แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(ฉบับย่อ)
กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง งบรายจ่ายอื่น
จานวน 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) สาหรับการดาเนินงานโครงการเพิ่มศัก ยภาพ
หมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในการสนับสนุนเงินทุนให้แก่
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความพร้อมและความต้องการ กองทุนละไม่เกิน 200,000.- บาท ภายใน
วงเงิน งบประมาณ 14,820,000,000.- บาท โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องเป้าหมาย จานวน
74,100 กองทุน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(1) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(2) มีมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเห็นชอบ โดยต้องมีจานวน
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดและมีมติด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วม
(3) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีการจัดทางบการเงินของปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้
- ไม่เป็ น กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองที่อยู่ระหว่างการร้องเรียน หรืออยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง (กรณีที่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองได้ดาเนินการชี้แจงและไม่มีมูล
ในการกระทาความผิด ตลอดดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้วให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์)
- มีการแต่งตั้งผู้ ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการบริห ารจัด การกองทุ น
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
(4) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีแผนการพัฒนา ดังนี้
- มีแผนการขยายการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
- มีระบบ หรือแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
- มีระบบ หรือแผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
(๑) กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจัดประชุมสมาชิก
(1.1) เมื่อกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองใดต้องการขอรับการสนับสนุน
เงินตามโครงการ ให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(1.1.1) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ
(1.1.2) กาหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กองทุนหมู่บ้ าน
หรือกองทุนชุมชนเมืองมีความต้องการตามมติของที่ประชุม โดยโครงการจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้

- เป็ น โครงการที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาต่ อ ยอดการด าเนิ น งาน
โครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ
- เป็ น โครงการที่ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่
ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
- เป็นโครงการที่ดาเนินการตามแนวทางของโครงการพระราชดาริ
หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของ
รายได้/ผลกาไร ซึ่งทาให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต หรือสนับสนุนการจ้างงานในหมู่บ้าน/
ชุมชนหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน
- เป็นโครงการที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมายให้ บริหารโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คณะอนุกรรมการฯ) พิจารณาเห็ นว่าเป็นโครงการที่ดี มีความ
เหมาะสม และควรมีการดาเนินการ
(1.1.3) แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน ๔ คณะ ดังนี้
(๑.๑.๓.๑) คณะผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ จานวน 4 คน
(๑.๑.๓.2) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี
จานวน ๓ คน
(๑.๑.๓.๓) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๓ คน
(๑.๑.๓.๔) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ
จานวน ๓ คน
กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ งสามารถใช้ ค ณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ ทั้ง 4 คณะ จากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง
(1.2) การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองต้องมีสมาชิก
กองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯกาหนด และ
มีมติรับรองโครงการด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
(1.3) การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อพิจารณา
กรอบ/แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ
หรือมีนัยแอบแฝงเพื่อการนาเงินไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองกู้ยืม หรือเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล
(2) การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(2.1) กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดทาแบบคาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
(๒.๑.๑) สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒.๑.๒) สาเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชีที่ ๑)
(๒.๑.๓) สาเนาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

(๒.๑.๔) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีประชารัฐ
(๒.๑.๕) แบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(๒.๑.๖) รายละเอียดโครงการ
(๒.๑.๗) รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
(๒.๑.๘) สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก
(๒.๑.๙) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก
กรณีกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่เคยได้รับเงินสนับสนุน ตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ไม่ต้อง
ยื่นเอกสาร ลาดับที่ (๒.๑.๑) ถึง (๒.๒.๔) แต่ให้ยื่นแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ แทน
(2.2) กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณได้ที่สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สาขา เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับ และช่องทางที่ สทบ. กาหนด
(3) คณะอนุกรรมการ และการพิจารณาความพร้อม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ (กทบ.) แต่งตั้ง หรือ
มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ ทาหน้าที่ บริหารโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ อั น รวมไปถึ ง การก าหนดกรอบ หลั ก เกณฑ์ และแนวทางการ
ดาเนินงาน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ ให้แก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวอาจแต่งตั้งคณะทางานหรือมอบหมายส่วนงาน
ของ สทบ. เพื่อทาหน้าที่สนับสนุน ติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ ตลอดจนพิจารณาความพร้อม
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป
การพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
(ข) ความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง โดยพิจารณาจาก
การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ผ่านมา โดยต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการตรวจสอบภายใน และมี
- งบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชีที่ 1)
- มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
- มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.
(ค) กระบวนการได้มาของโครงการ
- จัดประชุมสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- องค์ประชุมสมาชิกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- มติที่ประชุมเห็นชอบและรับรองโครงการ
- มีผู้ แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดั บ
ตาบลเป็นผู้สังเกตการณ์ในการจัดประชุมสมาชิก

(จ) โครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
- เป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการดาเนินงานโครงการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
- เป็ น โครงการที่ พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานในการส่ ง เสริ ม และสนับสนุน
การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคน
ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
- เป็นโครงการที่ดาเนินการตามแนวทางของโครงการพระราชดาริ หรือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้/
ผลกาไร ซึ่งทาให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต หรือสนับสนุนการจ้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือ
เพื่อแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน
- เป็นโครงการที่ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มี
ความเหมาะสม และควรมีการดาเนินการ
(4) การให้ความเห็น การอนุมัติงบประมาณ และการจัดสรรโอนเงิน
(4.1) การตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน/
กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง และกระบวนการได้ ม าของโครงการ ให้ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตามวิ ธี ก ารที่
คณะอนุกรรมการฯ กาหนด โดยในระหว่างที่ยังไม่มีคณะอนุกรรมการฯ ให้ สทบ.ดานินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และพิจ ารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง และรวบรวมข้อมูลกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติและความพร้อมหลักเกณฑ์ นาเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการ
ต่อไป ทั้งนี้หากโครงการที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนดให้กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชน
เมือง แก้ไข ปรับปรุง และนาเข้ากระบวนการพิจารณาใหม่
(4.2) คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่กองทุน
หมู่บ้ านหรื อกองทุนชุมชนเมือง ตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด และรายงานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบ
(4.3) สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แจ้งผลการ
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองทราบ
(5) การติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการ
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถประสานขอรับการสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ สาขา เครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง และบุ ค คลหรื อ ส่ ว นงานที่
คณะอนุกรรมการฯหรือ สทบ. จะได้กาหนดต่อไป เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไขปัญหา ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการให้ประสบความสาเร็จ
(6) การตรวจสอบและประเมินโครงการ
(6.1) การตรวจสอบและประเมินโครงการของกองทุนหมู่บ้านหรือ กองทุน
ชุมชนเมืองคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ดาเนินการติดตามประเมินผลและจัดทา
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้
(6.1.1) การประเมินผลโครงการเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก คณะ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ด าเนินการตรวจสอบผลและรายงานผลการดาเนินงาน

โครงการเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ทั้งการตรวจสอบ การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายเงิน
การบริหารโครงการตามมติที่ประชุมตลอดจนปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการรายงานให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ กาหนด
(6.1.2) การประเมินผลโครงการเมื่อดาเนินการครบรอบ 6 เดือน หรือ
1 ปี คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ดาเนินการรายงานผลความก้าวหน้า ความสาเร็จ
และผลงานที่เป็นรูปธรรมของการดาเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ
(6.2) การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิน การโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
หมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ คณะอนุกรรมการฯ อาจ
แต่งตั้งคณะทางานหรือมอบหมายบุคคล/ส่วนงาน เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ
(7) การรายงาน
(7.1) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดทารายงานผล
การดาเนินงานติดประกาศสาธารณะให้สมาชิก/ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ทราบ และรายงานให้สานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนด
(7.2) คณะอนุกรรมการฯ ประมวล รวบรวมรายงานและผลการดาเนิน การ
โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ของ
กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชนเมือง จากคณะทางาน หรือ บุคคล/ส่วนงาน ที่คณะอนุกรรมการฯได้มอบหมาย
ให้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อ ความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(7.3) คณะอนุ ก รรมการฯ รายงานผลการด าเนิ น การโครงการฯ ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
************************************

