แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บา้ นและชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
----------------------------------------------------ตามที่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒ นาศัก ยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจัดสรร
งบประมาณตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (วงเงิน ๓๕,๐๐๐
ล้านบาท) และโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท) ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ทาให้กองทุนหมู่บ้านฯ
ได้มีโอกาสในการพัฒ นากิจกรรมภายใต้กลไกประชารัฐของรัฐบาล เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
ในหมู่บ้ านและชุม ชนมากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะกิจ กรรมด้านการประกอบอาชีพ การผลิ ต สิ น ค้าและบริการ
ที่ช่วยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุม ชนให้ ดีขึ้นเกิดผลิ ตผล
ผลิตภัณฑ์ จากครัวเรือนในชุมชนและกิจกรรมการบริการรูปแบบต่างๆ ได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
ดาเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพในชุมชน เกิดผลสาเร็จ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดในเบื้องต้น
ในการนี้ จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อต่อยอดโครงการเดิม หรือสนับสนุนส่งเสริม
การพั ฒ นาหมู่ บ้ านและชุ ม ชน และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าด้ ว ยการ
ให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วม
ของชุม ชน โดยสนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ เพื่ อ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนเงินทุน
ให้ แ ก่ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ผ่ า นส านั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ (สทบ.)
กองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับ
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุม ชนเมื องให้ มีค วามมั่ น คง อัน จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ของกองทุ น หมู่ บ้ านและ
ชุมชนเมือง และประเทศชาติต่อไป
๑. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหมู่บ้าน
และชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
(๓) เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเป็นกลไกการพัฒนาและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชน
(๔) เพื่อ ส่ งเสริมระบบเศรษฐกิจและการลงทุ นตามโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”
โดยใช้ความหลากหลายทางทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดอันจะนาไปสู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมใหม่
(๕) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการดาเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการ

เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้มีการ
พัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(๖) เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสานึกในการบิหารงบประมาณดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ตามความต้องการของชุมชน โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเตรียม
ความพร้อมขององค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
(๗) เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒ นาผู้มีรายได้
น้อย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึง
แหล่งทุน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดสวัสดิการ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้ของคนในชุมชน
(๘) เพื่ อ ให้ ก ารขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็ น ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีพลังและมีเครือข่ายสนับสนุนการดาเนินการ และสอดคล้องกับแนวทางไทยนิยมยั่งยืน
๒. เป้าหมายการดาเนินการ
กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการ
ดาเนินโครงการที่เหมาะสมตามแนวทางที่กาหนด
๓. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
(1) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(2) มีมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเห็ นชอบ โดยต้องมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด และมีมติด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วม
ประชุม หรือตามทีค่ ณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
(3) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีการจัดทางบการเงินของปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้
- มีการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างสม่าเสมอ
- ไม่ เป็ น กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชนเมื อ ง ที่ มี ข้ อ ร้ อ งเรีย น หรือ อยู่ ร ะหว่ า ง
การตรวจสอบข้อเท็จจริง (กรณีที่ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเท็จจริง และไม่มีมูลในการ
กระทาความผิด หรือได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์)
- มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการของกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
(4) เป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีแผนการพัฒนา ดังนี้
- มีแผนการพัฒนา ปรับปรุง การดาเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
- มีแผนการขยายการรับสมัครสมาชิก หรือแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกต่อกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
- มีระบบ หรือแผนการออมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
- มีระบบ หรือแผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ

๔. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
(1) การจัดประชุมสมาชิก
กองทุน หมู่บ้ านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ต้องการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
ตามโครงการให้จัดประชุมสมาชิกเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(1.1) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ
(1.2) กาหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามที่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองมีความต้องการ ทั้งนี้สามารถเสนอโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการ ภายใต้วงเงินไม่เกินกองทุนละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยโครงการจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
- เป็ นโครงการที่ ส่ งเสริม และพั ฒ นาต่อ ยอดการดาเนิ น งานโครงการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
หรือโครงการเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
- เป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคน
ในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น
- เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การตามแนวทาง “ศาสตร์ พ ระราชา” หรื อ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เป็ น โครงการที่ มี ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารหมุ น เวี ย นของ
รายได้/ผลกาไร ซึ่งทาให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต หรือสนับสนุนการจ้างงานในหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน
- เป็นโครงการที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมายให้ บริหารโครงการพัฒ นาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา
ตามแนวทางประชารัฐ (คณะอนุกรรมการฯ) พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม และควรมีการ
ดาเนินการ
ทั้ งนี้ กองทุ น หมู่ บ้ านหรือ กองทุ น ชุม ชนเมื อ ง สามารถน างบประมาณที่ ได้รับ การจัด สรร
ตามโครงการไปร่วมดาเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านอื่นได้ โดยสามารถดาเนินการ ดังนี้
(๑) มีมติที่ ป ระชุมสมาชิกกองทุน หมู่บ้ านหรือ กองทุนชุม ชนเมืองของแต่ล ะแห่ ง
เห็นชอบให้ดาเนินการโครงการร่วมกับกองทุนหมู่บ้านอื่น
(๒) การบริหารจัดการให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้แทนของกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุ น ชุมชนเมื อง ตามสั ดส่ ว นที่ กาหนดร่วมกัน ตามความเหมาะสม ส าหรับ การบริห ารจัด การโครงการ
ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านได้ร่วมกันกาหนด
(๓) การจัดทาบัญชีของโครงการให้จัดทาบัญชีในลักษณะบัญชีรวมเพียงบัญชีเดียว
หมายเหตุ กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สามารถพิจารณาดาเนินโครงการจาก
แผนชุมชน แผนสภาเกษตรกร และแผนพัฒนาอื่นๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน (เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ฯลฯ)
แต่ทั้ งนี้ โครงการดังกล่ าวจะต้องอยู่ ภ ายใต้คุณ สมบัติ หลั กเกณฑ์ ตามที่ กาหนด และผ่ านความเห็ น ชอบ
จากที่ประชุมสมาชิก
(1.3) การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 4 คณะ ดังนี้
(1.3.1) คณะผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ จานวน 4 คน
(1.3.2) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี จานวน 3 คน
(1.3.3) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 คน
(1.๓.4) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ จานวน 3 คน

กองทุน หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองสามารถใช้คณะผู้รับผิดชอบโครงการ
ทั้ ง 4 คณะ จากโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็งของเศรษฐกิ จฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรื อโครงการ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพของหมู่ บ้ านและชุ ม ชนเพื่ อ ความเข้ ม แข็ งของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ ได้
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง
(1.๔) การประชุ ม สมาชิ ก ต้ องมี ส มาชิ ก เข้ าร่ว มประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนด และมีมติรับรองโครงการด้วยเสียงข้างมาก
ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
(1.๕) การประชุมสมาชิกเพื่ อพิจารณากรอบ/แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
โดยเน้น ให้ เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องไม่ มีลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อ นาเงินไปให้
สมาชิกกู้ยืม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
(๑.๖) ให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ปิดประกาศการดาเนินงาน
โครงการตามมติที่ประชุมสมาชิก พร้อมภาพถ่ายการประชุมสมาชิก (คพป. ๐๗) ณ ที่ทาการกองทุนหมู่บ้านฯ
หรือสถานที่ที่เห็นสมควร ก่อนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินโครงการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๒) การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(๒.1) กองทุ น หมู่บ้ านหรือกองทุ น ชุม ชนเมื อง จัด ท าแบบค าขอรับ การ
สนับ สนุ น งบประมาณตามโครงการพัฒ นาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ (คพป. ๐๒) พร้อมรายละเอียดโครงการ และเอกสารประกอบ ดังนี้
(๒.1.1) สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
(๒.1.2) สาเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชีที่ 1)
(๒.1.3) สาเนาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน
(๒.1.4) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีประชารัฐ
(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 าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (๕๐๐,๐๐๐ บาท) (คพป. ๐๔)
(๒.๑.๑๐) รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและ
ชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (๒๐๐,๐๐๐ บาท) (คพป. ๐๕)
(๒.๑.๑๑) แผนการใช้จ่ายเงิน (คพป. ๐๖)
(๒.๑.๑๒) สาเนาประกาศกองทุนหมู่บ้าน (คพป.๐๗)
หมายเหตุ กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง ที่ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการเพิ่มศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ให้รายงานผลการดาเนินงาน
ตามข้ อ (๒.๑.๙ และ ๒.๑.๑๐) เพื่ อ ประกอบการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ตามโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
(2.2) กองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง สามารถยื่ น ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณได้ที่ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา หรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
และช่องทางทีส่ านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด

