
แนวทางการด าเนิน 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

********************** 

 

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A, B และ C 

ตามผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 
จ านวน 71,742 กองทุน กองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท          
เพ่ือใช้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพ ทั้ งด้านการผลิต การแปรรูป และการบริการ              
ของประชาชน รวมทั้ งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจ้างแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน             
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน    
และเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรเงิน 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(๑) เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(๒) มติที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบให้ด าเนินโครงการ โดยต้องมีจ านวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม   

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และมีมติด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่ เข้าร่วมประชุม           
หรือตามระเบียบ หรือที่คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก    
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนก าหนด 

(๓) เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง         
มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

(๓.๑) มีการจัดท างบการเงินของปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้ 
(๓.๒) มีการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างสม่ าเสมอ 
(๓.๓) ไม่เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อยู่ระหว่างการร้องเรียนหรืออยู่ระหว่าง

การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ด าเนินการชี้แจงและไม่มีมูลในการกระท า
ความผิดตามข้อร้องเรียน ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 

(๓.๔) มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการบริหารจัดการของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(๓.๕) มีการด าเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
(๑) การเตรียมการ 

 สทบ.จัดท าระเบียบ และคู่มือหรือแนวทาง ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน     
และชุมชนเมืองตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ประสานการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

(๑.๑) จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง พนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สาขา และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 



-๒- 

(๑.๒) ประสานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองระดับจังหวัด หรือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการประชาสัมพันธ์โครงการ        
ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทราบ 

(๑.๓) จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามกระบวนการ               
ที่อนุกรรมการก าหนด  

(๒) การจัดประชุมสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใดต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้จัดประชุมสมาชิกเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 

(๒.1) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒.2) ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง        

มีความต้องการตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยโครงการจะต้องมีลักษณะเป็น โครงการที่สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการบริการของประชาชนรวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจ้างแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก           
และการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนหรือส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดการด าเนินงานโครงการ    
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการ  
ไปด าเนินงานร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอ่ืนหรือองค์กรอ่ืนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ตามแนวทาง ดังนี้ 

(ก) ประชุมสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละแห่ง เพ่ือขอมติ
เห็นชอบให้ด าเนินโครงการร่วมกันกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอ่ืน หรือต่อยอดกิจกรรมของกลุ่ม        
หรือองค์กรวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ 

(ข) การบริหารโครงการ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้แทนของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกลุ่ม หรือองค์กรวิสาหกิจชุมชน ตามสัดส่วนที่ก าหนดร่วมกันตามความเหมาะสม 
ส าหรับการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       
หรอืกลุ่ม หรือองค์กรวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมกันด าเนินโครงการก าหนดขึ้น 

(ค) การจัดท าบัญชีโครงการให้จัดท าบัญชีในลักษณะบัญชีรวมเพียงบัญชีเดียว 
(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มอบหมายกรรมการกองทุนหมู่บ้าน    

และชุมชนเมือง เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนิน งานโครงการ จ านวน ๔ คณะ ตามความเหมาะสม          
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละแห่ง ยกเว้น คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี           
ให้มีจ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

(๓.1) คณะผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ 
(๓.2) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี (๓ คน) 
(๓.3) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๓.4) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ 

ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคัดเลือกผู้แทนสมาชิก จ านวน ๓ คน 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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(๔) การประชุมสมาชิก ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีมติรับรองโครงการด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้ าร่วม
ประชุม 

(๕) การพิจารณากรอบ/แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม        
ของสมาชิกเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และจะต้องไม่มีลักษณะ หรือ มีนัยแอบแฝง       
เพ่ือการน าเงินไปให้สมาชิกหรือบุคคลอื่นกู้ยืม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลจะกระท ามิได้ 

(๖) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องปิดประกาศมติที่ประชุมสมาชิกที่เห็นชอบให้ด าเนินงาน
โครงการ ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือบริเวณที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นว่า          
มีความเหมาะสม เพ่ือการมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้

การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กองทุนหมู่ บ้ านและชุมชนเมืองที่ มี คุณสมบัติและหลักเกณฑ์  และมีความประสงค์            

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน         
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดท าแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง            
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรายละเอียด และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1.1) ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(1.2) ส าเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชีที่ 1) 
(1.3) ส าเนาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนหมู่บ้าน 
(1.4) ส าเนาสมุดบัญชีประชารัฐ หรือส าเนาบัญชีโครงการ 
(1.๕) บันทึกรายงานการประชุมสมาชิก 
(1.๖) รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(1.๗) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก 
(๑.๘) แผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ 
(๑.๙) ส าเนาประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับมติที่ประชุมสมาชิก     

ที่เห็นชอบให้ด าเนินงานโครงการ 
(๑.๑๐) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐ 
ทั้ งนี้  กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองที่ ได้ รับ งบประมาณภายใต้ โครงการ 

ตามแนวทางประชารัฐที่ผ่านมา จะต้องรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามที่อนุกรรมการก าหนด  
เพ่ือประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก       
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๒) บัญชีโครงการ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใช้บัญชีประชารัฐที่มีอยู่เดิมภายใต้
โครงการตามแนวทางประชารัฐที่ผ่านมาได้ ส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่มีบัญชีโครงการ                  
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มอบหมายให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง           
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน 3 คน ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากโครงการ 
ภายใต้ชื่อบัญชี “บัญชีประชารัฐ (รหัสกองทุน................) ชื่อกองทุน..................หมู่ที่.......ต าบล..................”           
กับธนาคารที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเงื่อนไขการเบิกจ่าย “สองในสาม” 

 



-๔- 

(๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ  
ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

(๓.๑) ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
(๓.๒) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 
(๓.๓) ช่องทางอ่ืนๆ ที่ สทบ. ก าหนด 

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน และการพิจารณาความพร้อม 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ      

ท าหน้าที่บริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันรวมไปถึง
การก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ โครงการให้แก่          
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวอาจแต่งตั้ง
คณะท างาน หรือบุคคล เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุน ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนพิจารณา
ความพร้อมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือ     
ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการ ให้เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
และรวบรวมโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติและความพร้อมตามหลักเกณฑ์          
เพ่ือน าเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณต่อไป 

การพิจารณาความพร้อม และการให้ความเห็น 
(๑) การตรวจสอบคุณสมบัติ และการพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

และกระบวนการได้มาของโครงการให้ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด ผ่านศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 

สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนธนาคาร หรือผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพ่ือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือพิจารณาตามวิธีการ  
ที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

(๒) การพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๒.1) เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
(2.๒) มีผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการ         

ตามแนวทางประชารัฐที่ดี โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 (ก) งบการเงินของปีที่ผ่านมา (บัญชีที่ 1) 
 (ข) มีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 (ค) มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 (ง)มีผลการด าเนินงานของโครงการตามแนวทางประชารัฐที่ผ่านมา เหมาะสม 

เป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๒.๓) กระบวนการได้มาของโครงการ 

(ก) การจัดประชุมสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ข) องค์ประชุมสมาชิกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ค) มติที่ประชุมสมาชิกเสนอและเห็นชอบให้ด าเนินโครงการ 



-๕- 

(๒.๔) แบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ รายละเอียด และเอกสาร
ประกอบตามที่อนุกรรมการก าหนด 

(๒.๕) ลักษณะโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน            
จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

 (ก) เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การใช้แรงงาน การส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน 

 (ข) เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้าน         
การประกอบอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการบริการของประชาชน  

 (ค) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดการด าเนินงานโครงการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง   
ประชารัฐ หรือโครงการเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ           
ที่มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 (ง) เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้
ห รือผลก าไร  ซึ่ งท า ให้ เกิ ดการหมุน เวียนของเงินทุ น ในบัญ ชีป ระชารัฐของกองทุ นหมู่ บ้ านและ 
ชุมชนเมืองต่อไปในอนาคต 

 (จ) เป็นโครงการที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมายให้บริหารโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีความเหมาะสม     
และควรมีการด าเนินการ 

(๓) การตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาความพร้อม 
(๓.๑) กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการ        

มีคุณสมบัติและความพร้อมตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด ให้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด หรือส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ด าเนินการบันทึกข้อมูล และเสนอคณะอนุกรรมการ เพ่ือขอรับ         
การพิจารณาอนุมัติโครงการ 

(๓.๒) กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการ      
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนด ให้แจ้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และน าเข้ากระบวนการเพ่ือพิจารณาใหม่ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน  
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

(๓.๓)  กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เสนอขอรับงบประมาณโครงการ        
ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์  หรือ เงื่อน ไขที่ ก าหนด และเห็ น ว่ าเป็ น โครงการที่ ดี  มี ความ เหมาะสม  
ควรมีการด าเนินการ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจในการพิจารณา 

 
 
 
 
 



-๖- 

การอนุมัติโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ 
(๑) คณะอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด และรายงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติทราบ 

(๒) สทบ. แจ้งผลการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและ    
ชุมชนเมืองทราบ 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือแจ้ง   

ผลการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 
(๒) ขอมติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนงานหรือโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการและมีความประสงค์

ในการขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดประชุมสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบ หรือเงื่อนไขที่ก าหนด เพ่ือขอเปลี่ยนแปลง หรือ

แก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(๒) ส าเนามติที่ประชุมสมาชิกในการขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการ และ

แบบค าขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการ ตามแบบที่ก าหนด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด หรือ 
สทบ.สาขา 

(๓) ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด หรือ สทบ.สาขา สอบทานการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
โครงการ และจัดส่งให้ สทบ.พิจารณา 

(๔) คณะอนุกรรมการพิจารณา หรือแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการ  

(๕ ) สทบ .แจ้ งผลการอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ยนแปลงหรือแก้ ไขหรือ เพ่ิ ม เติ ม โครงการ ให้
คณะอนุกรรมการ เพ่ือแจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการ ให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองทราบเพ่ือด าเนินงานตามโครงการต่อไป 

การติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถประสานขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

ได้ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สาขา ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือส่วนงานที่คณะอนุกรรมการ หรือ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุ น และแก้ไขปัญหา    
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการให้ประสบความส าเร็จ 

 
 
 



-๗- 

การตรวจสอบและประเมินโครงการ 
การตรวจสอบและประเมินโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้คณะผู้รับผิดชอบการ

ตรวจสอบและประเมินโครงการ ด าเนินการติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้ 
(1) การประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

และประเมินโครงการ ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานโครงการเบื้องต้นเกี่ยวกับ              
การด าเนินงานโครงการ ทั้งการตรวจสอบ การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ การใช้จ่ายเงิน การบริหารโครงการตามมติ      
ที่ประชุม ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ 

(2) การประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการครบรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี ให้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองด าเนินการรายงานผลความก้าวหน้า ความส าเร็จและผลงานที่เป็นรูปธรรม ของการด าเนินงาน
โครงการ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ 

(๓ ) การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง           
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งคณะท างาน หรือมอบหมาย
บุคคล/ส่วนงานเพื่อท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ทั้งนี้ การรายงาน การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนด 

การรายงาน 
(๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ

และปิดประกาศสาธารณะให้สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับทราบ และรายงานให้ส านักงาน
กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

(2) คณะอนุกรรมการประมวลผล รวบรวมรายงานและผลการด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ของกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง              
จากคณะท างาน หรือ บุคคล หรือส่วนงานที่คณะอนุกรรมการมอบหมายให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน     
ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(3) คณะอนุกรรมการ รายงานผลการด าเนินการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง             
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบ 
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