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คานา

โครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ เป็ น โครงการ
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีมติสนับสนุน การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ได้เห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และอนุ มัติ ห ลั กการงบประมาณในการดาเนิ น โครงการฯ ในกรอบวงเงิน
๓๕,๐๐๐ ล้ า นบาท เพื่ อ สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้ กั บ กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งเพื่ อใช้ ใ นการลงทุ น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชน เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในชุมชนที่ดีขึ้น โดยมอบให้สานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ คาดหวังว่าโครงการฯ
ดังกล่ าว จะช่วยสร้างโอกาสในการแก้ไขปั ญ หาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนการพัฒ นา
โครงสร้ างพื้ นฐานในการส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นการสร้างอาชีพ สร้ างงาน สร้างรายได้ ในหมู่ บ้ านและชุ มชน
ที่มุ่งเน้ นทั้ งภาคการผลิ ต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจร และการเพิ่ มศักยภาพ ในการประกอบอาชี พ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้นได้ตามความต้องการอย่างแท้จริง
ขอขอบคุ ณ ส านั กงานกองทุ นหมู่ บ้ านและชุมชนเมื องแห่ งชาติ ที่ ได้ จัดท าคู่มื อการดาเนิ นงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินการ และ
กระบวนการดาเนิ นงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้
กองทุนฯ และภาคีเครือข่ายสามารถดาเนิ นโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหวังว่าคู่มือนี้จะ
เป็นประโยชน์ทั้งผู้ขับเคลื่อน ผู้สนับสนุน ผู้ตรวจสอบ และผู้ติดตามโครงการที่จะใช้ในการดาเนินงานให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป

(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่า เป็นต้น โดยสาเหตุประการ
หนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนยังขาดปัจจัยการผลิตที่จาเป็น ดังนั้น
การลงทุน ด้านโครงสร้างพื้น ฐานเพื่อส่ งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุ มทั้ง
กระบวนการตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่าง
มั่นคงแข็งแรงต่อไป
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ดาเนินการโครงการ
เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่ กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จานวน 79,556 กองทุน ผ่านสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน
500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และ
เพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความ
เป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจา
ชุมชน การจัดทาแหล่งเก็บน้าชุมชน และเครื่องจักรสาหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๓. เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบ
วงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
๔. เพื่ อ เสริ ม สร้ างและปลู ก จิ ต ส านึ ก ในการบริห ารงบประมาณ ด าเนิ น การกิ จ กรรมร่ว มกัน ยึ ด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๕. ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้ อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน อันเกิดจากการดาเนินโครงการ
๖. ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และจาหน่ายทรัพย์สิน อันเกิดจากการดาเนินโครงการ
๗. กู้ยื มเงิน นิ ติบุ คคล หรื อสถาบันการเงินอื่น ที่คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้านและชุมชนเมื อง
แห่งชาติกาหนด
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หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดาเนินการสนับสนุนเงินทุนให้แก่
กองทุน หมู่บ้ านหรือกองทุน ชุมชนเมืองที่มีความสนใจและความพร้อมกองทุนละ ไม่เกิน 500,000 บาท
ภายใต้วงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยมีกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเป้าหมาย จานวน 79,556 กองทุน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
1. เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง (รวมถึงกองทุนชุมชนทหาร) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. มีมติที่ป ระชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเห็ นชอบโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยต้องมีจานวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมด หรือตามที่ คณะอนุ กรรมการดาเนิน งานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กาหนด และมีมติด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
3. เป็ น กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ งที่ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น
ชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้
3.1 มีการจัดทางบการเงินของปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้
3.2 มีการหมุนเวียนเงินทุนอย่างสม่าเสมอ
3.3 มีก ารแต่ งตั้ งผู้ ต รวจสอบภายในเพื่ อ ตรวจสอบการบริห ารจัด การกองทุ น หมู่บ้ านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง
4. เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีแผนการพัฒนากองทุน ดังนี้
4.1 แผนการใช้จ่ายเงินเพื่อดาเนินโครงการที่ชัดเจน
4.2 แผนการขยายการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
4.3 แผนการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงและวินัยทางการเงิน
4.4 แผนการพัฒนาการดาเนินงานโครงการให้มีความมั่นคงยั่งยืน
4.5 แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ
5. เป็ น กองทุ น หมู่ บ้ านหรื อ กองทุ นชุ มชนเมืองที่ ได้รับการเพิ่ มทุ น กองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง
ระยะที่ 3 หรือได้ดาเนินการดังนี้แล้ว
5.1 ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 หรือ
5.2 เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ
5.3 เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2557

ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
๑. กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจัดประชุมสมาชิก
1.1 เมื่อกองทุน หมู่บ้ านหรือกองทุ นชุมชนเมื องใดมีความพร้อมและต้องการการสนั บสนุ น
เงินทุนตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพื่อดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ
1.1.2 กาหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือ ง
มีความต้องการตามมติของที่ประชุม โดยโครงการจะต้องมีลักษณะ ดังนี้
(1) สนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
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(2) เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่าง
ครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชน
(3) โครงการมี ลั ก ษณะเป็ น กิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารหมุ น เวี ย นของรายได้ /
ผลกาไร ซึ่งทาให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนกองทุนประชารัฐต่อไปในอนาคต
(4) เป็นโครงการที่ไม่ซ้าซ้อนกับโครงการภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลหรือโครงการอื่นที่มีลักษณะการดาเนินงานเดียวกัน
(5) เป็นโครงการที่สอดคล้องหรือสอดรับกับแผนพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
แผนชุมชน แผนสภาเกษตรกร หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน
1.1.3 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน ๔ คณะ ดังนี้
(๑) คณะผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
- ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 1 คน
- ตัวแทนจากคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ จานวน 1 คน
- ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 1 คน
(2) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี จานวน ๓ คนประกอบด้วย
- ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ
- เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านฯ
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ
(๓) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 1 คน
- ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 2 คน
(๔) คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบและประเมิ น โครงการ จ านวน ๓ คน
ประกอบด้วย
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ จานวน 1 คน
- ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 1 คน
- ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 1 คน
1.1.4 คัดเลือกอาสาประชารัฐ จานวน 3 คน เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ช่ว ยเหลื อ
สนับ สนุน การขับ เคลื่อนการดาเนิ นงานโครงการ ตลอดจนการประสานและการรายงานผลการดาเนินการ
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ค ณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กาหนด
1.2 การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองต้องมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง เข้าร่วมประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กาหนด และมีมติ
รับรองโครงการด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
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1.3 การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อพิจารณากรอบ/แผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือมีนัยแอบแฝง
เพื่อการนาเงินไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองกู้ยืม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
หมายเหตุ : กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถขอรับแบบคาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ ได้ที่สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ทุกสาขา ธนาคารออมสิน/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา
หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ http://www.villagefund.or.th
2. การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2.1 กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดทาแบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป. 01) พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
2.1.1 แบบคาขอรับการสนับสนุนฯ (อคป. 01)
2.1.2 ส าเนาแบบบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น
ชุมชนเมือง (อคป. 02) และ (อคป. 03)
2.1.3 สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเป็นนิติบุคคล
2.1.4 งบการเงินของปีที่ผ่านมา และสามารถตรวจสอบได้ (บัญชีที่ 1)
2.2 กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง สามารถยื่ น ขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ได้ที่ธนาคารออมสิน/ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอาเภอ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) และคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.)
3.1.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) เพื่อทาหน้าที่ในการ
กาหนดกรอบ หลั กเกณฑ์ และแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
3.1.2 คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ตามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อทาหน้าที่สนับสนุน ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตลอดจนพิจารณาความพร้อมและให้ความเห็น
โครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เสนอคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ดาเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
3.2 การพิจารณาความพร้อม
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ประสานคณะทางานดาเนินงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) พิจารณาโครงการ โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
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3.2.1 ความเข้ ม แข็ ง/ความพร้ อ มของกองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง โดย
พิจารณาจากการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ผ่านมา โดยต้องเป็นกองทุนหมู่บ้าน
หรื อกองทุ น ชุมชนเมืองที่ มี การบริ ห ารงานที่โปร่งใส มี การหมุนเวียนเงิน ทุ นอย่างสม่ าเสมอ และมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี
3.2.2 โครงการของกองทุ น หมู่ บ้ าน หรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง เป็ น ไปตามกรอบและ
หลักการของโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้
(๑) เป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มุ่งเน้นทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบ
วงจร และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
(2) เป็นโครงการที่ไม่ซ้าซ้อนกับโครงการภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล หรือโครงการอื่นที่มีลักษณะการดาเนินงานเดียวกัน
(3) เป็ น โครงการที่ มีลั กษณะกิจกรรมที่ ต่อเนื่ อง มีการหมุ นเวียนของรายได้ /
ผลกาไร ซึ่งทาให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองสามารถนางบประมาณที่ได้รับ
ไปใช้สาหรับการลงทุนเพื่อการสร้าง หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกิจกรรมของ
โครงการได้ และสามารถนาไปร่วมดาเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองอื่นได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมสมาชิก
3.2.3 การวิเคราะห์ความพร้อมในการดาเนินโครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง
(1) เหตุผล ที่มา และข้อมูลพื้นฐานที่นามาใช้ในการกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
(2) แผนการบริหารจัดการ
(3) แผนการใช้จ่ายเงิน
(4) แผนการตลาด
(5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
(6) การจัดการกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
(7) แผนการใช้ประโยชน์
(8) ความคุ้มค่า และความยั่งยืนของโครงการ
4. การให้ความเห็น การอนุมัติโครงการ และการจัดสรรโอนเงิน
4.1 คณะท างานด าเนิ น งานโครงการเพิ่ มความเข้ มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ดาเนินการพิจารณาความพร้อม สอบทานโครงการ และให้ความเห็นโครงการ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ทั้งนี้
หากโครงการที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ให้คณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ส่งให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแก้ไข
ปรับปรุง และส่งกลับมายังคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐจังหวัด (คปจ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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4.2 คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (อคป.) พิ จารณาอนุ มัติโครงการและงบประมาณ ให้ แก่กองทุ นหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด และเสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณา
ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
กรณีหากคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) พิจารณาเห็นว่าโครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองใด เป็น
โครงการที่ดี มีความเหมาะสม และควรมีการดาเนินการด้วยความเร่งด่วนเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
หมู่บ้ านและชุมชนในการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ศักยภาพในการประกอบอาชีพ คณะอนุ กรรมการดาเนินงาน
โครงการเพิ่ มความเข้ม แข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) สามารถพิ จารณาอนุมั ติ
โครงการและงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาความพร้อม
และการให้ความเห็ นโครงการของคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) ก็ได้
ทั้ งนี้ คณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) สามารถแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองส่ งรายละเอียด หรือ
นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
การพิ จารณาตั ดสิ นเกี่ ยวกั บการอนุ มั ติ โครงการและงบประมาณของคณะอนุ ก รรมการ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
4.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (สทบ.) แจ้งผลการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองทราบ
และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองประสานให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและ
การจัดทาบัญชี ดาเนินการเปิดบัญชีประชารัฐ โดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน หรือธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารอื่นที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
ภายใต้ชื่อบัญชี “บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน....................ชื่อกองทุน....................หมู่ที่..........)” เพื่อรับโอนเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ทั้งนี้ เมื่อกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองดาเนินการเปิดบัญชีประชารัฐแล้ว ให้จัดส่ง
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีกองทุนประชารัฐ ให้สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
4.4 สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ (สทบ.) ดาเนินการประสานสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องดาเนินการโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
5. การดาเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
5.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจะต้องดาเนินงานตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ หากกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/
โครงการหรื องบประมาณให้ ดาเนิ น การจั ด ประชุม สมาชิกกองทุ นหมู่บ้ านหรือกองทุน ชุม ชนเมือง เพื่ อขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการหรืองบประมาณ พร้อมทั้งเสนอให้คณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการดาเนินงาน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
และงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้า นและชุมชน
เมืองแห่งชาติพิจารณาดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองต่อไป
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5.2 คณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ านหรื อกองทุ นชุ มชนเมื อง และคณะผู้ รั บผิ ดชอบทั้ ง ๔ คณะ
ดาเนินการตามคู่มือ/คาแนะนาการดาเนินงานโครงการของ สทบ. ดังนี้
5.2.1 การเปิ ดบั ญ ชีเงิน ฝากกองทุ นประชารัฐ คณะผู้ รับ ผิ ดชอบการเบิ กจ่ายเงิน และ
จัดทาบัญชีต้อง นารายงานการประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบ (สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเป็นนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน แบบขอเปิดบัญชีเงินฝาก) แจ้งต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้
ให้มีการระบุเงื่อนไขผู้มีอานาจเบิกถอนต้องลงนามร่วมกันอย่างน้อย 2 ใน 3 คน
5.2.2 ขั้น ตอนการเบิ กจ่ายและการถอนเงิน ให้ คณะผู้ รับผิ ดชอบโครงการจัดท าแบบ
แผนการใช้จ่ายเงิน (อคป. 17) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการประมาณการการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสนอราคา
ใบสื บ ราคา จั ด ส่ งให้ ค ณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบการเบิ ก จ่ ายเงิ น และจั ด ท าบั ญ ชี เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ดาเนินการเบิกจ่าย
5.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต้อง
อิงระเบียบของทางราชการ โดยวัสดุอุปกรณ์ ต้องคุณภาพดี ราคาเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องติดประกาศสาธารณะ
เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สมาชิกกองทุนได้รับทราบ รวมทั้งแจ้งความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์
ฯลฯ โดยระบุปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลาที่ใช้ และสถานที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะผู้รับผิดชอบโครงการ
ตรวจรับและลงนามกากับทุกครั้ง
6. การติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการ
กองทุน หมู่บ้ านหรือกองทุน ชุมชนเมือง สามารถประสานขอรับการสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการกับคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัด (คปจ.) สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาสาประชารัฐ เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
แก้ไขปัญหา ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการให้ประสบความสาเร็จ
7. การตรวจสอบและประเมินโครงการ
7.1 การตรวจสอบและประเมินโครงการของกองทุน หมู่บ้ านหรือกองทุนชุมชนเมือง คณะ
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ดาเนินการติดตามประเมินผลและจัดทารายงานความก้าวหน้า
โครงการ ดังนี้
7.1.1 การประเมิน ผลโครงการเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้ นครั้งแรก คณะผู้รับผิดชอบการ
ตรวจสอบและประเมิน โครงการ ดาเนิน การตรวจสอบผลและรายงานผลการดาเนินงานโครงการเบื้ องต้น
เกี่ย วกับ การด าเนิ น งานโครงการ ทั้งการตรวจสอบ การตรวจรับ วัส ดุอุป กรณ์ การใช้จ่ายเงิน การบริห าร
โครงการตามมติที่ประชุมตลอดจนปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
รายงานให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กาหนด
7.1.2 การประเมิ น ผลโครงการเมื่ อ ด าเนิ น การครบรอบ 6 เดื อ น หรื อ 1 ปี คณะ
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ดาเนินการรายงานผลความก้าวหน้า ความสาเร็จและผลงานที่
เป็นรูปธรรมของการดาเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ
7.2 การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
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แนวทางประชารัฐ (อคป.) แต่ งตั้ งคณะท างานประเมิน ผลการดาเนิ น การโครงการเพิ่ มความเข้ม แข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ทั้ ง นี้ ให้ อ าสาประชารั ฐ ท าหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน ของคณะท างาน
ประเมินผลการดาเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
8. การรายงาน
8.1 คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ติดประกาศสาธารณะให้สมาชิก/ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ทราบ และรายงานให้สานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กาหนด
8.2 คณะทางานประเมิน ผลการดาเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ รายงานผลการประเมินผลการดาเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ ให้คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ (อคป.)
8.3 คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (อคป.) สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
***********************************
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

กองทุนหมู่บ้านฯ เสนอโครงการ

คณะทางานดาเนินงานฯ จังหวัด
(ผวจ./คสช./หอการค้า/
เครือข่ายกองทุน/ภาคี)

- แผนของหน่วยงาน
- ภาคเอกชน
- สถาบันการศึกษา
- แผนของภาคีเครือข่าย

ร่วมการสอบทาน

อาสาประชารัฐ

กทบ.
คณะอนุกรรมการดาเนินงานฯ
อนุมัติโครงการ

กรมบัญชีกลาง
แนะนาเรื่องบัญชี
- คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับ
จังหวัด/อาเภอ
- เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน
- ภาคเอกชน/ภาคี
เครือข่าย

กองทุนหมู่บ้านฯ เปิดบัญชีประชารัฐ
กับธนาคารของรัฐ เพื่อรับโอนเงิน
ติดตาม
สนับสนุน

ติดตาม
ประเมินผล

สถาบันการศึกษา

กองทุนหมู่บ้านฯ ดาเนินโครงการ
(คณะจัดซื้อจัดจ้าง/คณะดาเนินงาน/
คณะตรวจสอบประเมินผล/คณะการเงิน)

กองทุนหมู่บ้านฯ รายงานผลต่อ
สาธารณะ และ สทบ.

สทบ. สรุปรายงาน
เสนอรัฐบาล

จัดประชุม สทบ./
สถาบันการศึกษา/เอกชน/
ภาคีเครือข่าย/
อาสาประชารัฐ/อภิปราย/
จัดทาข้อเสนอแนะ
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คาแนะนาสาหรับการดาเนินโครงการ
การกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง ของกองทุน
การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการของกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง ภายใต้บัญชีประชารัฐ
กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง ควรมีการกาหนดระเบียบ ข้อบังคั บ ประกาศ หรือคาสั่ง ของกองทุน
เพื่ อ ใช้ ในการกาหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการบริห ารจั ดการกิ จกรรมหรือโครงการ ทั้ งนี้ จะต้ อ ง
สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุน และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะผู้รับผิดชอบทั้ง 4 คณะ ทั้งนี้ รายละเอียดที่จะมีการกาหนด
ไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง ของกองทุน ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
 วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
 ทุนหรือทรัพย์สินของบัญชีประชารัฐ
 การดาเนินกิจกรรมและโครงการ / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
 การบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการ (สอดคล้องกับคณะผู้รับผิดชอบทั้ง 4 คณะ)
 ระบบการเงิน และบัญชีของบัญชีประชารัฐ
- ทุนที่จะใช้ในการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
- ค่าใช้จ่ายของบัญชีประชารัฐ
- รายได้ของบัญชีประชารัฐ
- กาไรสุทธิของบัญชีประชารัฐ
- การจัดทาบัญชี / งบการเงิน
- การรายงานสถานะทางการเงิน
หมายเหตุ : วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้ถือเป็นวันสิ้นปีบัญชีของบัญชีประชารัฐ
 การจัดสรรกาไรสุทธิของบัญชีประชารัฐ
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ

แนวทางการจัดทาโครงการ
เหตุผล/ที่มาของโครงการ
การกาหนดกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ที่จะต้องสอดคล้อง หรือสอดรับ
กับแผนพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น แผนชุมชน แผนสภาเกษตรกร หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน
และสามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุน
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ ทั้งภาคการผลิ ต การแปรรูป และการตลาด อันจะนาไปสู่ การพั ฒ นาความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่อง คุ้มค่า และยั่งยืน
ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง สามารถรับฟังปัญหา/ความต้องการเพื่อนาไปสู่การกาหนด
กิจกรรมหรือโครงการโดยกระบวนการดังต่อไปนี้ได้
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การรับฟังปัญหา/ความต้องการ
คณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้ าน หรือชุมชนเมืองจะต้ องดาเนิ น การประชุมเพื่อให้ สมาชิกกองทุ น
หมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการแก่ที่ประชุม โดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง จะต้องบันทึกทุกปัญหา/ความต้องการไว้อย่างโปร่งใส และ
เปิดเผยทุกกรณี
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมี “สิทธิ” เท่าเทียมกันในการเสนอความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น (พร้อม
วงเงินโดยประมาณ) แก่ที่ประชุม ดังนั้น ขอให้ทุกคนแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่แล้วคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง จะบันทึกทุกความเห็นของท่านอย่างเปิดเผย โปร่งใส ทุกกรณี
กิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีลักษณะที่เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อการนาเงินไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองกู้ยืม หรือ
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

ขอเสนอโครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ (พร้อมผู้สนับสนุนทีละโครงการ) ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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การร่วมกันพิจารณาปัญหา/ความต้องการ
1. การจัดกลุ่มปัญหาว่าเป็นเรื่องของส่วนรวมหรือส่วนตัว
2. การจัดลาดับความสาคัญตามความเร่งด่วน/ความต้องการ
3. ประโยชน์/ความคุ้มค่า
4. เงินที่ต้องใช้ และวิธีการแก้ปญ
ั หา
๑
ประโยชน์
ส่วนรวม

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

๓
ประโยชน์
ทีจ่ ะได้รับ

๔
จานวนเงินที่ตอ้ งใช้

๕ = เร่งด่วนมาก
๔ = เร่งด่วน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไม่เร่งด่วน
๑ = ไม่เร่งด่วนเลย

๕ = ได้มากที่สุด
๔ = ได้มาก
๓ = ได้ปานกลาง
๒ = ได้น้อย
๑ = ได้น้อยมาก

๕ = ใช้น้อย
๔ = ใช้บางส่วน
๓ = ใช้หมดพอดี
๒ = ใช้เกินเล็กน้อย
๑ = ใช้เกินมาก

๕

คะแนนรวม

วิธีการดาเนินการ

(ข้อ ๑-๕)

๕ = ทาได้เองทัง้ หมด
๔ = ทาได้แต่ตอ้ งมีคนแนะนา
๓ = ขอความช่วยเหลือจาก ๑ หน่วยงาน
๒ = ขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
๑ = ทาเองไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานอื่นทา
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๕ = ส่วนรวมมาก
โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน ๔ = ส่วนรวม
๓ = เฉพาะกลุ่ม
โดยประมาณ)
๒ = ส่วนน้อย
๑ = เฉพาะบุคคล

๒
ความจาเป็น
เร่งด่วน
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การจัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ
วิธี ก าร คื อ พิ จ ารณาที ล ะปั ญ หา/ความต้ อ งการว่ามี ป ระโยชน์ ต่ อ พวกเรามากน้ อ ยแค่ ไหนเป็ น
ประโยชน์ต่อพวกเราส่วนรวม หรือประโยชน์ต่อคนส่วนน้อย หรือเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือเป็นประโยชน์
ส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งขอให้แสดงความเห็นได้เต็มที่ แล้วมาลงคะแนนกัน
๑ ประโยชน์ส่วนรวม
๕ = ส่วนรวมมาก
๔ = ส่วนรวม
๓ = เฉพาะกลุ่ม
๒ = ส่วนน้อย
๑ = เฉพาะบุคคล

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

จัดกลุ่มปัญหา
ปัญหาส่วนรวมหรือปัญหาส่วนตัว

เป็นการแก้ปัญหาและเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
อย่างมากในชีวิตประจาวัน

เป็นประโยชน์โดยส่วนรวม
ต่อการทามาหากินของคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประโยชน์ส่วนรวมมาก
5 คะแนน

ประโยชน์ส่วนรวมมาก
5 คะแนน

เป็นเรื่องของการประกอบ
อาชีพในลักษณะเป็นกลุ่ม/
หมู่คณะ

นาไปจัดลาดับความสาคัญต่อ

ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
3 คะแนน

ประโยชน์
เฉพาะกลุม่
๓ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนน้อย
๒ คะแนน

ประโยชน์ส่วนน้อย
2 คะแนน

ประโยชน์ส่วนบุคคล
1 คะแนน

ประโยชน์
ส่วนบุคคล
๑ คะแนน
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การจัดลาดับความสาคัญ/ความเร่งด่วน
วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่าแต่ละปัญหา/ความต้องการว่ามีความจาเป็นหรือ
ความเร่งด่วนในระดับใดเร่งด่วนมากต้องดาเนินการทันที หรือเร่งด่วนต้องแก้ไขหรือเร่งด่วนปานกลาง หรือ
ไม่เร่งด่วนรอได้ หรือไม่เร่งด่วนเลยขอให้แสดงความเห็นได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่างเสรี

โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๒ ความจาเป็นเร่งด่วน
๕ = เร่งด่วนมาก
๔ = เร่งด่วน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไม่เร่งด่วน
๑ = ไม่เร่งด่วน

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

จัดลาดับความสาคัญตาม
ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการ

ปัญหา/ความ
ต้องการที่
จาเป็นต้อง
แก้ไข/
ดาเนินการ
โดยด่วนมาก
เพราะคนส่วน
ใหญ่เดือดร้อน
ในการใช้
ชีวิตประจาวัน

ปัญหา/ความ
ต้องการที่ต้อง
แก้ไข/
ดาเนินการ
โดยด่วน

ปัญหา/ความ
ต้องการที่ต้อง
แก้ไข/
ดาเนินการ
หากมีเงินพอ
ก็ควรทา

ปัญหา/ความ
ต้องการที่ต้อง
แก้ไข/
ดาเนินการ
แต่
ยังไม่ถึงเวลา
สามารถรอได้

ปัญหา/ความ
ต้องการ
ที่ไม่ควรทา
ในขณะนี้

เร่งด่วน
มาก
๕ คะแนน

เร่งด่วน
4 คะแนน

ปานกลาง
3 คะแนน

ไม่เร่งด่วน
2 คะแนน

ไม่เร่งด่วนเลย
1 คะแนน
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การจัดลาดับความสาคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ
วิ ธี ก าร คื อ พิ จ ารณาที ล ะปั ญ หา/ความต้ อ งการว่ า หากด าเนิ น โครงการแล้ ว พวกเราจะได้ รั บ
ประโยชน์/คุ้มค่าแค่ไหน เป็นประโยชน์มากที่สุดและคุ้ มค่ามาก ๆ หรือเป็นประโยชน์มากและคุ้มค่า หรือเป็น
ประโยชน์ปานกลางเหมาะกับเงินที่ใช้ไปหรือได้ก็ดีมีก็ได้ หรือเฉย ๆ ค่อนไปทางไม่คุ้มค่าขอให้แสดงความเห็น
ได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่างอิสระเต็มที่

โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๕ = ได้มากที่สุด
๔ = ได้มาก
๓ = ได้ปานกลาง
๒ = ได้น้อย
๑ = ได้น้อยมาก

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
จัดลาดับความสาคัญตาม
ประโยชน์/ความคุ้มค่าที่ได้รับ

ถ้าได้ทาจะเป็น
ประโยชน์
กับ
พวกเรามาก ๆ
คุ้มค่าที่จะทา

ถ้าได้ทาจะเป็น
ประโยชน์
มาก คุ้มค่า
ที่จะทา

ถ้าได้ทาจะเป็น
ประโยชน์
พอสมควร
ก็สมควร
กับเงิน
ที่จะใช้

ถ้าได้ก็ดี
มีก็ได้

เฉย ๆ ไม่มี
ความเห็น
ค่อนข้าง
ไม่คุ้มค่า

ได้มากทีส่ ุด
๕ คะแนน

ได้มาก
4 คะแนน

ได้ปานกลาง
3 คะแนน

ได้น้อย
2 คะแนน

ได้น้อยมาก
1 คะแนน
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การจัดลาดับความสาคัญ/จานวนเงินที่ต้องใช้
วิ ธี ก าร คื อ พิ จ ารณาที ล ะปั ญ หา/ความต้ อ งการว่ า หากด าเนิ น โครงการแล้ ว พวกเราจะได้ รั บ
ประโยชน์/คุ้มค่าแค่ไหน เป็นประโยชน์มากที่สุดและคุ้มค่ามาก ๆ หรือเป็นประโยชน์มากและคุ้มค่า หรือเป็น
ประโยชน์ปานกลางเหมาะกับเงินที่ใช้ไปหรือได้ก็ดีมีก็ได้ หรือเฉย ๆ ค่อนไปทางไม่คุ้มค่ าขอให้แสดงความเห็น
ได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่างอิสระเต็มที่
๔ จานวนเงินที่ต้องใช้
โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๕ = ใช้น้อย
๔ = ใช้บางส่วน
๓ = ใช้หมดพอดี
๒ = ใช้เกินเล็กน้อย
๑ = ใช้เกินมาก

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

ใช้เงิน
น้อยมาก
เหลือเงิน
มาก

ใช้เงินน้อย
เหลือเงิน
เพียง
เล็กน้อย

ใช้เงิน
พอดี ๆ
กับเงิน
ที่ได้รับ

ใช้เงินมาก
เกินกว่าเงิน
ที่ได้รับ
พอสมควร

ใช้เงินสูงมาก
เกินกว่า
เงินที่ได้รับ
มาก

ใช้เงินน้อย
๕ คะแนน

ใช้เงินบางส่วน
4 คะแนน

ใช้เงินพอดี
3 คะแนน

ใช้เงินมากกว่า
ที่ได้รับเล็กน้อย
2 คะแนน

ใช้เงินมากกว่า
ที่ได้รับมาก
1 คะแนน
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การจัดลาดับความสาคัญ/วิธีการแก้ไขปัญหา
วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่า ในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการแต่ละเรื่องนั้น
จะใช้วิธีการอะไร พวกเราทากันเองได้ทั้งหมด หรือทากันเองได้แต่ต้องขอคาแนะนาจากคนอื่น หรือต้องขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก หรือต้องขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน หรือไม่สามารถทา
กันเองได้ต้องให้หน่วยงานอื่นเป็นคนทาขอให้ทุกคนแสดงความเห็น และลงคะแนนได้อย่างอิสระเต็มที่

โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๕ วิธีการดาเนินการ
๕ = ทาได้เองทั้งหมด
๔ = ทาได้แต่ต้องมีคนแนะนา
๓ = ขอความช่วยเหลือจาก ๑ หน่วยงาน
๒ = ขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
๑ = ทาเองไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานอื่นทา

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ค. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
จัดลาดับความสาคัญตาม
วิธีการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ

พวกเราทา
กันเองได้
ทั้งหมด

พวกเราทา
กันเองได้
แต่ต้องขอ
คาแนะนา
จากคนอื่น

พวกเราทาได้
ต้องขอ
ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน
ภายนอก
(1 หน่วยงาน)

พวกเราทาได้
ต้องขอ
ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน
ภายนอก
(หลาย
หน่วยงาน)

พวกเราทา
กันเองไม่ได้
ต้องให้
หน่วยงานอื่น
เป็นคนทา

ทาได้เอง
ทั้งหมด
๕ คะแนน

ทาได้เอง แต่
ต้องมีคน
แนะนา
4 คะแนน

อาศัยความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่น
3 คะแนน

อาศัยความ
ช่วยเหลือจาก
หลายหน่วยงาน
2 คะแนน

ควรขอให้
หน่วยงานอื่น
ทา
1 คะแนน

๑
ตารางคะแนนการพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองจะเป็นผู้สรุปคะแนนของแต่ละประเด็นในทุกโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน วิธีการสรุป
คะแนนง่ายมากคือ บวกคะแนนทั้ง ๕ ประเด็นก็จะได้คะแนนรวมของแต่ละโครงการ

๑ ประโยชน์
ส่วนรวม

๓ ประโยชน์
ทีจ่ ะได้รับ

๔ จานวนเงิน
ที่ตอ้ งใช้

๕ วิธีการดาเนินการ

คะแนนรวม
(ข้อ ๑-๕)

๕ = เร่งด่วนมาก
๔ = เร่งด่วน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไม่เร่งด่วน
๑ = ไม่เร่งด่วนเลย

๕ = ได้มากที่สุด
๔ = ได้มาก
๓ = ได้ปานกลาง
๒ = ได้น้อย
๑ = ได้น้อยมาก

๕ = ใช้น้อย
๔ = ใช้บางส่วน
๓ = ใช้หมดพอดี
๒ = ใช้เกินเล็กน้อย
๑ =ใช้เกินมาก

๕ = ทาได้เองทัง้ หมด
๔ = ทาได้แต่ต้องมีคนแนะนา
๓ = ขอความช่วยเหลือจาก ๑
หน่วยงาน
๒ = ขอความช่วยเหลือจากหลาย
หน่วยงาน
๑ = ทาเองไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานอื่นทา
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โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)
๕ = ส่วนรวมมาก
๔ = ส่วนรวม
๓ = เฉพาะกลุ่ม
๒ = ส่วนน้อย
๑ = เฉพาะบุคคล

๒ ความจาเป็น
เร่งด่วน

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
หลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันพิจารณาทีละปัญหาแล้วขอให้ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกโครงการที่
ต้องการโดยผู้ มี สิ ทธิในการลงคะแนน คือ ผู้ มีสิ ทธิเข้ าร่ว มประชุมและต้ องเป็ นผู้ มาประชุม ในวันนี้ เท่ านั้ น
การลงคะแนนให้กระทาโดยวิธีเปิดเผย และให้ถือว่า ๑ คน ๑ เสียง เป็น ๑ คะแนนขอให้ทุกคนได้โหวตให้
โครงการต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ ณ บัดนี้

โครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ โครงการที่ ๓
โครงการที่ ๔

โครงการที่ ๕

สรุปตารางคะแนนการพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง รวมผลการลงคะแนนเพื่อเลือกโครงการ และ
จัดอันดับที่ให้โครงการที่มีคะแนนสูงสุดไปน้อยสุดตามลาดับ
โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการและวงเงิน
โดยประมาณ)

คะแนนรวม
(ข้อ ๑-๕)

ผลการลงคะแนนของ ลาดับที่ของโครงการที่
ประชาชนในหมู่บ้าน/ ได้รับความเห็นชอบ
ชุมชนเพื่อเลือก
จากส่วนรวม
โครงการใช้คะแนนดิบ
(โดยการประมาณ)
-

โครงการ ก. (..........บาท)

-

โครงการ ข. (..........บาท)

-

-

-

โครงการ ค. (..........บาท)

-

-

-

โครงการ....... (..........บาท)

-

-

-
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การดาเนินงานของคณะผู้รับผิดชอบ
คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและการจัดทาบัญชี
1. คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี ให้มีหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก เบิกจ่าย นาฝาก
เงิน จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชนและโครงการ โดยเหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินสด สมุดคู่ฝากบัญชี
และใบเสร็จรับเงิน
2. บัญชีประชารัฐของกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง
2.1 ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี จะต้องบันทึกทุกรายการลงในบัญชีธนาคารทุก
ครั้งเมื่อมีการรับหรือเบิ กจ่ายเงินโครงการ รวมทั้งนาไปติดประกาศสาธารณะด้วย เพื่อแสดงให้ ทุกคนได้ทราบ
สถานะทางการเงินของบัญชีประชารัฐ
2.2 “บัญ ชีรายรั บ -รายจ่ าย” ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชีจะต้องบันทึกทุก
รายการเมื่อมีการรับหรือเบิกจ่ายตามรายการของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ลงในบัญชีรายรับ รายจ่าย
2.๓ “ทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจ่ายตามบัญชี ” ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี
จะเป็นผู้บันทึกรายละเอียดใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบสาคัญรับเงินทุกรายการลงในทะเบียนคุมเอกสารการเบิกจ่าย
ตามบัญชีทุกครั้ง
2.๔ “บั ญ ชีคุมวัส ดุ/ครุ ภัณ ฑ์ ” ผู้ รับผิ ดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญ ชีจะเป็ นผู้ บันทึ ก
รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกรายการลงในบัญชีคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้ง
3. หลักการจัดทาบัญชี
ใครบันทึก
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชีจะเป็นผู้บันทึกบัญชี
บันทึกอะไร
บันทึกรายการรับที่ได้มาและรายการจ่ายที่จ่ายออกไปในทุกครั้ง และ
ควรทาทันที
บันทึกทาไม
บั น ทึ ก เพื่ อ ให้ รู้ว่ ามี ก ารรับ เงิน และการใช้ จ่ ายเงิน อย่ างไร แล้ ว มี
ยอดเงินคงเหลืออยู่เท่าไร
บันทึกเมื่อไร
ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายเงิน
บันทึกที่ไหน
บันทึกลงในสมุดบัญชีบัญชีประชารัฐ
บันทึกอย่างไร
บันทึกในสมุดบัญชีบัญชีประชารัฐพร้อมทั้งแนบหลักฐานการเบิกจ่าย
ทุกครั้ง
4. ข้อควรจา
4.1 คณะผู้ รั บ ผิ ดชอบการเบิก จ่ายเงิน และจัดท าบั ญ ชี คอยลงบั น ทึ กเมื่ อมี การรับ เงิน และ
จ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน
4.๒ ติดประกาศบัญชีต่าง ๆ ให้ประชาชนในเมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับรู้โดยทั่วกันอย่างน้อย
เดือนละครั้ง เพื่อการตรวจสอบบัญชีบัญชีประชารัฐ
5. ข้อแนะนาในการจัดทาบัญชี “คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี” จะเป็นผู้เก็บ
รวบรวมหลักฐาน และจัดทาบัญชีต่าง ๆ ของโครงการ โดยมีข้อแนะนา ดังนี้
5.1 จัดทาบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายเงิน โดยบันทึกตามจริงและควรจัดทาสรุปการใช้เงิน
เมื่อปิดโครงการด้วยเมื่อสิ้นวันหากมีเงินสดคงเหลือในมื อให้รีบนาฝากธนาคารภายในวันทาการถัดไป หากมี
ความจาเป็นต้องเก็บรักษาเงินสด

21
5.2 ให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
5.๓ สมุดบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ของโครงการควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโดยเอกสารรับจ่ายเงินต่าง ๆ
ก็ต้องเรียงลาดับให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
6. ประโยชน์การจัดทาบัญชี
6.๑ ช่วยควบคุมการใช้จ่ายเพื่อจะตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายและยอดคงเหลือ
6.๒ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ยื น ยั น ในการตรวจสอบโครงการให้ แ ก่ ป ระชาชนหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
6.๓ เพื่อเตือนผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินให้ทราบ
7. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร
7.2 บัญชีรับ-จ่าย
7.3 ทะเบียนคุมวัสดุ
7.4 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
7.5 ทะเบียนคุมเอกสารการเบิก-จ่าย
7.6 ใบสาคัญรับเงิน
7.7 แบบขอเปิดบัญชีประชารัฐ
7.8 แบบส่งสาเนาสมุดบัญชีประชารัฐ
7.9 แบบขอเบิกเงิน
7.10 ใบสาคัญรับเงิน
หมายเหตุ : ในการรับเงินจากกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง ผู้รับเงินต้องแนบ
สาเนาบัตรประชาชนแนบมาพร้อมรับรองสาเนา
คณะผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ
1. คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น โครงการ มี ห น้ าที่ จัด ประชุมจั ดเตรียมรายละเอีย ดต่าง ๆ ของ
โครงการ กาหนดขั้นตอนการทางาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณตามโครงการ และยื่นคาขอ
สนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจะต้องเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่ค ณะอนุ กรรมการดาเนิ น งานโครงการเพิ่ มความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (อคป.) กาหนด
2.2 การจัดทารายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ให้ดาเนินการตามแบบคาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. 01) โดยผู้เสนอโครงการจะต้องมีเอกสารประกอบที่แสดงให้เห็นถึง
ความพร้อม ความคุ้มค่า และความยั่ งยื น ของโครงการ สามารถดาเนิ นการได้จริง และเกิดประโยชน์ต่ อ
หมู่บ้าน/ชุมชน
2.3 การเสนอวงเงิน งบประมาณที่ ใช้ ในการดาเนิ น โครงการควรระบุรายละเอี ยดกิ จกรรม
การดาเนิ นงาน พร้อมจานวนเงิน ที่จ ะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมให้ ชัดเจน และหากเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน /ช่วยเหลือจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ จาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
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3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
3.1 แบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. 01)
3.2 แบบรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง (อคป. 02)
3.3 แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง (อคป. 03)
3.4 แบบหนังสือนาส่งโครงการ (อคป. 04)
คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
1. คณะผู้ รับผิ ดชอบการจัดซื้อจั ดจ้าง มีห น้าที่จัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรมของโครงการโดยคณะ
ผู้รับผิดชอบจะต้องติดประกาศสาธารณะเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ทุกคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งแจ้งความต้องการของวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ โดยระบุปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้ และ
สถานที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส
2. ข้อปฏิบัติสาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.๑ การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการเป็นผู้ตรวจรับและลงนาม
กากับอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน ทุกครั้ง
2.2 กรณีที่มีเงินเหลือ ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดและเก็บรักษาไว้ใน
ที่ปลอดภัย
2.๓ กรณีที่มีเงินสดคงเหลือหลังจากปิดโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการส่งมอบเงินสด
คงเหลื อ คื น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ น าฝากเข้ า บั ญ ชี ข องหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน และแจ้ ง ให้
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัญชี ลงหลักฐานในบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งติดประกาศบัญชีธนาคารและบัญชี
รายรับ-รายจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบโดยทั่วกัน
3. หลักสาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 คานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอันดับแรก
3.2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
3.3 หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด
3.4 รู้ถึงขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
3.5 ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส
3.6 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานซึ่งกันและกันด้วยดี
4. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
4.1 แบบสืบราคา ใบเสนอราคา
4.2 แบบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
1. คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ เพื่อทาหน้าที่ในการควบคุมโครงการให้
สาเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วและได้ผลสาเร็จตามที่ต้องการ
2. หลักการในการควบคุม
2.1 ควบคุมดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
2.2 ควบคุมแต่ละกิจกรรมให้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.3 ใช้เงินในแต่ละกิจกรรมให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
2.4 การใช้จ่ายเงินต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
2.5 หากพบปัญหาหรืออุปสรรค ให้แจ้งผู้รับผิดชอบภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไข
โดยด่วน
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3. การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงาน การติดตามและจัดทารายงานความก้าวหน้าโครงการ
ควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตรวจสอบ ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ และประเมินผลการดาเนินโครงการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง
มีหลักฐานตรวจสอบได้ รวมถึงตรวจสอบการดาเนินงาน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.2 จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า และรายงานปั ญ หา/อุ ป สรรค พร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.)
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
3.3 ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็สามารถขอ
คาแนะนา หรือความช่วยเหลือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่
3.3.1 คณะท างานด าเนิ นงานโครงการเพิ่ มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐจังหวัด (คปจ.)
3.3.2 สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
3.3.3 สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
3.3.4 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3.3.5 อาสาประชารัฐ
3.3.6 องค์กร/หน่วยงานภาคี
4. การรายงานผลการดาเนินงาน
หลังจากที่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองได้รับการสนับสนุนเงิน งบประมาณโครงการ
แล้วจะต้องรายงานผลการดาเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้
4.1 รายงานผลการดาเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มการดาเนินโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ
4.2 รายงานผลการด าเนิ น โครงการเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ ทุ ก ๖ เดื อ น (ภายในวั น ที่ ๓1
มิถุนายน และ ๓1 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อแสดงถึงประโยชน์ผลการดาเนินงาน/ความสาเร็จของโครงการ และ
เป็นการรายงานต่อรัฐบาล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาขยายผลต่อไปในอนาคต
5. การประเมินผลโครงการ
5.1 เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการประเมินผลโครงการ เพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป
5.2 คณะผู้รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลโครงการจะต้องสารวจความพึงพอใจของผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการรายงานให้เป็นไปตามที่ สานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) คณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อคป.) กาหนด
6. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
6.1 แบบรายงานความก้าวหน้า
6.2 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
6.3 แบบประเมินผลโครงการ

24

อคป. ๐๑

แบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ
ค าชี้ แ จง กรอกข้อ มูล รายละเอีย ด และท าเครื่องหมาย / ใน
ตามโครงการเพิ่ ม ความเข้ มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร รายละเอียดประกอบการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง...................................................................รหัสกองทุน.....................................
เลขที่.........หมู่ที่..........ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................
เบอร์โทรศัพท์...................................................
๒. มติที่ประชุมสมาชิก ให้ดาเนินโครงการ เมื่อวันที่.........เดือน.................. พ.ศ.................
๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง และอาสาประชารัฐ
๓.๑ รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

โทรศัพท์

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

ลายมือชื่อ
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๓.๒ รายชื่ออาสาประชารัฐ
(๑) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................
อายุ.........ปี อาชีพ............................... เบอร์โทรศัพท์...........................................
ปัจจุบันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม องค์กร (กรรมการ/สมาชิก)
(ระบุ) ...................................................................................................................... .
(๒) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................
อายุ.........ปี อาชีพ............................... เบอร์โทรศัพท์...........................................
ปัจจุบันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม องค์กร (กรรมการ/สมาชิก)
(ระบุ) ...................................................................................................................... .
(๓) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................
อายุ.........ปี อาชีพ............................... เบอร์โทรศัพท์...........................................
ปัจจุบันมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม องค์กร (กรรมการ/สมาชิก)
(ระบุ) .......................................................................................................................
ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว
ที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบให้ดาเนินโครงการ เมื่อวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ...............
มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุน
หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
มีแผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
ได้รับการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ แล้ว
ได้ยื่นคาขอเพิ่มทุนฯ ระยะที่ ๓ แล้ว หรือ
ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2557
ส่วนที่ ๓ เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
แบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. ๐๑)
แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก (อคป. ๐๒)
แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก (อคป. ๐๓)
สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สาเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชีที่ ๑)
สาเนาบันทึกการประชุม/คาสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
ส่วนที่ ๔ แผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
๔.๑ การขยายการรับสมัครสมาชิก
(๑) เป้าหมายสมาชิก ที่จะเพิ่มขึ้น ........................... คน
(๒) ระยะเวลาดาเนินการ ..................................................................................
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วิธีการขยายการรับสมาชิก (การรับสมาชิก, การจูงใจ, จัดระบบสวัสดิการ ฯลฯ)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)............................................................................................................................. ...........
๔.๒ การออมเงิน เพื่อประกันความเสี่ยง การสร้างวินัยทางการเงิน (มีวิธีการอย่างไร)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)............................................................................................................................. ...........
๔.๓ การสร้างระบบสวัสดิภาพ และสวัสดิการ (มีวิธีการอย่างไร)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)............................................................................................................................. ...........
การสร้างสวัสดิการ เพื่อสมาชิก/ประชาชน (ดาเนินการในเรื่องใดบ้าง)
(1)........................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................
(3)............................................................................................................................. ...........
ส่วนที่ ๕ โครงการ และงบประมาณ
โครงการที่ ๑ ชื่อโครงการ........................................................
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)
โครงการที่ ๒ ชื่อโครงการ........................................................
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)
โครงการที่ ๓ ชื่อโครงการ........................................................
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)
(รายละเอียดตามโครงการแนบท้าย)
ขอรับ รองว่าข้อมูล ดังกล่ าวข้างต้นเป็นไปตามหลักการประชารัฐ ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................. ผู้ขอรับการสนั บสนุนงบประมาณฯ
(..................................................................)
ประธาน/กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
วันที่........ เดือน............................พ.ศ. .......................
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รายละเอียดโครงการ (กรณีดาเนินการมากกว่า ๑ โครงการ ให้สาเนาแบบรายละเอียดโครงการ (เพิ่มเติม) ได้
๑. ชื่อโครงการ

......................................................................................................................................
งบประมาณ จานวน ...................................................... บาท
๒. รูปแบบ ลักษณะการดาเนินโครงการ
รูปแบบการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
การดาเนินงาน
 เป็นโครงการสาหรับหมู่บ้าน/ชุมชนเดียว
 กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองดาเนินการทาเองทั้งหมด
 เป็นโครงการที่ร่วมกันมากกว่า ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน
 กองทุนหมู่บ้านดาเนินการเอง แต่ต้องขอคาแนะนา/
(รวมจานวน...........หมู่บา้ น/ชุมชน)
ช่วยเหลือจากภาคราชการ/เอกชน
 เป็นโครงการทีร่ ่วมกันในระดับตาบล/อาเภอ
 ให้หน่วยงานอืน่ ดาเนินการ
(รวมจานวน...................หมู่บ้าน/ชุมชน)
ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ
 เป็นโครงการทีส่ นับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 เป็นโครงการทีส่ นับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ มุ่งเน้นการผลิต การแปรรูปการตลาดอย่างครบวงจร
 เป็นโครงการที่มีกจิ กรรมที่ต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้/กาไรของบัญชีประชารัฐ
 เป็นโครงการทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกับโครงการภายใต้นโยบายการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน
 เป็นโครงการทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
 แผนชุมชน  แผนของสภาเกษตรกร  แผนพัฒนาอื่น ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน (ระบุ) .......................
๓. เหตุผลและความจาเป็นของโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๔. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๕. แผนการบริหารจัดการโครงการ
(๑) ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได้แก่
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(๒) กาลังการผลิต/กิจกรรมที่ให้บริการ
กิจกรรมที่ 1
ต่อเดือน จานวน ........................................ ต่อปี จานวน ..................................................
กิจกรรมที่ 2
ต่อเดือน จานวน ........................................ ต่อปี จานวน ..................................................
กิจกรรมที่ 3
ต่อเดือน จานวน ........................................ ต่อปี จานวน ..................................................
(๓) คณะผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
คณะผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ จานวน ๔ คน
๑. ................................................................................(ประธานกองทุนหมู่บ้าน)
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากคณะผู้รบั ผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ)
๔. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี จานวน ๓ คน
๑. ................................................................................(ประธานกองทุนหมู่บ้าน)
๒. ................................................................................(เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
ชื่อกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๓ คน
๑. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จานวน ๓ คน
๑. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการผูร้ ับผิดชอบดาเนินโครงการ)
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
(๔) การจัดการบุคลากร
จานวนคนที่จะใช้หมุนเวียนสาหรับดูแลโครงการ การผลิต/การบริการ จานวน ......... คน แบ่งเป็น
1. ด้าน ................................................................ จานวน ...............................คน
2. ด้าน ................................................................ จานวน ...............................คน
3. ด้าน ................................................................ จานวน ...............................คน
4. ด้าน ................................................................ จานวน ...............................คน
5. ด้าน ................................................................ จานวน ...............................คน
(๕) การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง)
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
ผู้ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม/โครงการ (หน่วยงาน/องค์กร/ภาคีอื่น ๆ ฯลฯ)
...................................................................................………………………………………………………………………………
………….......................................................................................................…………………………………………………
๖. แผนการใช้จ่ายเงิน
แหล่งทุน/เงินทุน
๑. เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ จานวน..............................................บาท
๒. เงินออมจากสมาชิก จานวน………………………..……….…….บาท
๓. เงินทุนอื่น ๆ (ระบุ)..........................................จานวน........................................บาท
รวมเงินทุน ณ วันจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ จานวน.........………………………….บาท
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
ลาดับ
รายการ
จานวนเงินที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินงาน

รวมทั้งสิ้น
๗. ขั้นตอน และวิธีการในการป้องกันความเสียหายจากการบริหารจัดการ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบที่อาจกก่อให้เกิด
ความเสียหายและจะมีวิธีการ แผนงานอะไรในการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดาเนินงาน)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ชื่อกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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๘. การดูแลรักษา (การดูแลรักษา เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๙. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ (สมาชิก/ประชาชน/กลุ่ม/บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จาก
โครงการ)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๑๐. การครอบครอง การกาหนดผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ (การครอบครอง
การจัดการดูแลรักษา โดยกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง จะดาเนินการอย่างไร)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
๑๑. แผนการตลาด
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ให้บริการ (ข้อดี และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ให้บริการ)
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
ลักษณะการขายผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ให้บริการ (การขาย/ราคาขาย, การให้บริการ/ค่าบริการ เช่น ขายส่งราคา
เท่าใด ขายปลีกราคาเท่าใด)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์/บริการ (สินค้า/บริการ เพื่อกลุ่มเป้าหมายใด ใครใช้ประโยชน์)
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์/พื้นที่ในการให้บริการ
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
เป้าหมายประมาณการ การจาหน่าย/การให้บริการ แยกเป็นแต่ละเดือน
เดือน
จานวนเงิน (บาท)
เดือน
จานวนเงิน (บาท)
มกราคม
กรกฎาคม
กุมภาพันธ์
สิงหาคม
มีนาคม
กันยายน
เมษายน
ตุลาคม
พฤษภาคม
พฤศจิกายน
มิถุนายน
ธันวาคม
กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ให้บริการอื่นในหมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล อาเภอ หรือจังหวัดที่ผลิต/ให้บริการประเภทเดียวกัน
 ไม่มี
 มี จานวน………….ราย ได้แก่
(ระบุชื่อ)..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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กิจกรรมส่งเสริมการขาย/การให้บริการ (เช่น การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, กิจกรรมจูงใจ ลด แลก แจก แถม )
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
12. การผลิต
ขั้นตอนการผลิต/การให้บริการ (อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าสาเร็จรูป)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปริมาณผลผลิต/การให้บริการ ( ระบุหน่วยนับ/ปี )
จานวนผลผลิต/บริการ เฉลี่ย
= ………………………………/ปี (หน่วยนับ (ระบุ)...........................)
ราคาขาย/บริการ ต่อหน่วย
=…………….………………. บาท/หน่วย
รวมรายรับเฉลี่ยต่อปี
=………..……………………………….……บาท
ต้นทุน, ค่าใช้จ่ายในการผลิต/การบริการ (ต่อเดือน)
ที่

รายการ

จานวนที่ใช้

ราคา/หน่วย

รวมเป็นเงิน

รวมต้นทุนทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น
ผลประกอบการของกิจกรรม/โครงการ
อัตราส่วน (ข้อบังคับ) การจัดสรรกาไร
 ไม่มี
 มีการแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้
๑. …......................................................................ร้อยละ…………ของกาไร
๒. …......................................................................ร้อยละ…………ของกาไร
๓. …......................................................................ร้อยละ…………ของกาไร
๔. …......................................................................ร้อยละ…………ของกาไร
๑๓. ความคุ้มค่า และความยั่งยืนของโครงการ
1. ..................................................................................................................................
๒. ..................................................................................................................................
๓. ..................................................................................................................................
๔. ..................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................. ผูเ้ สนอโครงการฯ
(..................................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่........ เดือน............................พ.ศ. .......................

ชื่อกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน...............................................
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อคป. 02

แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..........................................................รหัสกองทุน.........................................
หมู่ที่.........ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด............................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...............................
ณ .............................................................................
เปิดประชุมเวลา ................................... น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.1 จานวนสมาชิกปัจจุบัน มีทั้งหมด ..............คน แยกเป็น ชาย..............คน หญิง...............คน
โดยมาประชุมวันนี้ จานวน...........................คน
๑.2 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกองทุ น หมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนเมื อ ง จ านวนคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ าน/
ชุมชนเมือง มีทั้งหมด....................คน แยกเป็น ชาย ...............คน หญิง................ คน โดยมีคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง มาประชุมวันนี้ จานวน..................คน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ดาเนินโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และ
ปัญหาราคาสินค้าตกต่า เป็นต้น โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุม ชนไม่ได้รับการ
พัฒ นา ตลอดจนยังขาดปั จจัยการผลิตที่จาเป็น ดังนั้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่ งเสริมความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคง แข็งแรง ต่อไป ดังนั้น ขอให้ประชุมสมาชิก
ได้เสนอปัญหา ความต้องการและโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิกได้คัดเลือกโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ............................................ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้นวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงการ วันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ...................
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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(2) โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ............................................ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้นวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงการ วันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ...................
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(3) โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ............................................ บาท
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้นวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงการ วันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ...................
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.2 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
คณะผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ จานวน ๔ คน
๑. ................................................(ประธานกองทุนหมู่บ้าน)
๒. ................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
๓. .........................................................(ตัวแทนจากคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ)
๔. ................................................(ตัวแทนจากสมาชิก กองทุนหมู่บ้าน)
คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี จานวน ๓ คน
๑. ................................................ (ประธานกองทุนหมู่บ้าน)
๒. ................................................ (เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๓ คน
๑. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
๒. ................................................ (ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................ (ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)
คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จานวน ๓ คน
๑. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ)
๒. ................................................ (ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน)
๓. ................................................ (ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน)

33
๒.3 การเปิดบัญชีประชารัฐ
มติที่ประชุม ที่ประชุมสมาชิก เห็นชอบให้กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง เปิดบัญชีประชารัฐกับ
ธนาคาร......................................................... สาขา..................................................... โดยมอบหมายให้คณะ
ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชีเป็นผู้ดาเนินการเปิดบัญชีประชารัฐ ภายใต้ชื่อ “บัญชีประชา
รัฐ (รหัสกองทุน.........................ชื่อกองทุน.............................หมู่ที่.........ตาบล.........................) ”
๒.4 การคัดเลื อกอาสาประชารัฐ ของกองทุน โดยพิจารณาจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความพร้อมในการติดตาม สนับสนุน
การดาเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จานวน ๓ คน
เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ ตลอดจนการประสานงาน
และการรายงานผลการดาเนิ นการโครงการ ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการดาเนิน
โครงการฯ กาหนด ดังนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีอาสาประชารัฐของกองทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว/)................................................................... อายุ..........ปี
ที่อยู่ ................................................................................................................
เบอร์โทร........................................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว/)................................................................... อายุ..........ปี
ที่อยู่ ................................................................................................................
เบอร์โทร........................................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว/)................................................................... อายุ..........ปี
ที่อยู่ ................................................................................................................
เบอร์โทร........................................................................
วาระที่ ๓ อื่น ๆ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา....................... น.
ลงชื่อ.................................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(.................................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
ลงชื่อ .................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง
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อคป. ๐๓

แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง................................................รหัสกองทุน.................................................
หมู่ที่.........ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด............................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ....................................
ณ ....................................................................................................
ที่

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่

อาชีพ

ลายมือชื่อ
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อคป. ๐๔

แบบหนังสือนาส่งโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอนาส่งโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เรียน ประธานคณะทางานดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัด ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป.01)
2. แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก (อคป.02)
3. แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก (อคป.03)
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ...........................................................รหัสกองทุน...................
หมู่ที่..........ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ มติที่ประชุมสมาชิก เมื่อวันที่........... เดือน............................... .พ.ศ. .............. จานวน......โครงการ
ดังนี้
๑. โครงการ .......................................................... งบประมาณ ....................................บาท
๒. โครงการ .......................................................... งบประมาณ ....................................บาท
๓. โครงการ .......................................................... งบประมาณ ....................................บาท
รวมงบประมาณ ....................................บาท
จานวนเงิน(ตัวหนังสือ)..................................................................................บาท
(รายละเอียดแนบมาด้วยพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
...........................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง .....................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .......................................................
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อคป. 12

แบบขอเปิดบัญชีประชารัฐ
วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. .......................
เรื่อง

ขอเปิดบัญชีประชารัฐ

เรียน ผู้จัดการธนาคาร...................................................
สาขา ...............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก
ตามที่กองทุน หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.............................รหั สกองทุน.................. หมู่ที่........
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด....................................... ได้รับการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณตามโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ จากสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จานวน............................................บาท
โดยกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..................................................................... ได้มอบหมายให้
คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและการจัดทาบัญชี ประกอบด้วย
๑.......................................................................................................
๒.......................................................................................................
๓.......................................................................................................
ด าเนิ น การเปิ ด บั ญ ชี ป ระชารัฐ เพื่ อ รองรับ งบประมาณตามโครงการฯ ภายใต้ ชื่ อ บั ญ ชี
“บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน...............................) ชื่อกองทุน...........................................................................
หมู่ที่.............” โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจ่าย.................................จากผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
..............................................................
(.............................................................)
ประธานกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง................................
เบอร์โทร .................................................................
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อคป. ๑๔

แบบแจ้งบัญชีประชารัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
๑. กองทุ น หมู่บ้ าน/ชุมชนเมือง.................................................หมู่ที่........ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด.......................................
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จานวน....................................................บาท
๓. คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและการจัดทาบัญชี ได้ดาเนินการเปิดบัญชีประชารัฐ
เมื่อวันที่................เดือน............................... พ.ศ. ................................
ชื่อบัญชี “บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน...........................................) ชื่อกองทุน................................
หมู่ที่.................”
๔. ผู้มีอานาจเบิกถอน ดังนี้
๑. ชื่อ/สกุล.................................................................. ตาแหน่ง...........................................................
๒. ชื่อ/สกุล.................................................................. ตาแหน่ง.......................................... .................
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ช่องทางในการติดต่อ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคาปรึกษา คาแนะนา ความช่วยเหลือได้จาก
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
200 หมู่ที่ 4 ชั้น 24 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙
โทรสาร ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐5
www.villagefund.or.th

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7
อาคารเลขที่ 285/19 ซอยมิตรภาพ 15 ถนนมิตรภาพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4422 2787-8
โทรสาร 0 4422 2789

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1
บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 7 ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0 5312 1734-5
โทรสาร 0 5312 1711

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8
บ้านเลขที่ 8 ซอยชยางกูร 34 ถนนชยางกูร ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 3740-1
โทรสาร 0 4531 3742

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2
อาคารเลขที่ 146/129-130 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ
อาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5541 2149/45
โทรสาร 0 5541 2160

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9
อาคารเลขที่ 67/7-8 หมู่ที่ 2 ถนนบางใบไม้ ตาบลบางใบไม้
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7728 9631/627
โทรสาร 0 7728 9632

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3
อาคารเลขที่ 36/5 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5525 9390/470
โทรสาร 0 5525 9391

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10
อาคารเลขที่ 580 และ582 หมู่ที่ 2 ตาบลพะวง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7433 3261-2
โทรสาร 0 7433 3263

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4
อาคารเลขที่ 308 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิท ตาบลเหนือเมือง
อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 2382/554
โทรสาร 0 4351 2365

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11
อาคารเลขที่ 110/114-5 หมู่ที่ 2 ตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ 0 3845 5472-3
โทรสาร 0 3845 5474

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5
อาคารเลขที่ 164/7 ถนนรอบเมือง ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4327 0251-2
โทรสาร 0 4327 0253

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12
อาคารเลขที่ 260/17 หมู่ที่ 2 ตาบลเจดีย์หัก
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 7571-2
โทรสาร 0 3232 7570

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6
อาคารเลขที่ 53/4-5 ถนนหมากแข้ง ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4222 2006/076
โทรสาร 0 4222 1990

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13
อาคารเลขที่ 166/11-12 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาสามยอด
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3642 4358/566
โทรสาร 0 3642 4068

