา เปนตน โดยสาเหตุประการ
หนึ่งมาจากระบบโครงสรางพื้นฐานในชุมชนไมไดรับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปจจัยการผลิตที่จําเปน ดังนั้น
การลงทุน ดานโครงสรางพื้น ฐานเพื่อส งเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจในระดั บฐานราก ซึ่งครอบคลุ มทั้ง
กระบวนการตั้งแตกิจกรรมดานการผลิต การเพิ่มมูลคาสินคา และการตลาด จะสงผลใหชุมชนพัฒนาอยาง
มั่นคงแข็งแรงตอไป
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ ๒๕๕9 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ใหดําเนินการโครงการ
เพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ลงทุนในระดับชุมชนผานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง จํานวน 79,556 กองทุน ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) กองทุนละไมเกิน
500,000 บาท ภายใตวงเงินรวม 35,000 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในชุมชน และ
เพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความ
เปนอยูในชุมชนใหดีขึ้น เชน ยุงฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุยประจํา
ชุมชน การจัดทําแหลงเก็บน้ําชุมชน และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตน

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา ความตองการของหมูบานและชุมชน
๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๓. เพื่อเสริมสรางและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
อาชีพ สรางงาน สรางรายได ในหมูบาน/ชุมชน ที่มุงเนนทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอยางครบ
วงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูของคนในหมูบานและชุมชนใหดีขึ้น
๔. เพื่ อ เสริ ม สร างและปลู ก จิ ต สํ านึ ก ในการบริ ห ารงบประมาณ ดํ าเนิ น การกิ จ กรรมร ว มกัน ยึ ด
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม โปรงใส สามารถตรวจสอบได
๕. ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิน อันเกิดจากการดําเนินโครงการ
๖. ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหนายทรัพยสิน อันเกิดจากการดําเนินโครงการ
๗. กูยื มเงิน นิ ติ บุ คคล หรื อสถาบั น การเงิน อื่น ที่คณะกรรมการกองทุ น หมูบ านและชุ มชนเมื อง
แหงชาติกําหนด
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หลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดําเนินการสนับสนุนเงินทุนใหแก
กองทุน หมูบ านหรือกองทุน ชุมชนเมืองที่มีความสนใจและความพรอมกองทุน ละ ไมเกิน 500,000 บาท
ภายใตวงเงิน 35,000 ลานบาท โดยมีกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองเปาหมาย จํานวน 79,556 กองทุน

คุณสมบัติและหลักเกณฑของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
1. เปนกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง (รวมถึงกองทุนชุมชนทหาร) ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
2. มีมติที่ป ระชุมสมาชิกกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองเห็ นชอบโครงการเพิ่มความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยตองมีจํานวนสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิ กทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุ กรรมการดํ าเนิ น งานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กําหนด และมีมติดวยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขารวมประชุม
3. เป น กองทุ น หมู บ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ งที่ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู บ า นหรื อ กองทุ น
ชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีโปรงใส ตรวจสอบได
3.1 มีการจัดทํางบการเงินของปทผี่ านมาและสามารถตรวจสอบได
3.2 มีการหมุนเวียนเงินทุนอยางสม่ําเสมอ
3.3 มีก ารแต งตั้ งผู ต รวจสอบภายในเพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หมูบ านหรื อ
กองทุนชุมชนเมือง
4. เปนกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีแผนการพัฒนากองทุน ดังนี้
4.1 แผนการใชจายเงินเพื่อดําเนินโครงการที่ชัดเจน
4.2 แผนการขยายการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
4.3 แผนการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและวินัยทางการเงิน
4.4 แผนการพัฒนาการดําเนินงานโครงการใหมีความมั่นคงยั่งยืน
4.5 แผนการสรางระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ
5. เป น กองทุ น หมู บ านหรื อ กองทุ นชุ มชนเมื องที่ ไดรั บการเพิ่ มทุ นกองทุ นหมู บ านและชุ มชนเมื อง
ระยะที่ 3 หรือไดดําเนินการดังนี้แลว
5.1 ไดยื่นขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 หรือ
5.2 เขารวมโครงการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือ
5.3 เปนกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม ตั้งแตป 2557

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๑. กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองจัดประชุมสมาชิก
1.1 เมื่อกองทุน หมูบ านหรือกองทุ น ชุ มชนเมื องใดมีความพรอมและต องการการสนั บ สนุ น
เงินทุนตามโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองจัดใหมีการประชุมสมาชิกเพื่อดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ
1.1.2 กําหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
มีความตองการตามมติของที่ประชุม โดยโครงการจะตองมีลักษณะ ดังนี้
(1) สนับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
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(2) เปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานสําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
อาชี พ สรางงาน สรางรายได ในหมูบาน/ชุมชน ที่มุงเน นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอยาง
ครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูของคนในหมูบานและชุมชน
(3) โครงการมี ลั ก ษณะเป น กิ จ กรรมที่ ต อ เนื่ อ ง มี ก ารหมุ น เวี ย นของรายได /
ผลกําไร ซึ่งทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนกองทุนประชารัฐตอไปในอนาคต
(4) เปนโครงการที่ไมซ้ําซอนกับโครงการภายใตนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลหรือโครงการอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานเดียวกัน
(5) เปนโครงการที่สอดคลองหรือสอดรับกับแผนพัฒนาของหมูบาน/ชุมชน เชน
แผนชุมชน แผนสภาเกษตรกร หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมูบาน/ชุมชน
1.1.3 แตงตั้งคณะผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน ๔ คณะ ดังนี้
(๑) คณะผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ จํานวน 4 คน ประกอบดวย
- ประธานกองทุนหมูบานฯ
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบานฯ จํานวน 1 คน
- ตัวแทนจากคณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ จํานวน 1 คน
- ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบานฯ จํานวน 1 คน
(2) คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน ๓ คนประกอบดวย
- ประธานกองทุนหมูบานฯ
- เหรัญญิกกองทุนหมูบานฯ
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบานฯ
(๓) คณะผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๓ คน ประกอบดวย
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบา นฯ จํานวน 1 คน
- ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบานฯ จํานวน 2 คน
(๔) คณะผู รั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบและประเมิ น โครงการ จํ า นวน ๓ คน
ประกอบดวย
- ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ จํานวน 1 คน
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบานฯ จํานวน 1 คน
- ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบานฯ จํานวน 1 คน
1.1.4 คัด เลือกอาสาประชารัฐ จํ านวน 3 คน เพื่อทําหน าที่ในการติ ด ตาม ชว ยเหลื อ
สนับ สนุน การขับ เคลื่อนการดําเนิ นงานโครงการ ตลอดจนการประสานและการรายงานผลการดํ าเนิ นการ
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามแนวทางหลักเกณฑ
เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กําหนด
1.2 การประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองตองมีสมาชิกกองทุนหมูบานหรือ
กองทุนชุมชนเมือง เขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กําหนด และมีมติ
รับรองโครงการดวยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขารวมประชุม
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1.3 การประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อพิจารณากรอบ/แผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ โดยเนนใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งตองไมมีลักษณะหรือมีนัยแอบแฝง
เพื่อการนําเงินไปใหสมาชิกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองกูยืม หรือเพื่อประโยชนสวนบุคคล
หมายเหตุ : กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถขอรับแบบคําขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ ไดที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ทุกสาขา ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทุกสาขา
หรือดาวนโหลดไดที่เว็บไซต สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ http://www.villagefund.or.th
2. การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2.1 กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดทําแบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป. 01) พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้
2.1.1 แบบคําขอรับการสนับสนุนฯ (อคป. 01)
2.1.2 สํ า เนาแบบบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สมาชิ ก กองทุ น หมู บ า นหรื อ กองทุ น
ชุมชนเมือง (อคป. 02) และ (อคป. 03)
2.1.3 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปนนิติบุคคล
2.1.4 งบการเงินของปที่ผานมา และสามารถตรวจสอบได (บัญชีที่ 1)
2.2 กองทุ น หมู บ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง สามารถยื่ น ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ตามโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ไดที่ธนาคารออมสิน/ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับอําเภอ
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
3.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) และคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.)
3.1.1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) เพื่อทําหนาที่ในการ
กําหนดกรอบ หลั กเกณฑ และแนวทางการดําเนิน งาน ตลอดจนพิจ ารณาอนุ มัติ โครงการและงบประมาณ
ใหแกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
3.1.2 คณะอนุกรรมการดํา เนิน งานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ตามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อทําหนาที่สนับสนุน ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง ตลอดจนพิจารณาความพรอมและใหความเห็น
โครงการของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุ มชนเมือง เสนอคณะอนุกรรมการดํ าเนินงานโครงการเพิ่มความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ดําเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
3.2 การพิจารณาความพรอม
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ประสานคณะทํางานดําเนินงาน
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) พิ จารณาโครงการ โดยมี
หลักเกณฑ ดังนี้
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3.2.1 ความเข ม แข็ ง/ความพร อ มของกองทุ น หมู บ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ผานมา โดยตองเปนกองทุนหมูบาน
หรื อกองทุ น ชุ มชนเมืองที่มี การบริ ห ารงานที่โปรงใส มี การหมุน เวีย นเงิน ทุ น อย างสม่ํ าเสมอ และมี ผ ลการ
ดําเนินงานที่ผานมาอยูในระดับที่ดี
3.2.2 โครงการของกองทุ น หมู บ าน หรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง เป น ไปตามกรอบและ
หลักการของโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้
(๑) เปนโครงการที่พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการสงเสริมและสนับสนุนการสราง
อาชีพ สรางงาน สรางรายได ในหมูบาน/ชุมชน ที่มุงเนนทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอยางครบ
วงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูของคนในหมูบานและชุมชนใหดีขึ้น
(2) เปนโครงการที่ไมซ้ําซอนกับโครงการภายใตนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล หรือโครงการอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานเดียวกัน
(3) เป น โครงการที่ มีลั กษณะกิจ กรรมที่ ต อเนื่ อง มีการหมุ น เวี ย นของรายได /
ผลกําไร ซึ่งทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนตอไปในอนาคต
ทั้งนี้ กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองสามารถนํางบประมาณที่ไดรับ
ไปใชสําหรับการลงทุนเพื่อการสราง หรือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกิจกรรมของ
โครงการได และสามารถนําไปรวมดําเนินงานกับกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองอื่นได ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามมติที่ประชุมสมาชิก
3.2.3 การวิเคราะหความพรอมในการดําเนินโครงการของกองทุนหมูบานหรือกองทุน
ชุมชนเมือง
(1) เหตุผล ที่มา และขอมูลพื้นฐานที่นํามาใชในการกําหนดกิจกรรม/โครงการ
ของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
(2) แผนการบริหารจัดการ
(3) แผนการใชจายเงิน
(4) แผนการตลาด
(5) การวิเคราะหความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
(6) การจัดการกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
(7) แผนการใชประโยชน
(8) ความคุมคา และความยั่งยืนของโครงการ
4. การใหความเห็น การอนุมัติโครงการ และการจัดสรรโอนเงิน
4.1 คณะทํ างานดํ าเนิ น งานโครงการเพิ่ มความเข มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ดําเนินการพิจารณาความพรอม สอบทานโครงการ และใหความเห็นโครงการ เสนอตอ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ทั้งนี้
หากโครงการที่เสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ใหคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) สงใหกองทุนหมูบ านหรือกองทุน ชุมชนเมืองแกไข
ปรับปรุง และสงกลับมายังคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐจังหวัด (คปจ.) เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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4.2 คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (อคป.) พิ จารณาอนุ มัติโครงการและงบประมาณ ให แกกองทุ น หมูบ านหรือกองทุน ชุ มชนเมือง
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด และเสนอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติพิจารณา
ดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณใหกับกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
กรณีหากคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) พิจารณาเห็นวาโครงการของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองใด เปน
โครงการที่ดี มีความเหมาะสม และควรมีการดําเนินการดวยความเรงดวนเพื่อการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานใน
หมูบ านและชุ มชนในการส งเสริม สนั บ สนุ น ศักยภาพในการประกอบอาชี พ คณะอนุ กรรมการดํ าเนิ น งาน
โครงการเพิ่ มความเขม แข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ (อคป.) สามารถพิ จ ารณาอนุ มั ติ
โครงการและงบประมาณใหแกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง โดยไมตองผานการพิจารณาความพรอม
และการใหความเห็ นโครงการของคณะทํางานดําเนิน งานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ก็ได
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการดํ าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) สามารถแจงใหกองทุน หมูบ านหรือกองทุน ชุมชนเมืองส งรายละเอีย ด หรือ
นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความเหมาะสม
การพิ จารณาตั ดสิ นเกี่ ยวกั บการอนุ มั ติ โครงการและงบประมาณของคณะอนุ ก รรมการ
ดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ใหถือวาเปนที่สิ้นสุด
4.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ (สทบ.) แจงผลการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณใหกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองทราบ
และใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองประสานใหคณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและ
การจัดทําบัญชี ดําเนินการเปดบัญชีประชารัฐ โดยเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับธนาคารออมสิน หรือธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือธนาคารอื่นที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด
ภายใตชื่อบัญชี “บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน....................ชื่อกองทุน....................หมูที่..........)” เพื่อรับโอนเงิน
ที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ทั้งนี้ เมื่อกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองดําเนินการเปดบัญชีประชารัฐแลว ใหจัดสง
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีกองทุนประชารัฐ ใหสํานักงานกองทุนหมูบา นและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)
4.4 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแห งชาติ (สทบ.) ดํ าเนิ น การประสานสถาบั น
การเงินที่เกี่ยวของดําเนินการโอนเงินใหกับกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
5. การดําเนินงานโครงการของกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง
5.1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือกองทุน ชุมชนเมืองจะตองดําเนินงานตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ หากกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/
โครงการหรื องบประมาณให ดํ าเนิ น การจั ด ประชุ ม สมาชิ กกองทุ น หมูบ านหรื อกองทุน ชุ ม ชนเมือง เพื่ อขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการหรืองบประมาณ พรอมทั้งเสนอใหคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
และงบประมาณใหแกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง เสนอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติพิจารณาดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณใหกับกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองตอไป
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5.2 คณะกรรมการกองทุ นหมู บ านหรื อกองทุ นชุ มชนเมื อง และคณะผู รั บผิ ดชอบทั้ ง ๔ คณะ
ดําเนินการตามคูมือ/คําแนะนําการดําเนินงานโครงการของ สทบ. ดังนี้
5.2.1 การเป ด บั ญ ชี เงิน ฝากกองทุ น ประชารัฐ คณะผู รับ ผิ ด ชอบการเบิ กจ ายเงิน และ
จัดทําบัญชีตอง นํารายงานการประชุมฯ พรอมเอกสารประกอบ (สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปนนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แบบขอเปดบัญชีเงินฝาก) แจงตอธนาคารเพื่อเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้
ใหมีการระบุเงื่อนไขผูมีอํานาจเบิกถอนตองลงนามรวมกันอยางนอย 2 ใน 3 คน
5.2.2 ขั้น ตอนการเบิ กจายและการถอนเงิน ให คณะผู รับ ผิ ด ชอบโครงการจั ดทํ าแบบ
แผนการใชจายเงิน (อคป. 17) พรอมแนบเอกสารหลักฐานการประมาณการการใชจายเงิน เชน ใบเสนอราคา
ใบสื บ ราคา จั ด ส งให ค ณะผู รั บ ผิ ด ชอบการเบิ ก จ ายเงิ น และจั ด ทํ าบั ญ ชี เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งและ
ดําเนินการเบิกจาย
5.2.3 การจัดซื้อจัดจาง คณะผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง ไมตอง
อิงระเบียบของทางราชการ โดยวัสดุอุปกรณ ตองคุณภาพดี ราคาเหมาะสม แตทั้งนี้ตองติดประกาศสาธารณะ
เพื่อชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจางใหแกสมาชิกกองทุนไดรับทราบ รวมทั้งแจงความตองการวัสดุ ครุภัณฑ
ฯลฯ โดยระบุปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลาที่ใช และสถานที่สงมอบใหครบถวนทุกครั้ง เพื่อความโปรงใส
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจางใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะผูรับผิดชอบโครงการ
ตรวจรับและลงนามกํากับทุกครั้ง
6. การติดตาม สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินโครงการ
กองทุน หมูบ านหรือกองทุน ชุ มชนเมือง สามารถประสานขอรับ การสนั บ สนุ นการดําเนิ น งาน
โครงการกับคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัด (คปจ.) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ สาขา เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อาสาประชารัฐ เพื่อติดตาม ชวยเหลือ สนับสนุน และ
แกไขปญหา ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการใหประสบความสําเร็จ
7. การตรวจสอบและประเมินโครงการ
7.1 การตรวจสอบและประเมิน โครงการของกองทุน หมูบ านหรือกองทุน ชุ มชนเมือง คณะ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ดําเนินการติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานความกาวหนา
โครงการ ดังนี้
7.1.1 การประเมิน ผลโครงการเมื่อดํ าเนิ นการเสร็จสิ้น ครั้งแรก คณะผูรับ ผิดชอบการ
ตรวจสอบและประเมิน โครงการ ดํ าเนิน การตรวจสอบผลและรายงานผลการดํ าเนิ น งานโครงการเบื้ องต น
เกี่ย วกับ การดํ าเนิ น งานโครงการ ทั้งการตรวจสอบ การตรวจรั บ วัส ดุ อุป กรณ การใช จ ายเงิน การบริห าร
โครงการตามมติที่ประชุมตลอดจนปญหา/อุปสรรคพรอมขอเสนอแนะ ทั้งนี้หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
รายงานให เป น ไปตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กําหนด
7.1.2 การประเมิ น ผลโครงการเมื่ อ ดํ า เนิ น การครบรอบ 6 เดื อ น หรื อ 1 ป คณะ
ผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ดําเนินการรายงานผลความกาวหนา ความสําเร็จและผลงานที่
เปนรูปธรรมของการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนปญหา/อุปสรรคพรอมขอเสนอแนะ
7.2 การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
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แนวทางประชารัฐ (อคป.) แต งตั้ งคณะทํ างานประเมิน ผลการดํ าเนิ น การโครงการเพิ่ มความเขม แข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ทั้ ง นี้ ให อ าสาประชารั ฐ ทํ า หน า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งาน
ประเมินผลการดําเนินการโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
8. การรายงาน
8.1 คณะกรรมการกองทุน หมูบ านหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดทํารายงานผลการดําเนิน งาน
ติดประกาศสาธารณะใหสมาชิก/ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนไดทราบ และรายงานใหสํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กําหนด
8.2 คณะทํางานประเมินผลการดําเนินการโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ รายงานผลการประเมินผลการดําเนินการโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ ใหคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.)
8.3 คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (อคป.) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ รายงานผลการดําเนินการโครงการเพิ่ม
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ
***********************************
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ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

กองทุนหมูบานฯ เสนอโครงการ

คณะทํางานดําเนินงานฯ จังหวัด
(ผวจ./คสช./หอการคา/
เครือขายกองทุน/ภาคี)

- แผนของหนวยงาน
- ภาคเอกชน
- สถาบันการศึกษา
- แผนของภาคีเครือขาย

รวมการสอบทาน

อาสาประชารัฐ

กทบ.
คณะอนุกรรมการดําเนินงานฯ
อนุมัติโครงการ

กรมบัญชีกลาง
แนะนําเรื่องบัญชี
- คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับ
จังหวัด/อําเภอ
- เครือขายกองทุน
หมูบาน
- ภาคเอกชน/ภาคี
เครือขาย

กองทุนหมูบานฯ เปดบัญชีประชารัฐ
กับธนาคารของรัฐ เพื่อรับโอนเงิน
ติดตาม
สนับสนุน

ติดตาม
ประเมินผล

สถาบันการศึกษา

กองทุนหมูบานฯ ดําเนินโครงการ
(คณะจัดซื้อจัดจาง/คณะดําเนินงาน/
คณะตรวจสอบประเมินผล/คณะการเงิน)

กองทุนหมูบานฯ รายงานผลตอ
สาธารณะ และ สทบ.

สทบ. สรุปรายงาน
เสนอรัฐบาล

จัดประชุม สทบ./
สถาบันการศึกษา/เอกชน/
ภาคีเครือขาย/
อาสาประชารัฐ/อภิปราย/
จัดทําขอเสนอแนะ
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คําแนะนําสําหรับการดําเนินโครงการ
การกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ของกองทุน
การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการของกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง ภายใตบัญชีประชารัฐ
กองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง ควรมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ของกองทุน
เพื่ อ ใช ในการกําหนดหลั ก เกณฑ เงื่อนไข วิ ธี การในการบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมหรื อโครงการ ทั้ งนี้ จ ะต อ ง
สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ ของกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมืองที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
กองทุน และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะผูรับผิดชอบทั้ง 4 คณะ ทั้งนี้ รายละเอียดที่จะมีการกําหนด
ไวในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ของกองทุน ควรมีองคประกอบ ดังนี้
 วัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
 ทุนหรือทรัพยสินของบัญชีประชารัฐ
 การดําเนินกิจกรรมและโครงการ / หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ ในการรวมกิจกรรมหรือโครงการ
 การบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการ (สอดคลองกับคณะผูรับผิดชอบทั้ง 4 คณะ)
 ระบบการเงิน และบัญชีของบัญชีประชารัฐ
- ทุนที่จะใชในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
- คาใชจายของบัญชีประชารัฐ
- รายไดของบัญชีประชารัฐ
- กําไรสุทธิของบัญชีประชารัฐ
- การจัดทําบัญชี / งบการเงิน
- การรายงานสถานะทางการเงิน
หมายเหตุ : วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ใหถือเปนวันสิ้นปบัญชีของบัญชีประชารัฐ
การจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีประชารัฐ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ

แนวทางการจัดทําโครงการ
เหตุผล/ที่มาของโครงการ
การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ จะตองเปนกิจกรรมหรือโครงการ ที่จะตองสอดคลอง หรือสอดรับ
กับแผนพัฒนาของหมูบาน/ชุมชน เชน แผนชุมชน แผนสภาเกษตรกร หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมูบาน/ชุมชน
และสามารถแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ในการสงเสริม สนับสนุน
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ ทั้งภาคการผลิ ต การแปรรูป และการตลาด อัน จะนํ าไปสู การพั ฒ นาความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี เปนกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ตอเนื่อง คุมคา และยั่งยืน
ทั้งนี้ กองทุนหมูบาน หรือชุมชนเมือง สามารถรับฟงปญหา/ความตองการเพื่อนําไปสูการกําหนด
กิจกรรมหรือโครงการโดยกระบวนการดังตอไปนี้ได
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การรับฟงปญหา/ความตองการ
คณะกรรมการกองทุ น หมูบ าน หรือชุมชนเมืองจะตองดํ าเนิ น การประชุ มเพื่อให สมาชิ กกองทุ น
หมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมืองไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ปญ หา/ความตองการแกที่ประชุม โดย
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือชุมชนเมือง จะตองบันทึกทุกปญหา/ความตองการไวอยางโปรงใส และ
เปดเผยทุกกรณี
ผูเขารวมประชุมทุกคนมี “สิทธิ” เทาเทียมกันในการเสนอความตองการหรือปญหาที่เกิดขึ้น (พรอม
วงเงินโดยประมาณ) แกที่ประชุม ดังนั้น ขอใหทุกคนแสดงความเห็นไดอยางเต็มที่แลวคณะกรรมการกองทุน
หมูบานหรือชุมชนเมือง จะบันทึกทุกความเห็นของทานอยางเปดเผย โปรงใส ทุกกรณี
กิจกรรมหรือโครงการ จะตองมีลักษณะที่เนนใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งตองไมมี
ลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อการนําเงินไปใหสมาชิกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมืองกูยืม หรือ
เพื่อประโยชนสวนบุคคล

ขอเสนอโครงการแกปญหาตาง ๆ (พรอมผูสนับสนุนทีละโครงการ) ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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การรวมกันพิจารณาปญหา/ความตองการ
1. การจัดกลุมปญหาวาเปนเรื่องของสวนรวมหรือสวนตัว
2. การจัดลําดับความสําคัญตามความเรงดวน/ความตองการ
3. ประโยชน/ความคุมคา
4. เงินที่ตองใช และวิธีการแกปญ
 หา
๑
ประโยชน
สวนรวม

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ....... (........ บาท)

๓
ประโยชน
ทีจ่ ะไดรับ

๔
จํานวนเงินที่ตอ งใช

๕ = เรงดวนมาก
๔ = เรงดวน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไมเรงดวน
๑ = ไมเรงดวนเลย

๕ = ไดมากทีส่ ุด
๔ = ไดมาก
๓ = ไดปานกลาง
๒ = ไดนอย
๑ = ไดนอยมาก

๕ = ใชนอย
๔ = ใชบางสวน
๓ = ใชหมดพอดี
๒ = ใชเกินเล็กนอย
๑ = ใชเกินมาก

๕

คะแนนรวม

วิธีการดําเนินการ

(ขอ ๑-๕)

๕ = ทําไดเองทัง้ หมด
๔ = ทําไดแตตองมีคนแนะนํา
๓ = ขอความชวยเหลือจาก ๑ หนวยงาน
๒ = ขอความชวยเหลือจากหลายหนวยงาน
๑ = ทําเองไมได ตองใหหนวยงานอื่นทํา
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๕ = สวนรวมมาก
โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน ๔ = สวนรวม
๓ = เฉพาะกลุม
โดยประมาณ)
๒ = สวนนอย
๑ = เฉพาะบุคคล

๒
ความจําเปน
เรงดวน
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การจัดกลุมปญหา/ความตองการ
วิ ธี ก าร คื อ พิ จ ารณาที ล ะป ญ หา/ความต อ งการว ามี ป ระโยชน ต อ พวกเรามากน อ ยแค ไหนเป น
ประโยชนตอพวกเราสวนรวม หรือประโยชนตอคนสวนนอย หรือเปนประโยชนเฉพาะกลุม หรือเปนประโยชน
สวนตัวของคนใดคนหนึ่งขอใหแสดงความเห็นไดเต็มที่ แลวมาลงคะแนนกัน
๑ ประโยชนสวนรวม
๕ = สวนรวมมาก
๔ = สวนรวม
๓ = เฉพาะกลุม
๒ = สวนนอย
๑ = เฉพาะบุคคล

โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)
โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)

จัดกลุมปญหา
ปญหาสวนรวมหรือปญหาสวนตัว

เปนการแกปญหาและเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
อยางมากในชีวิตประจําวัน

เปนประโยชนโดยสวนรวม
ตอการทํามาหากินของคน
ในหมูบาน/ชุมชน

ประโยชนสวนรวมมาก
5 คะแนน

ประโยชนสวนรวมมาก
5 คะแนน

เปนเรื่องของการประกอบ
อาชีพในลักษณะเปนกลุม/
หมูค ณะ

นําไปจัดลําดับความสําคัญตอ

ประโยชนเฉพาะกลุม
3 คะแนน

ประโยชน
เฉพาะกลุม
๓ คะแนน

ประโยชน
สวนนอย
๒ คะแนน

ประโยชนสวนนอย
2 คะแนน

ประโยชนสวนบุคคล
1 คะแนน

ประโยชน
สวนบุคคล
๑ คะแนน
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การจัดลําดับความสําคัญ/ความเรงดวน
วิธีการ คือ พิจารณาทีละปญหา/ความตองการวาแตละปญหา/ความตองการวามีความจําเปนหรือ
ความเรงดวนในระดับใดเรงดวนมากตองดําเนินการทันที หรือเรงดวนตองแกไขหรือเรงดวนปานกลาง หรือ
ไมเรงดวนรอได หรือไมเรงดวนเลยขอใหแสดงความเห็นไดเต็มที่ และลงคะแนนไดอยางเสรี

โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๒ ความจําเปนเรงดวน
๕ = เรงดวนมาก
๔ = เรงดวน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไมเรงดวน
๑ = ไมเรงดวน

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)

จัดลําดับความสําคัญตาม
ความเรงดวนของปญหาความตองการ

ปญหา/ความ
ตองการที่
จําเปนตอง
แกไข/
ดําเนินการ
โดยดวนมาก
เพราะคนสวน
ใหญเดือดรอน
ในการใช
ชีวิตประจําวัน

ปญหา/ความ
ตองการที่ตอง
แกไข/
ดําเนินการ
โดยดวน

ปญหา/ความ
ตองการที่ตอง
แกไข/
ดําเนินการ
หากมีเงินพอ
ก็ควรทํา

ปญหา/ความ
ตองการที่ตอง
แกไข/
ดําเนินการ
แต
ยังไมถึงเวลา
สามารถรอได

ปญหา/ความ
ตองการ
ที่ไมควรทํา
ในขณะนี้

เรงดวน
มาก
๕ คะแนน

เรงดวน
4 คะแนน

ปานกลาง
3 คะแนน

ไมเรงดวน
2 คะแนน

ไมเรงดวนเลย
1 คะแนน
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การจัดลําดับความสําคัญ/ประโยชนที่ไดรับ
วิ ธี ก าร คื อ พิ จ ารณาที ล ะป ญ หา/ความต อ งการว า หากดํ า เนิ น โครงการแล ว พวกเราจะได รั บ
ประโยชน/คุมคาแคไหน เปนประโยชนมากที่สุดและคุมคามาก ๆ หรือเปนประโยชนมากและคุมคา หรือเปน
ประโยชนปานกลางเหมาะกับเงินที่ใชไปหรือไดก็ดีมีก็ได หรือเฉย ๆ คอนไปทางไมคุมคาขอใหแสดงความเห็น
ไดเต็มที่ และลงคะแนนไดอยางอิสระเต็มที่

โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๓ ประโยชนที่ไดรับ
๕ = ไดมากที่สุด
๔ = ไดมาก
๓ = ไดปานกลาง
๒ = ไดนอย
๑ = ไดนอยมาก

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
จัดลําดับความสําคัญตาม
ประโยชน/ความคุมคาที่ไดรับ

ถาไดทําจะเปน
ประโยชน
กับ
พวกเรามาก ๆ
คุมคาที่จะทํา

ถาไดทําจะเปน
ประโยชน
มาก คุมคา
ที่จะทํา

ถาไดทําจะเปน
ประโยชน
พอสมควร
ก็สมควร
กับเงิน
ที่จะใช

ถาไดก็ดี
มีก็ได

เฉย ๆ ไมมี
ความเห็น
คอนขาง
ไมคุมคา

ไดมากที่สุด
๕ คะแนน

ไดมาก
4 คะแนน

ไดปานกลาง
3 คะแนน

ไดนอย
2 คะแนน

ไดนอยมาก
1 คะแนน
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การจัดลําดับความสําคัญ/จํานวนเงินที่ตองใช
วิ ธี ก าร คื อ พิ จ ารณาที ล ะป ญ หา/ความต อ งการว า หากดํ า เนิ น โครงการแล ว พวกเราจะได รั บ
ประโยชน/คุมคาแคไหน เปนประโยชนมากที่สุดและคุมคามาก ๆ หรือเปนประโยชนมากและคุมคา หรือเปน
ประโยชนปานกลางเหมาะกับเงินที่ใชไปหรือไดก็ดีมีก็ได หรือเฉย ๆ คอนไปทางไมคุมคาขอใหแสดงความเห็น
ไดเต็มที่ และลงคะแนนไดอยางอิสระเต็มที่
๔ จํานวนเงินที่ตองใช
โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๕ = ใชนอย
๔ = ใชบางสวน
๓ = ใชหมดพอดี
๒ = ใชเกินเล็กนอย
๑ = ใชเกินมาก

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
จัดลําดับความสําคัญตาม
จํานวนเงินที่ใช

ใชเงิน
นอยมาก
เหลือเงิน
มาก

ใชเงินนอย
เหลือเงิน
เพียง
เล็กนอย

ใชเงิน
พอดี ๆ
กับเงิน
ที่ไดรับ

ใชเงินมาก
เกินกวาเงิน
ที่ไดรับ
พอสมควร

ใชเงินสูงมาก
เกินกวา
เงินที่ไดรับ
มาก

ใชเงินนอย
๕ คะแนน

ใชเงินบางสวน
4 คะแนน

ใชเงินพอดี
3 คะแนน

ใชเงินมากกวา
ที่ไดรับเล็กนอย
2 คะแนน

ใชเงินมากกวา
ที่ไดรับมาก
1 คะแนน
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การจัดลําดับความสําคัญ/วิธีการแกไขปญหา
วิธีการ คือ พิจารณาทีละปญหา/ความตองการวา ในการแกไขปญหา/ความตองการแตละเรื่องนั้น
จะใชวิธีการอะไร พวกเราทํากันเองไดทั้งหมด หรือทํากันเองไดแตตองขอคําแนะนําจากคนอื่น หรือตองขอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก หรือตองขอความชวยเหลือจากหลายหนวยงาน หรือไมสามารถทํา
กันเองไดตองใหหนวยงานอื่นเปนคนทําขอใหทุกคนแสดงความเห็น และลงคะแนนไดอยางอิสระเต็มที่

โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๕ วิธีการดําเนินการ
๕ = ทําไดเองทั้งหมด
๔ = ทําไดแตตองมีคนแนะนํา
๓ = ขอความชวยเหลือจาก ๑ หนวยงาน
๒ = ขอความชวยเหลือจากหลายหนวยงาน
๑ = ทําเองไมได ตองใหหนวยงานอื่นทํา

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
จัดลําดับความสําคัญตาม
วิธีการแกไขปญหา/ความตองการ

พวกเราทํา
กันเองได
ทั้งหมด

พวกเราทํา
กันเองได
แตตองขอ
คําแนะนํา
จากคนอื่น

พวกเราทําได
ตองขอ
ความชวยเหลือ
จากหนวยงาน
ภายนอก
(1 หนวยงาน)

พวกเราทําได
ตองขอ
ความชวยเหลือ
จากหนวยงาน
ภายนอก
(หลาย
หนวยงาน)

พวกเราทํา
กันเองไมได
ตองให
หนวยงานอื่น
เปนคนทํา

ทําไดเอง
ทั้งหมด
๕ คะแนน

ทําไดเอง แต
ตองมีคน
แนะนํา
4 คะแนน

อาศัยความ
ชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่น
3 คะแนน

อาศัยความ
ชวยเหลือจาก
หลายหนวยงาน
2 คะแนน

ควรขอให
หนวยงานอื่น
ทํา
1 คะแนน

๑
ตารางคะแนนการพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมืองจะเปนผูสรุปคะแนนของแตละประเด็นในทุกโครงการใหที่ประชุมไดรับทราบโดยทั่วกัน วิธีการสรุป
คะแนนงายมากคือ บวกคะแนนทั้ง ๕ ประเด็นก็จะไดคะแนนรวมของแตละโครงการ

๑ ประโยชน
สวนรวม

๓ ประโยชน
ทีจ่ ะไดรับ

๔ จํานวนเงิน
ที่ตอ งใช

๕ วิธีการดําเนินการ

คะแนนรวม
(ขอ ๑-๕)

๕ = เรงดวนมาก
๔ = เรงดวน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไมเรงดวน
๑ = ไมเรงดวนเลย

๕ = ไดมากที่สุด
๔ = ไดมาก
๓ = ไดปานกลาง
๒ = ไดนอ ย
๑ = ไดนอ ยมาก

๕ = ใชนอย
๔ = ใชบางสวน
๓ = ใชหมดพอดี
๒ = ใชเกินเล็กนอย
๑ =ใชเกินมาก

๕ = ทําไดเองทัง้ หมด
๔ = ทําไดแตตอ งมีคนแนะนํา
๓ = ขอความชวยเหลือจาก ๑
หนวยงาน
๒ = ขอความชวยเหลือจากหลาย
หนวยงาน
๑ = ทําเองไมได ตองใหหนวยงานอื่นทํา
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โครงการ
(ใสชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)
๕ = สวนรวมมาก
๔ = สวนรวม
๓ = เฉพาะกลุม
๒ = สวนนอย
๑ = เฉพาะบุคคล

๒ ความจําเปน
เรงดวน

โครงการ ก. (........ บาท)

๕

๔

๕

๑

๑

๑๖

โครงการ ข. (........ บาท)

๕

๓

๕

๔

๔

๒๑

โครงการ ค. (........ บาท)

๔

๔

๔

๓

๓

๑๘

โครงการ ..... (........ บาท)

๓

๔

๒

๓

๔

๑๖
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การคัดเลือกโครงการ
หลังจากที่พวกเราไดรวมกันพิจารณาทีละปญหาแลวขอใหที่ประชุมไดลงคะแนนเลือกโครงการที่
ต องการโดยผู มี สิ ทธิ ในการลงคะแนน คือ ผู มีสิ ทธิ เขาร ว มประชุ มและต องเป น ผู มาประชุ ม ในวั น นี้ เท านั้ น
การลงคะแนนใหกระทําโดยวิธีเปดเผย และใหถือวา ๑ คน ๑ เสียง เปน ๑ คะแนนขอใหทุกคนไดโหวตให
โครงการตาง ๆ ตามที่ตองการได ณ บัดนี้

โครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ โครงการที่ ๓
โครงการที่ ๔

โครงการที่ ๕

สรุปตารางคะแนนการพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง รวมผลการลงคะแนนเพื่อเลือกโครงการ และ
จัดอันดับที่ใหโครงการที่มีคะแนนสูงสุดไปนอยสุดตามลําดับ
โครงการ
(ใสชื่อโครงการและวงเงิน
โดยประมาณ)

คะแนนรวม
(ขอ ๑-๕)

ผลการลงคะแนนของ ลําดับที่ของโครงการที่
ประชาชนในหมูบาน/ ไดรับความเห็นชอบ
ชุมชนเพื่อเลือก
จากสวนรวม
โครงการใชคะแนนดิบ
(โดยการประมาณ)
-

โครงการ ก. (..........บาท)

-

โครงการ ข. (..........บาท)

-

-

-

โครงการ ค. (..........บาท)

-

-

-

โครงการ....... (..........บาท)

-

-

-
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การดําเนินงานของคณะผูรับผิดชอบ
คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและการจัดทําบัญชี
1. คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี ใหมีหนาที่เปดบัญชีเงินฝาก เบิกจาย นําฝาก
เงิน จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของชุมชนและโครงการ โดยเหรัญญิกเปนผูเก็บรักษาเงินสด สมุดคูฝากบัญชี
และใบเสร็จรับเงิน
2. บัญชีประชารัฐของกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง
2.1 ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี จะตองบันทึกทุกรายการลงในบัญชีธนาคารทุก
ครั้งเมื่อมีการรับหรือเบิ กจายเงินโครงการ รวมทั้งนํ าไปติดประกาศสาธารณะดวย เพื่อแสดงให ทุกคนไดทราบ
สถานะทางการเงินของบัญชีประชารัฐ
2.2 “บัญ ชีรายรับ -รายจ าย” ผูรับ ผิดชอบการเบิกจายเงิน และจัดทําบั ญชี จะตองบั น ทึกทุก
รายการเมื่อมีการรับหรือเบิกจายตามรายการของการจัดซื้อจัดจาง หรือกิจกรรมตาง ๆ ลงในบัญชีรายรับรายจาย
2.๓ “ทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจายตามบัญชี” ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี
จะเปนผูบันทึกรายละเอียดใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบสําคัญรับเงินทุกรายการลงในทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจาย
ตามบัญชีทุกครั้ง
2.๔ “บั ญ ชี คุมวัส ดุ /ครุ ภั ณ ฑ ” ผู รับ ผิ ด ชอบการเบิ กจ ายเงิน และจั ด ทําบั ญ ชี จ ะเป น ผู บั น ทึ ก
รายการวัสดุ/ครุภัณฑทุกรายการลงในบัญชีคุมวัสดุ/ครุภัณฑทุกครั้ง
3. หลักการจัดทําบัญชี
ใครบันทึก
ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชีจะเปนผูบันทึกบัญชี
บันทึกอะไร
บันทึกรายการรับที่ไดมาและรายการจายที่จายออกไปในทุกครั้ง และ
ควรทําทันที
บันทึกทําไม
บั น ทึ ก เพื่ อ ให รู ว ามี ก ารรั บ เงิน และการใช จ ายเงิน อย างไร แล ว มี
ยอดเงินคงเหลืออยูเทาไร
บันทึกเมื่อไร
ตองบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจายเงิน
บันทึกที่ไหน
บันทึกลงในสมุดบัญชีบัญชีประชารัฐ
บันทึกอยางไร
บันทึกในสมุดบัญชีบัญชีประชารัฐพรอมทั้งแนบหลักฐานการเบิกจาย
ทุกครั้ง
4. ขอควรจํา
4.1 คณะผู รั บ ผิ ด ชอบการเบิ ก จ ายเงิน และจั ด ทํ าบั ญ ชี คอยลงบั น ทึ กเมื่ อมี การรั บ เงิน และ
จายเงินทุกครั้ง เพื่อควบคุมการใชจายเงิน
4.๒ ติดประกาศบัญชีตาง ๆ ใหประชาชนในเมื่อหมูบาน/ชุมชนไดรับ รูโดยทั่วกันอยางนอย
เดือนละครั้ง เพื่อการตรวจสอบบัญชีบัญชีประชารัฐ
5. ขอแนะนําในการจัดทําบัญชี “คณะผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี” จะเปนผูเก็บ
รวบรวมหลักฐาน และจัดทําบัญชีตาง ๆ ของโครงการ โดยมีขอแนะนํา ดังนี้
5.1 จัดทําบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจายเงิน โดยบันทึกตามจริงและควรจัดทําสรุปการใชเงิน
เมื่อปดโครงการดวยเมื่อสิ้นวันหากมีเงินสดคงเหลือในมือใหรีบนําฝากธนาคารภายในวันทําการถัดไป หากมี
ความจําเปนตองเก็บรักษาเงินสด
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5.2 ใหคณะผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบและเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
5.๓ สมุดบัญชีและบัญชีตาง ๆ ของโครงการควรเก็บไวในที่ปลอดภัยโดยเอกสารรับจายเงินตาง ๆ
ก็ตองเรียงลําดับใหเปนระเบียบ เพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบ
6. ประโยชนการจัดทําบัญชี
6.๑ ชวยควบคุมการใชจายเพื่อจะตรวจสอบรายรับ-รายจายและยอดคงเหลือ
6.๒ เพื่ อ ใช เป น ข อ มู ล ยื น ยั น ในการตรวจสอบโครงการให แ ก ป ระชาชนหรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
6.๓ เพื่อเตือนผูรับผิดชอบทางดานการเงินใหทราบ
7. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวของ
7.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร
7.2 บัญชีรับ-จาย
7.3 ทะเบียนคุมวัสดุ
7.4 ทะเบียนคุมครุภัณฑ
7.5 ทะเบียนคุมเอกสารการเบิก-จาย
7.6 ใบสําคัญรับเงิน
7.7 แบบขอเปดบัญชีประชารัฐ
7.8 แบบสงสําเนาสมุดบัญชีประชารัฐ
7.9 แบบขอเบิกเงิน
7.10 ใบสําคัญรับเงิน
หมายเหตุ : ในการรับเงินจากกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง ผูรับเงินตองแนบ
สําเนาบัตรประชาชนแนบมาพรอมรับรองสําเนา
คณะผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ
1. คณะผู รั บ ผิ ด ชอบการดํ าเนิ น โครงการ มี ห น าที่ จั ด ประชุ มจั ด เตรี ย มรายละเอีย ดต าง ๆ ของ
โครงการ กําหนดขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ งบประมาณตามโครงการ และยื่นคําขอ
สนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ
2. ขอเสนอแนะ
2.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิ ธีการที่ค ณะอนุ กรรมการดํ าเนิ น งานโครงการเพิ่ มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (อคป.) กําหนด
2.2 การจัดทํารายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ใหดําเนินการตามแบบคําขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. 01) โดยผูเสนอโครงการจะตองมีเอกสารประกอบที่แสดงใหเห็นถึง
ความพรอม ความคุมคา และความยั่ งยื น ของโครงการ สามารถดํ าเนิ น การได จ ริง และเกิด ประโยชน ต อ
หมูบาน/ชุมชน
2.3 การเสนอวงเงิน งบประมาณที่ ใช ในการดํ าเนิ น โครงการควรระบุ ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรม
การดํ าเนิ นงาน พรอมจํานวนเงิน ที่จ ะตองใชในแตละกิจกรรมให ชัดเจน และหากเป น โครงการที่ไดรับ การ
สนับสนุน /ชวยเหลือจากหนวยงาน บริษัท หางรานตาง ๆ จําตองมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการไดรับความ
ชวยเหลือ สนับสนุน โดยไมมีเงื่อนไขผูกมัด
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3. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
3.1 แบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. 01)
3.2 แบบรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง (อคป. 02)
3.3 แบบรายชื่อผูเขารวมประชุมสมาชิกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง (อคป. 03)
3.4 แบบหนังสือนําสงโครงการ (อคป. 04)
คณะผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
1. คณะผู รับผิ ดชอบการจัด ซื้อจั ดจ าง มีห น าที่จั ดซื้อจัด จางตามกิจ กรรมของโครงการโดยคณะ
ผูรับผิดชอบจะตองติดประกาศสาธารณะเพื่อชี้แจงหลักเกณฑในการจัดซื้อจัดจาง ใหแกทุกคนในหมูบาน/
ชุมชนไดรับทราบ รวมทั้งแจงความตองการของวัสดุ ครุภัณฑฯ โดยระบุปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช และ
สถานที่สงมอบใหครบถวนทุกครั้ง เพื่อความโปรงใส
2. ขอปฏิบัติสําคัญในการจัดซื้อจัดจาง
2.๑ การตรวจรับการจัดซื้อจัดจาง ใหผูรับผิดชอบดําเนินโครงการเปนผูตรวจรับและลงนาม
กํากับอยางนอย ๒ ใน ๓ คน ทุกครั้ง
2.2 กรณีที่มีเงินเหลือ ใหผูรับผิดชอบดําเนินโครงการเปนผูเก็บรักษาเงินสดและเก็บรักษาไวใน
ที่ปลอดภัย
2.๓ กรณีที่มีเงินสดคงเหลือหลังจากปดโครงการ ใหผูรับผิดชอบดําเนินโครงการสงมอบเงินสด
คงเหลื อ คื น ให แ ก ผู รั บ ผิ ด ชอบในการเบิ ก จ า ยเงิ น เพื่ อ นํ า ฝากเข า บั ญ ชี ข องหมู บ า น/ชุ ม ชน และแจ ง ให
ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี ลงหลักฐานในบัญชีรายรับ-รายจาย พรอมทั้งติดประกาศบัญชีธนาคารและบัญชี
รายรับ-รายจายใหประชาชนในหมูบาน/ชุมชนทราบโดยทั่วกัน
3. หลักสําคัญในการจัดซื้อจัดจาง
3.1 คํานึงถึงผลประโยชนของหมูบาน/ชุมชนเปนอันดับแรก
3.2 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน
3.3 หมูบาน/ชุมชนไดรับประโยชนจากการจัดซื้อจัดจางสูงสุด
3.4 รูถึงขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการที่จัดซื้อจัดจาง
3.5 ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม และโปรงใส
3.6 ใหความชวยเหลือ ประสานงานซึ่งกันและกันดวยดี
4. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
4.1 แบบสืบราคา ใบเสนอราคา
4.2 แบบตรวจรับการจัดซื้อจัดจาง
คณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
1. คณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมโครงการให
สําเร็จลุลวงอยางรวดเร็วและไดผลสําเร็จตามที่ตองการ
2. หลักการในการควบคุม
2.1 ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการ
2.2 ควบคุมแตละกิจกรรมใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.3 ใชเงินในแตละกิจกรรมใหประหยัดและคุมคาที่สุด
2.4 การใชจายเงินตองมีหลักฐานที่ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได
2.5 หากพบปญหาหรืออุปสรรค ใหแจงผูรับผิดชอบภายในหมูบาน/ชุมชน เพื่อรวมกันแกไข
โดยดวน
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3. การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงาน การติดตามและจัดทํารายงานความกาวหนาโครงการ
ควรดําเนินการ ดังตอไปนี้
3.1 ตรวจสอบ ตรวจนับวัสดุอุปกรณ และประเมินผลการดําเนินโครงการใชจายเงินใหถูกตอง
มีหลักฐานตรวจสอบได รวมถึงตรวจสอบการดําเนินงาน และบริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3.2 จั ด ทํ า รายงานความก า วหน า และรายงานป ญ หา/อุ ป สรรค พร อ มข อ เสนอแนะต อ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.)
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)
3.3 ในกรณีที่มีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ที่หมูบาน/ชุมชน ไมสามารถแกไขไดเอง ก็สามารถขอ
คําแนะนํา หรือความชวยเหลือจากหนวยที่เกี่ยวของไดแก
3.3.1 คณะทํ างานดํ าเนิ น งานโครงการเพิ่ มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.)
3.3.2 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา
3.3.3 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
3.3.4 เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
3.3.5 อาสาประชารัฐ
3.3.6 องคกร/หนวยงานภาคี
4. การรายงานผลการดําเนินงาน
หลังจากที่กองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมืองไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ
แลวจะตองรายงานผลการดําเนินโครงการและการใชจายเงินอุดหนุน ดังนี้
4.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ ตั้งแตเริ่มการดําเนินโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ
4.2 รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ ทุ ก ๖ เดื อ น (ภายในวั น ที่ ๓1
มิถุนายน และ ๓1 ธันวาคม ของทุกป) เพื่อแสดงถึงประโยชนผลการดําเนินงาน/ความสําเร็จของโครงการ และ
เปนการรายงานตอรัฐบาล เพื่อนําไปสูการพัฒนาขยายผลตอไปในอนาคต
5. การประเมินผลโครงการ
5.1 เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว ตองมีการประเมินผลโครงการ เพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการตอไป
5.2 คณะผูรับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลโครงการจะตองสํารวจความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
ทั้งนี้ ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการรายงานใหเปนไปตามที่สํานั กงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กําหนด
6. แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
6.1 แบบรายงานความกาวหนา
6.2 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ
6.3 แบบประเมินผลโครงการ
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อคป. ๐๑

แบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ
คํ า ชี้ แ จง กรอกขอ มูล รายละเอีย ด และทํ าเครื่ องหมาย / ใน
ตามโครงการเพิ่ ม ความเข มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐใหครบถวน พรอมทั้งแนบเอกสาร รายละเอียดประกอบการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง...................................................................รหัสกองทุน.....................................
เลขที่.........หมูที่..........ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................
เบอรโทรศัพท...................................................
๒. มติที่ประชุมสมาชิก ใหดําเนินโครงการ เมื่อวันที่.........เดือน.................. พ.ศ.................
๓. คณะกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง และอาสาประชารัฐ
๓.๑ รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู

โทรศัพท

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ลายมือชื่อ
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๓.๒ รายชื่ออาสาประชารัฐ
(๑) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................
อายุ.........ป อาชีพ............................... เบอรโทรศัพท...........................................
ปจจุบันมีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน กลุม องคกร (กรรมการ/สมาชิก)
(ระบุ) .......................................................................................................................
(๒) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................
อายุ.........ป อาชีพ............................... เบอรโทรศัพท...........................................
ปจจุบันมีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน กลุม องคกร (กรรมการ/สมาชิก)
(ระบุ) .......................................................................................................................
(๓) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................
อายุ.........ป อาชีพ............................... เบอรโทรศัพท...........................................
ปจจุบันมีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน กลุม องคกร (กรรมการ/สมาชิก)
(ระบุ) .......................................................................................................................
สวนที่ ๒ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว
ที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบใหดําเนินโครงการ เมื่อวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ...............
มีการบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได และมีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในกองทุน
หมูบาน/ชุมชนเมือง
มีแผนการพัฒนากองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
ไดรับการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ แลว
ไดยื่นคําขอเพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ แลว หรือ
ไดเขารวมโครงการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
เปนกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม ตั้งแตป 2557
สวนที่ ๓ เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
แบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. ๐๑)
แบบรายชื่อผูเขารวมประชุมสมาชิก (อคป. ๐๒)
แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก (อคป. ๐๓)
สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
สําเนางบการเงินของปที่ผานมา (บัญชีที่ ๑)
สําเนาบันทึกการประชุม/คําสั่ง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
สวนที่ ๔ แผนการพัฒนากองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
๔.๑ การขยายการรับสมัครสมาชิก
(๑) เปาหมายสมาชิก ที่จะเพิ่มขึ้น ........................... คน
(๒) ระยะเวลาดําเนินการ ..................................................................................
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วิธีการขยายการรับสมาชิก (การรับสมาชิก, การจูงใจ, จัดระบบสวัสดิการ ฯลฯ)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)........................................................................................................................................
๔.๒ การออมเงิน เพื่อประกันความเสี่ยง การสรางวินัยทางการเงิน (มีวิธีการอยางไร)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)........................................................................................................................................
๔.๓ การสรางระบบสวัสดิภาพ และสวัสดิการ (มีวิธีการอยางไร)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)........................................................................................................................................
การสรางสวัสดิการ เพื่อสมาชิก/ประชาชน (ดําเนินการในเรื่องใดบาง)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)........................................................................................................................................
สวนที่ ๕ โครงการ และงบประมาณ
โครงการที่ ๑ ชื่อโครงการ........................................................
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)
โครงการที่ ๒ ชื่อโครงการ........................................................
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)
โครงการที่ ๓ ชื่อโครงการ........................................................
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)
(รายละเอียดตามโครงการแนบทาย)
ขอรับ รองวาขอมูล ดังกล าวขางต นเป น ไปตามหลักการประชารัฐ ตามโครงการเพิ่มความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................. ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
(..................................................................)
ประธาน/กรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
วันที่........ เดือน............................พ.ศ. .......................
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รายละเอียดโครงการ (กรณีดําเนินการมากกวา ๑ โครงการ ใหสําเนาแบบรายละเอียดโครงการ (เพิ่มเติม) ได
๑. ชื่อโครงการ

......................................................................................................................................
งบประมาณ จํานวน ...................................................... บาท
๒. รูปแบบ ลักษณะการดําเนินโครงการ
รูปแบบการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
การดําเนินงาน
 เปนโครงการสําหรับหมูบาน/ชุมชนเดียว
 กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมืองดําเนินการทําเองทั้งหมด
 เปนโครงการที่รวมกันมากกวา ๑ หมูบาน/ชุมชน
 กองทุนหมูบานดําเนินการเอง แตตองขอคําแนะนํา/
(รวมจํานวน...........หมูบา น/ชุมชน)
ชวยเหลือจากภาคราชการ/เอกชน
 เปนโครงการทีร่ วมกันในระดับตําบล/อําเภอ
 ใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
(รวมจํานวน...................หมูบาน/ชุมชน)
ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ
 เปนโครงการทีส่ นับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 เปนโครงการทีส่ นับสนุนการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายได มุงเนนการผลิต การแปรรูปการตลาดอยางครบวงจร
 เปนโครงการที่มีกจิ กรรมที่ตอเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได/กําไรของบัญชีประชารัฐ
 เปนโครงการทีไ่ มซ้ําซอนกับโครงการภายใตนโยบายการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน
 เปนโครงการทีส่ อดคลองกับแผนพัฒนาของหมูบาน/ชุมชน ดังนี้
 แผนชุมชน  แผนของสภาเกษตรกร  แผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมูบาน/ชุมชน (ระบุ) .......................
๓. เหตุผลและความจําเปนของโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๔. วัตถุประสงคหลักของโครงการ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๕. แผนการบริหารจัดการโครงการ
(๑) ผลิตภัณฑ/กิจกรรม ไดแก
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(๒) กําลังการผลิต/กิจกรรมที่ใหบริการ
กิจกรรมที่ 1
ตอเดือน จํานวน ........................................ ตอป จํานวน ..................................................
กิจกรรมที่ 2
ตอเดือน จํานวน ........................................ ตอป จํานวน ..................................................
กิจกรรมที่ 3
ตอเดือน จํานวน ........................................ ตอป จํานวน ..................................................
(๓) คณะผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ
คณะผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ จํานวน ๔ คน
๑. ................................................................................(ประธานกองทุนหมูบาน)
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบา น)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากคณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ)
๔. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบา น)
คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน ๓ คน
๑. ................................................................................(ประธานกองทุนหมูบาน)
๒. ................................................................................(เหรัญญิกกองทุนหมูบาน)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน)
ชื่อกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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คณะผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๓ คน
๑. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบา น)
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบา น)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบา น)
คณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จํานวน ๓ คน
๑. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการผูร ับผิดชอบดําเนินโครงการ)
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบา น)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบา น)
(๔) การจัดการบุคลากร
จํานวนคนที่จะใชหมุนเวียนสําหรับดูแลโครงการ การผลิต/การบริการ จํานวน ......... คน แบงเปน
1. ดาน ................................................................ จํานวน ...............................คน
2. ดาน ................................................................ จํานวน ...............................คน
3. ดาน ................................................................ จํานวน ...............................คน
4. ดาน ................................................................ จํานวน ...............................คน
5. ดาน ................................................................ จํานวน ...............................คน
(๕) การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง)
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
ผูที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (หนวยงาน/องคกร/ภาคีอื่น ๆ ฯลฯ)
...................................................................................………………………………………………………………………………
………….......................................................................................................…………………………………………………
๖. แผนการใชจายเงิน
แหลงทุน/เงินทุน
๑. เงินที่รัฐบาลจัดสรรให จํานวน..............................................บาท
๒. เงินออมจากสมาชิก จํานวน………………………..……….…….บาท
๓. เงินทุนอื่น ๆ (ระบุ)..........................................จํานวน........................................บาท
รวมเงินทุน ณ วันจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ จํานวน.........………………………….บาท
รายละเอียดการใชจายเงิน
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงินที่ใช
ระยะเวลาดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
๗. ขั้นตอน และวิธีการในการปองกันความเสียหายจากการบริหารจัดการ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(การวิเคราะหความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง หรือเหตุการณที่คาดวาอาจเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบที่อาจกกอให เกิด
ความเสียหายและจะมีวิธีการ แผนงานอะไรในการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงาน)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ชื่อกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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๘. การดูแลรักษา (การดูแลรักษา เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๙. การใชประโยชนจากทรัพยสินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ (สมาชิก/ประชาชน/กลุม/บุคคลที่จะไดรับประโยชนจาก
โครงการ)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๑๐. การครอบครอง การกําหนดผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ (การครอบครอง
การจัดการดูแลรักษา โดยกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง จะดําเนินการอยางไร)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๑๑. แผนการตลาด
การวิเคราะหผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่ใหบริการ (ขอดี และลักษณะเดนของผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่ใหบริการ)
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
ลักษณะการขายผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่ใหบริการ (การขาย/ราคาขาย, การใหบริการ/คาบริการ เชน ขายสงราคา
เทาใด ขายปลีกราคาเทาใด)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
กลุมลูกคาของผลิตภัณฑ/บริการ (สินคา/บริการ เพื่อกลุมเปาหมายใด ใครใชประโยชน)
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
สถานที่จําหนายผลิตภัณฑ/พื้นที่ในการใหบริการ
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
เปาหมายประมาณการ การจําหนาย/การใหบริการ แยกเปนแตละเดือน
เดือน
จํานวนเงิน (บาท)
เดือน
จํานวนเงิน (บาท)
มกราคม
กรกฎาคม
กุมภาพันธ
สิงหาคม
มีนาคม
กันยายน
เมษายน
ตุลาคม
พฤษภาคม
พฤศจิกายน
มิถุนายน
ธันวาคม
กลุมผูผลิต/ผูใหบริการอื่นในหมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัดที่ผลิต/ใหบริการประเภทเดียวกัน
 ไมมี
 มี จํานวน………….ราย ไดแก
(ระบุชื่อ)..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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กิจกรรมสงเสริมการขาย/การใหบริการ (เชน การโฆษณา, ประชาสัมพันธ, กิจกรรมจูงใจ ลด แลก แจก แถม )
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
12. การผลิต
ขั้นตอนการผลิต/การใหบริการ (อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตวัตถุดิบถึงสินคาสําเร็จรูป)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปริมาณผลผลิต/การใหบริการ ( ระบุหนวยนับ/ป )
จํานวนผลผลิต/บริการ เฉลี่ย
= ………………………………/ป (หนวยนับ (ระบุ)...........................)
ราคาขาย/บริการ ตอหนวย
=…………….………………. บาท/หนวย
รวมรายรับเฉลี่ยตอป
=………..……………………………….……บาท
ตนทุน, คาใชจายในการผลิต/การบริการ (ตอเดือน)
ที่

รายการ

จํานวนที่ใช

ราคา/หนวย

รวมเปนเงิน

รวมตนทุนทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น
ผลประกอบการของกิจกรรม/โครงการ
อัตราสวน (ขอบังคับ) การจัดสรรกําไร
 ไมมี
 มีการแบงเปนสัดสวน ดังนี้
๑. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร
๒. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร
๓. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร
๔. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร
๑๓. ความคุมคา และความยั่งยืนของโครงการ
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................. ผูเสนอโครงการฯ
(..................................................................)
ตําแหนง ...........................................................
วันที่........ เดือน............................พ.ศ. .......................

ชื่อกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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อคป. 02

แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก
กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..........................................................รหัสกองทุน.........................................
หมูที่.........ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด............................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...............................
ณ .............................................................................
เปดประชุมเวลา ................................... น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
๑.1 จํานวนสมาชิกปจจุบัน มีทั้งหมด ..............คน แยกเปน ชาย..............คน หญิง...............คน
โดยมาประชุมวันนี้ จํานวน...........................คน
๑.2 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกองทุ น หมู บ าน/ชุ ม ชนเมื อ ง จํ านวนคณะกรรมการกองทุ น หมู บ าน/
ชุมชนเมือง มีทั้งหมด....................คน แยกเปน ชาย ...............คน หญิง................ คน โดยมีคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง มาประชุมวันนี้ จํานวน..................คน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบใหดําเนินโครงการเพิ่มความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เนื่องจากในชวงหลายปที่ผานมาภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยประสบปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาตนทุนการผลิตสูง และ
ปญหาราคาสินคาตกต่ํา เปนตน โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสรางพื้นฐานในชุมชนไมไดรับการ
พัฒ นา ตลอดจนยังขาดป จจัยการผลิตที่จําเป น ดังนั้น การลงทุน ดานโครงสรางพื้น ฐานเพื่อส งเสริมความ
เขมแข็ง ของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแตกิจกรรมดานการผลิต การเพิ่ม
มูลคาสินคาและการตลาด จะสงผลใหชุมชนพัฒนาอยางมั่นคง แข็งแรง ตอไป ดังนั้น ขอใหประชุมสมาชิก
ไดเสนอปญหา ความตองการและโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิกไดคัดเลือกโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ............................................ บาท
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตนวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงการ วันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ...................
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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(2) โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ............................................ บาท
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตนวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงการ วันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ...................
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(3) โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ............................................ บาท
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตนวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงการ วันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ...................
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.2 การแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบโครงการตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
คณะผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ จํานวน ๔ คน
๑. ................................................(ประธานกองทุนหมูบาน)
๒. ................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน)
๓. .........................................................(ตัวแทนจากคณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ)
๔. ................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน)
คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน ๓ คน
๑. ................................................ (ประธานกองทุนหมูบาน)
๒. ................................................ (เหรัญญิกกองทุนหมูบาน)
๓. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน)
คณะผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน ๓ คน
๑. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน)
๒. ................................................ (ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน)
๓. ................................................ (ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน)
คณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จํานวน ๓ คน
๑. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ)
๒. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน)
๓. ................................................ (ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน)
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๒.3 การเปดบัญชีประชารัฐ
มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิก เห็นชอบใหกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง เปดบัญชีประชารัฐกับ
ธนาคาร......................................................... สาขา..................................................... โดยมอบหมายใหคณะ
ผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชีเปนผูดําเนินการเปดบัญชีประชารัฐ ภายใตชื่อ “บัญชีประชา
รัฐ (รหัสกองทุน.........................ชื่อกองทุน.............................หมูที่.........ตําบล.........................)”
๒.4 การคัดเลื อกอาสาประชารัฐของกองทุน โดยพิจารณาจากบุ คคลที่อาศัย อยูในหมูบ าน/
ชุมชน ไมนอยกวา ๒ ป และมีอายุตั้งแต ๒๐ ป บริบูรณขึ้น ไป และมีความพรอมในการติ ดตาม สนับ สนุ น
การดําเนินงานตามโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จํานวน ๓ คน
เพื่อทําหนาที่ในการติดตาม ชวยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ ตลอดจนการประสานงาน
และการรายงานผลการดําเนิ นการโครงการ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการดําเนิ น
โครงการฯ กําหนด ดังนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีอาสาประชารัฐของกองทุน ดังรายชื่อตอไปนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว/)................................................................... อายุ..........ป
ที่อยู ................................................................................................................
เบอรโทร........................................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว/)................................................................... อายุ..........ป
ที่อยู ................................................................................................................
เบอรโทร........................................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว/)................................................................... อายุ..........ป
ที่อยู ................................................................................................................
เบอรโทร........................................................................
วาระที่ ๓ อื่น ๆ (ถามี)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ปดประชุมเวลา....................... น.
ลงชื่อ.................................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(.................................................................)
ตําแหนง ............................................................
ลงชื่อ .................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง ประธานกองทุนหมูบาน / ชุมชนเมือง
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อคป. ๐๓

แบบรายชื่อผูเขารวมประชุมสมาชิก
กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง................................................รหัสกองทุน.................................................
หมูที่.........ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ....................................
ณ ....................................................................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

บานเลขที่

อาชีพ

ลายมือชื่อ
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อคป. ๐๔

แบบหนังสือนําสงโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอนําสงโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เรียน ประธานคณะทํางานดําเนินงานโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัด ...........................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป.01)
2. แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก (อคป.02)
3. แบบรายชื่อผูเขารวมประชุมสมาชิก (อคป.03)
กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง ...........................................................รหัสกองทุน...................
หมูที่..........ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................
ประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ มติที่ประชุมสมาชิก เมื่อวันที่........... เดือน............................... .พ.ศ. .............. จํานวน......โครงการ
ดังนี้
๑. โครงการ .......................................................... งบประมาณ ....................................บาท
๒. โครงการ .......................................................... งบประมาณ ....................................บาท
๓. โครงการ .......................................................... งบประมาณ ....................................บาท
รวมงบประมาณ ....................................บาท
จํานวนเงิน(ตัวหนังสือ)..................................................................................บาท
(รายละเอียดแนบมาดวยพรอมนี)้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
...........................................................
(................................................................)
ตําแหนง .....................................................................
เบอรโทรศัพท .......................................................
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อคป. 12

แบบขอเปดบัญชีประชารัฐ
วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง

ขอเปดบัญชีประชารัฐ

เรียน ผูจัดการธนาคาร...................................................
สาขา ...............................................
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก
ตามที่กองทุน หมูบาน/ชุมชนเมือง.............................รหั สกองทุน.................. หมูที่........
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด....................................... ไดรับการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณตามโครงการเพิ่ ม ความเข ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ จากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จํานวน............................................บาท
โดยกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................... ไดมอบหมายให
คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและการจัดทําบัญชี ประกอบดวย
๑.......................................................................................................
๒.......................................................................................................
๓.......................................................................................................
ดํ าเนิ น การเป ด บั ญ ชี ป ระชารั ฐ เพื่ อ รองรั บ งบประมาณตามโครงการฯ ภายใต ชื่ อ บั ญ ชี
“บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน...............................) ชื่อกองทุน...........................................................................
หมูที่.............” โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจาย.................................จากผูมีอํานาจเบิกจายเงิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
..............................................................
(.............................................................)
ประธานกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง................................
เบอรโทร .................................................................
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อคป. ๑๔

แบบแจงบัญชีประชารัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๑. กองทุน หมูบ าน/ชุมชนเมือง.................................................หมูที่........ตํ าบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด.......................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน....................................................บาท
๓. คณะผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินและการจัดทําบัญชี ไดดําเนินการเปดบัญชีประชารัฐ
เมื่อวันที่................เดือน............................... พ.ศ. ................................
ชื่อบัญชี “บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน...........................................) ชื่อกองทุน................................
หมูที่.................”
๔. ผูมีอํานาจเบิกถอน ดังนี้
๑. ชื่อ/สกุล.................................................................. ตําแหนง...........................................................
๒. ชื่อ/สกุล.................................................................. ตําแหนง...........................................................
๓. ชื่อ/สกุล.................................................................. ตําแหนง...........................................................
พรอมนี้ไดแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน ๑ ฉบับ มาเพื่อรองรับการจัดสรร
โอนเงินจากสํานักงานกองทุนหมูบานและขุมชนเมืองแหงชาติ
..............................................................
(.............................................................)
ประธานกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง................................
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40

41

42

43

44

45

ชองทางในการติดตอ
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอขอมูลเพิ่มเติม หรือขอคําปรึกษา คําแนะนํา ความชวยเหลือไดจาก
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
200 หมูที่ 4 ชั้น 24 อาคารจัสมินอินเตอรเนชั่นแนลฯ
ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙
โทรสาร ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐5
www.villagefund.or.th

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 7
อาคารเลขที่ 285/19 ซอยมิตรภาพ 15 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4422 2787-8
โทรสาร 0 4422 2789

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 1
บานเลขที่ 23/1 หมูที่ 7 ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท 0 5312 1734-5
โทรสาร 0 5312 1711

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 8
บานเลขที่ 8 ซอยชยางกูร 34 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0 4531 3740-1
โทรสาร 0 4531 3742

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 2
อาคารเลขที่ 146/129-130 ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ
อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 53000
โทรศัพท 0 5541 2149/45
โทรสาร 0 5541 2160

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 9
อาคารเลขที่ 67/7-8 หมูที่ 2 ถนนบางใบไม ตําบลบางใบไม
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 9631/627
โทรสาร 0 7728 9632

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 3
อาคารเลขที่ 36/5 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5525 9390/470
โทรสาร 0 5525 9391

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 10
อาคารเลขที่ 580 และ582 หมูที่ 2 ตําบลพะวง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท 0 7433 3261-2
โทรสาร 0 7433 3263

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 4
อาคารเลขที่ 308 หมูที่ 16 ถนนแจงสนิท ตําบลเหนือเมือง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000
โทรศัพท 0 4351 2382/554
โทรสาร 0 4351 2365

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 11
อาคารเลขที่ 110/114-5 หมูที่ 2 ตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท 0 3845 5472-3
โทรสาร 0 3845 5474

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 5
อาคารเลขที่ 164/7 ถนนรอบเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 0251-2
โทรสาร 0 4327 0253

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 12
อาคารเลขที่ 260/17 หมูที่ 2 ตําบลเจดียหัก
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท 0 3232 7571-2
โทรสาร 0 3232 7570

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 6
อาคารเลขที่ 53/4-5 ถนนหมากแขง ตําบลหมากแขง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท 0 4222 2006/076
โทรสาร 0 4222 1990

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 13
อาคารเลขที่ 166/11-12 หมูที่ 1 ตําบลเขาสามยอด
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท 0 3642 4358/566
โทรสาร 0 3642 4068

