
คพป. ๐๒ 
 

 
แบบค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 

โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำงประชำรัฐ 
 

ค ำชี้แจง  กรอกข้อมูลแบบค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืน
โดยศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำงประชำรัฐให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำร ประกอบกำรขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำงประชำรัฐ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป   
๑. กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง..........................................................................เลขที่...............หมู่ที่.................
ต ำบล..........................................อ ำเภอ.................................................. จงัหวัด................................................  
เบอร์โทรศัพท์................................................... 
๒. มติที่ประชุมสมำชิก ให้ด ำเนินโครงกำร  เมื่อวันที่................เดือน....................... พ.ศ. .................... 
๓. กำรปิดประกำศกองทุนหมู่บ้ำนฯ (แบบ อพป. ๐๗)   

ปิดประกำศกองทุนหมู่บ้ำนฯ แล้ว  เมื่อ....../................/............. ณ ...................................... 
ยังไม่ปิดประกำศ 

ส่วนที่ ๒  เอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำร 
ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ส ำเนำงบกำรเงินของปีที่ผ่ำนมำ (บัญชีที่ ๑) 
ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกประชำรัฐ 
ส ำเนำกำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในกองทุนหมู่บ้ำน 
แบบค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรฯ  (คพป. ๐๒) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสมำชิก  (คพป. ๐๓)   
รำยชื่อคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน  (คพป. ๐๓/๑) 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมสมำชิก (คพป.  ๐๓/๒) 
แผนกำรพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำน  (คพป. ๐๓/๓) 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ (๕๐๐,๐๐๐ บำท)  (คพป. ๐๔) 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ (๒๐๐,๐๐๐ บำท)  (คพป. ๐๕) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน  (คพป. ๐๖) 
ส ำเนำประกำศกองทุนหมู่บ้ำนฯ  (คพป.๐๗) 

ส่วนที่ ๓  งบประมำณโครงกำร 
 โครงกำรที่ ๑ ช่ือโครงกำร...................................................................................  

งบประมำณ......................................บำท (...............................................................) 
โครงกำรที่ ๒ ช่ือโครงกำร...................................................................................  
งบประมำณ......................................บำท (...............................................................)



ส่วนที่ ๔  รำยละเอียดโครงกำร   (กรณีเสนอโครงกำรมำกกว่ำ ๑ โครงกำร ให้ส ำเนำเพ่ิมเติมได้) 
 
๑. โครงกำรที่ 1 ............................................................................................................................... ................. 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
 เป็นโครงกำรส ำหรับกองทุนเดียว 
 เป็นโครงกำรที่ร่วมกันมำกกว่ำ ๑ กองทุน (รวมจ ำนวน...................กองทุน) 
 เป็นโครงกำรที่ร่วมกันทุกกองทุนหมู่บ้ำนในต ำบล (รวมจ ำนวน...................กองทุน) 
 

ควำมต่อเนื่องโครงกำร 
เป็นโครงกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม/โครงกำรที่ริเริ่มใหม่ 
เป็นโครงกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม/โครงกำรที่มีอยู่เดิมในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
เป็นโครงกำรที่ต่อยอดโครงกำรเดิมของกองทุนหมู่บ้ำน (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท และ ๒๐๐,๐๐๐ บำท) 

เป็นโครงกำรที่ต่อยอดโครงกำรเดิมของกองทุนหมู่บ้ำน (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท) 

เป็นโครงกำรที่ต่อยอดโครงกำรเดิมของกองทุนหมู่บ้ำน (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท) 

๒. เหตุผลและควำมจ ำเป็น  (อธิบำย) 

..................................................................................................................................... ......................................

............................................................................................. ..............................................................................  

............................................................................................................................. ..............................................  
 ที่มำของโครงกำร  

สมำชิกเสนอ 
 แผนชุมชน 
 แผนสภำเกษตรกร 

แผนพัฒนำอื่นๆ ของหมู่บ้ำน/ชุมชน (เช่น แผนจำกโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ฯลฯ)    
................................................................................................................................................. 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... .................................................... 
๔. เป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำร 
............................................................................................................................. ..............................................
......................................................... ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
๕. วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................



๖. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ล ำดับ แผนงำน/กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
๗. กำรใช้จ่ำยเงิน 
 วงเงินงบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุนตำมโครงกำร  จ ำนวน..........................................บำท 

วงเงินงบประมำณท่ีต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร   จ ำนวน..........................................บำท 
 วงเงินงบประมำณท่ีจัดหำจำกแหล่งอื่น (..............................) จ ำนวน..........................................บำท 
 

รำยละเอียดกำรใช้เงิน 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    
    
     
    
    
    
    

    
    
    
 รวมทั้งสิ้น   

  
๘. กำรด ำเนินงำนโครงกำร (กำรจ ำหน่ำย กำรให้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตลำดรองรับ กำรสร้ำงควำม       
พึงพอใจ กำรก ำหนดรำคำ ฯลฯ) 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 



๙. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (เหตุกำรณ์ที่คำดว่ำอำจเกิดขึ้น หรือมีผลกระทบที่อำจกก่อให้เกิดควำมเสียหำย  
และจะมีวิธีกำร แผนงำนอะไรในกำรรองรับเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับกำรด ำเนินงำน) 
............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................. ......... 
๑๐. กำรถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (กำรครอบครอง กำรจัดกำรดูแลโดยกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง 
จะด ำเนินกำรอย่ำงไร) 
....................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
๑๑. กำรใช้ประโยชน์ (กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีจำกบัญชีประชำรัฐ สมทบบัญชีประชำรัฐ สวัสดิภำพ 
สวัสดิกำร ประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน) 
........................................................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................................................................................................. ............................. 
๑๒. ควำมคุ้มค่ำ และควำมยั่งยืนของโครงกำร  
........................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 

ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปหลักกำรประชำรัฐ ตำมโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชน        
อย่ำงยั่งยืนโดยศำสตร์พระรำชำตำมแนวทำงประชำรัฐ ทุกประกำร 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. ผู้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณฯ 
        (....................................................................) 
                        ประธำน/กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง 

                                  วันที่........ เดือน.......................พ.ศ. .................. 
 


