
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บา้นและชุมชนอย่างย่ังยืน 

โดยศาสตรพ์ระราชาตามแนวทางประชารัฐ  
----------------------------------------------------- 

  ตามที่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยจัดสรร
งบประมาณตามโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  (วงเงิน ๓๕,๐๐๐  
ล้านบาท)  และโครงการเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท) ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ท าให้กองทุนหมู่บ้านฯ 
ได้มีโอกาสในการพัฒนากิจกรรมภายใต้กลไกประชารัฐของรัฐบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน    
ในหมู่บ้านและชุมชนมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการประกอบอาชีพ  การผลิตสินค้าและบริการ         
ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้นเกิดผลิตผล  
ผลิตภัณฑ์  จากครัวเรือนในชุมชนและกิจกรรมการบริการรูปแบบต่างๆ ได้มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพในชุมชน เกิดผลส าเร็จ บรรลุ    
ตามวัตถุประสงคข์องโครงการที่ก าหนดในเบื้องต้น 

  ในการนี้ จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือต่อยอดโครงการเดิม หรือสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้วยการ         
ให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างการพัฒนา     
อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนเงินทุน
ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านส านักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.)        
กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับ     
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความมั่นคง อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและ    
ชุมชนเมือง และประเทศชาติต่อไป 

  ๑.  วัตถุประสงค์ 
   (๑)  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   (๒)  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหมู่บ้าน
และชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา 
   (๓)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเป็นกลไกการพัฒนาและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชน  
   (๔)  เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการลงทุนตามโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”      
โดยใช้ความหลากหลายทางทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดอันจะน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมใหม่ 
 (๕)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการด าเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองตามโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการ    



เพ่ิมศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ให้มีการ
พัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๖)  เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกในการบิหารงบประมาณด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ตามความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเตรียม
ความพร้อมขององค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
  (๗)  เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านฯ ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้มีรายได้
น้อย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึง
แหล่งทุน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับ
รายได้ของคนในชุมชน 
  (๘)  เพ่ือให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเป็นไปอย่าง       
มีประสิทธิภาพ มีพลังและมีเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินการ และสอดคล้องกับแนวทางไทยนิยมยั่งยืน 
 

 ๒.  เป้าหมายการด าเนินการ  
   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการที่เหมาะสมตามแนวทางที่ก าหนด 

  ๓.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์  
(1)  เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(2)  มีมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเห็นชอบ โดยต้องมี

สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และมีมติด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุม หรือตามทีค่ณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 

(3)  เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 -  มีการจัดท างบการเงินของปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้ 
 -  มีการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างสม่ าเสมอ 
 -  ไม่เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ที่มีข้อร้องเรียน หรืออยู่ระหว่าง     
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  (กรณีที่ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเท็จจริง และไม่มีมูลในการ
กระท าความผิด หรือไดด้ าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์) 
 -  มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการบริหารจัดการของกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
   (4)  เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีแผนการพัฒนา ดังนี้ 
 -  มีแผนการพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานภายใต้โครงการเพ่ิมความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการเพ่ิมศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 -  มีแผนการขยายการรับสมัครสมาชิก หรือแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกต่อกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
 -  มีระบบ หรือแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
 -  มีระบบ หรือแผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
 
 
 
 



๔.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 (1)  การจัดประชุมสมาชิก 
 กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
ตามโครงการให้จัดประชุมสมาชิกเพ่ือด าเนินการ  ดังนี้ 
 (1.1)  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 (1.2)  ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองมีความต้องการ ทั้งนี้สามารถเสนอโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการ ภายใต้วงเงินไม่เกินกองทุนละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  ตามมติของที่ประชุมสมาชิก  โดยโครงการจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
 -  เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานโครงการ   
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตามโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
หรือโครงการเพ่ิมศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 -  เป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคน    
ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น 
 -  เป็นโครงการที่ด าเนินการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” หรือ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 -  เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของ
รายได้/ผลก าไร ซึ่งท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต หรือสนับสนุนการจ้างงานในหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 -  เป็นโครงการที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมายให้บริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา 
ตามแนวทางประชารัฐ (คณะอนุกรรมการฯ) พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม และควรมีการ
ด าเนินการ    
  ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร        
ตามโครงการไปร่วมด าเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืนได้  โดยสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑)  มีมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองของแต่ละแห่ง
เห็นชอบให้ด าเนินการโครงการร่วมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน 
   (๒)  การบริหารจัดการให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้แทนของกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง ตามสัดส่วนที่ก าหนดร่วมกันตามความเหมาะสม ส าหรับการบริหารจัดการโครงการ         
ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกองทุนหมู่บ้านได้ร่วมกันก าหนด 
   (๓)  การจัดท าบัญชีของโครงการให้จัดท าบัญชีในลักษณะบัญชีรวมเพียงบัญชีเดียว 

 

หมายเหตุ  กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถพิจารณาด าเนินโครงการจาก 
แผนชุมชน แผนสภาเกษตรกร และแผนพัฒนาอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน (เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ฯลฯ) 
แต่ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ตามที่ก าหนด และผ่านความเห็นชอบ       
จากที่ประชุมสมาชิก 
 (1.3)  การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 คณะ ดังนี้ 
 (1.3.1)  คณะผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ จ านวน 4 คน  
 (1.3.2)  คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน 3 คน 
 (1.3.3)  คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน  
 (1.๓.4)  คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ จ านวน 3 คน  



 กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองสามารถใช้คณะผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทั้ง 4 คณะ จากโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการ        
เพ่ิมศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้         
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมสมาชิกเกินก่ึงหนึ่ง  
 (1.๔)  การประชุมสมาชิก ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง      
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด และมีมติรับรองโครงการด้วยเสียงข้างมาก
ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 
 (1.๕)  การประชุมสมาชิกเพ่ือพิจารณากรอบ/แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ    
โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ต้องไม่มีลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพ่ือน าเงินไปให้
สมาชิกกู้ยืม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

(๑.๖)  ให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ปิดประกาศการด าเนินงาน
โครงการตามมติที่ประชุมสมาชิก พร้อมภาพถ่ายการประชุมสมาชิก (คพป. ๐๗)  ณ  ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านฯ 
หรือสถานที่ที่เห็นสมควร ก่อนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพ่ือการมี   
ส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินโครงการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

(๒)  การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
(๒.1)  กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จัดท าแบบค าขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ (คพป. ๐๒)  พร้อมรายละเอียดโครงการ และเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
 (๒.1.1)  ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 (๒.1.2)  ส าเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา  (บัญชีที่ 1) 
 (๒.1.3)  ส าเนาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน 
 (๒.1.4)  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีประชารัฐ  
 (๒.1.๕)  บันทึกรายงานการประชุมสมาชิก  (คพป. ๐๓) 
 (๒.1.๖)  รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  (คพป. ๐๓/๑) 
 (๒.1.๗)  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก  (คพป. ๐๓/๒) 

 (๒.๑.๘)  แผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  (คพป. ๐๓/๓) 
 (๒ .๑ .๙ )  รายงานผลการด าเนินงาน โครงการเพ่ิมความเข้มแข็ ง          

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (๕๐๐,๐๐๐ บาท)  (คพป. ๐๔) 
(๒.๑.๑๐)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านและ

ชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (๒๐๐,๐๐๐ บาท)  (คพป. ๐๕) 
(๒.๑.๑๑)  แผนการใช้จ่ายเงิน  (คพป. ๐๖) 
(๒.๑.๑๒)  ส าเนาประกาศกองทุนหมู่บ้าน  (คพป.๐๗) 

 หมายเหตุ   กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ที่ ได้รับงบประมาณสนับสนุน          
ตามโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  และโครงการเพ่ิมศักยภาพ     
ของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามข้อ  (๒.๑.๙  และ  ๒.๑.๑๐)  เพ่ือประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ          
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ 
  (2.2)  กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถยื่นขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้ที่  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา หรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 
และช่องทางท่ีส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 
 


