บันทึกรายงานการประชุมสมาชิก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..........................................................รหัสกองทุน............................................
หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...............................
ณ .............................................................................
เริ่มประชุมเวลา ................................... น.
วาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.1 จำนวนสมำชิกปัจจุบันมีทั้งหมด ...................คน แยกเป็น ชำย...............คน หญิง................คน
โดยมีสมำชิกมำประชุมวันนี้ จำนวน...............................คน คิดเป็นร้อยละ.................... ของสมำชิกทั้งหมด
(ผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสมำชิกทั้งหมด) ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์เบื้องต้น
๑.2 จำนวนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง มีทั้งหมด....................................คน แยกเป็น
ชำย...........คน หญิง.............คน โดยมีคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง มำประชุมวันนี้ จำนวน.....................คน
มติที่ประชุม รับทรำบ
วาระที่ ๒
เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง จึงได้จัดงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมสำหรับแผนบูรณำกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง ให้แก่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ในกรอบวงเงิน 15,000,000 ล้ำนบำท
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองอันเป็นกลไกสำคัญ ในกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจฐำนรำก
และเพิ่มศักยภำพหมู่บ้ำนและชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศตำมแนวคิด “ประเทศไทย ๔.๐” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และแก้ปัญหำจำเป็นเร่งด่วน สนับสนุนกำรจ้ำงงำน และต่อยอด
โครงกำรเดิม ตลอดจนเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่ำเป็นประโยชน์ในกำรส่งเสริมศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ
และควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น ในวงเงินกองทุนละไม่เกิน 200,000 บำท เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับ
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองและประเทศชำติ ต่อไป
และขอแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรโครงกำรฯ ในอัตรำร้อยละ ๓ ของงบประมำณตำมโครงกำรเป็นเงินจำนวน..................................................บำท
(..................................................................) และได้เสนอโครงกำร ดังนี้
(๑) โครงกำร .............................................................................................................
งบประมำณ ............................................ บำท
ระยะเวลำดำเนินกำร เริ่มต้น
วันที่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงกำร วันที่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...................
สรุปโครงกำร/กิจกรรมที่จะดำเนินกำร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
(2) โครงกำร .............................................................................................................
งบประมำณ ............................................ บำท
ระยะเวลำดำเนินกำร เริ่มต้น
วันที่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...................
สิ้นสุดโครงกำร วันที่ .............เดือน.............................พ.ศ. ...................
สรุปโครงกำร/กิจกรรมที่จะดำเนินกำร
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
มติที่ประชุม รับทรำบ และเห็นชอบ
ชื่อกองทุน .....................................................รหัสกองทุน .............................................

2.2 กำรแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงกำร
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงกำร จำนวน ๔ คณะ ดังนี้
๑. คณะผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ จานวน ๔ คน
๑.๑ ...................................................... (ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน)
๑.๒ ...................................................... (ผู้แทนคณะกรรมกำรกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน)
๑.๓ ...................................................... (ผู้แทนจำกคณะผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบและประเมินโครงกำร)
๑.๔ ...................................................... (ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน)
๒. คณะผู้ รั บผิดชอบการเบิ กจ่ ายเงินและจัดท าบั ญชี จ านวน ๓ คน (กรณี กองทุ นหมู่บ้ ำน/ชุ มชน
ที่ เคยได้ รั บ งบประมำณประชำรั ฐ ปี ๕๙ ให้ เป็ น ชุ ด เดี ย วกั บ คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำรเบิ ก จ่ ำยเงิน และจั ด ท ำบั ญ ชี
จำกโครงกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกตำมแนวทำงประชำรัฐ)
๒.๑ ...................................................... (ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน)
๒.๒ ...................................................... (เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้ำน)
๒.๓ ...................................................... (ผู้แทนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน)
๓. คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๓ คน
๓.๑ ...................................................... (ผู้แทนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน)
๓.๒ ...................................................... (ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน)
๓.๓ ...................................................... (ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน)
๔. คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ จานวน ๓ คน
๔.๑ ...................................................... (ผู้แทนจำกคณะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงกำร)
๔.๒ ...................................................... (ผู้แทนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน)
๔.๓ ...................................................... (ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน)
๒.3 การเปิ ด บั ญ ชี ป ระชารั ฐ (ส ำหรั บ กรณี ที่ ก องทุ น หมู่ บ้ ำนหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง ที่ ยั งไม่ ได้
ดำเนินกำรเปิดบัญชีประชำรัฐ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมสมำชิก เห็นชอบให้กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง เปิดบัญชีประชำรัฐกับ
ธนำคำร................................................. สำขำ........................................................... โดยมอบหมำยให้
คณะผู้รับผิดชอบในกำรเบิกจ่ำยเงินและจัดทำบัญชี เป็นผู้ดำเนินกำรเปิดบัญชีประชำรัฐ ภำยใต้ชื่อ “บัญชีประชำรัฐ
(รหัสกองทุน...............................ชื่อกองทุน......................................หมู่ที่.................ตำบล...................................)”
วาระที่ ๓

อื่น ๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา.......................
ลงชื่อ.............................................. ผู้จดบันทึกกำรประชุม
ลงชื่อ................................... ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(....................................................)
(...............................................)
ตำแหน่ง......................................................
ตำแหน่ง......................................................
ลงชื่อ ....................................... ผู้สังเกตกำรณ์
(..............................................)
ตำแหน่ง.................................................

ชื่อกองทุน .....................................................รหัสกองทุน .............................................

