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สารบัญ
หน้า

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ๑

 ๑. ก�รประชุมประช�คม ๓
•	 ก�รจัดก�รประชุมประช�คม ๓
•	 ก�รเริ่มต้นก�รประชุมประช�คม ๔

 ๒. คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ๕
•	 คุณสมบัติคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ๕
•	ก�รคัดเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ๖

 ๓. ปัญห�/คว�มต้องก�รของหมู่บ�้นและชุมชน ๙
•	 ก�รรับฟังปัญห�/คว�มต้องก�ร ๙
•	 ก�รพิจ�รณ�ปัญห�/คว�มต้องก�ร ๑๐
•	 ก�รจัดกลุ่มปัญห�/คว�มต้องก�ร ๑๑
•	 แนวท�งก�รดำ�เนินก�รพิเศษ ๖ แนวท�ง ๑๓
•	 ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ/คว�มเร่งด่วน ๑๔
•	 ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ ๑๖
•	 ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ/จำ�นวนเงินที่ต้องใช ้ ๑๘
•	 ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ/วิธีก�รแก้ไขปัญห� ๒๐
•	 ต�ร�งคะแนนก�รพิจ�รณ� ๒๒
•	 ก�รคัดเลือกโครงก�ร ๒๔
•	 สรุปต�ร�งคะแนนก�รพิจ�รณ� ๒๔

 ๔. ก�รเบิกจ่�ยเงินและก�รจัดทำ�บัญช ี ๒๕
•	 ก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบในก�รเบิกจ่�ยบัญชี ๒๕
•	 ก�รเปิดบัญชีหมู่บ้�น/ชุมชน ๒๖
•	 ขั้นตอนก�รเปิดบัญชีและก�รรับโอนเงิน ๒๗
•	 ขั้นตอนก�รเบิกจ่�ยและก�รถอนเงิน ๒๘



•	 บัญชีของหมู่บ้�น/ชุมชน ๒๙
•	 หลักก�รจัดทำ�บัญช ี ๒๙
•	 ข้อแนะนำ�ในก�รจัดทำ�บัญช ี ๓๐

 ๕. ก�รว�งแผนโครงก�ร ๓๑
•	 ก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบโครงก�ร ๓๑
•	 วิธีก�รดำ�เนินโครงก�ร ๓๑
•	 รูปแบบโครงก�ร ๓๒
•	 ก�รนำ�เสนอวงเงินงบประม�ณ ๓๓
•	 ก�รวิเคร�ะห์และเลือกแหล่งเงิน ๓๓

 ๖. ก�รจัดซื้อจัดจ�้ง ๓๔
•	 ก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ๓๔
•	 ข้อปฏิบัติสำ�คัญในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ๓๕

 ๗. ก�รตรวจสอบและประเมินโครงก�ร ๓๖
•	 ก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบในก�รตรวจสอบและประเมินโครงก�ร ๓๖
•	 ก�รควบคุมและตรวจสอบและประเมินผลง�น ๓๖
•	 ก�รประเมินผลโครงก�ร ๓๗
•	 ขั้นตอนก�รประเมินผลโครงก�ร ๓๗
•	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ป ี ๓๘
•	 ก�รลงทะเบียนทรัพย์สิน ๓๙

 ๘. สรุปขั้นตอนก�รดำ�เนินโครงก�ร ๔๐

 ๙. สรุปโครงสร้�งคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ๔๓
 ๑๐. แบบเอกส�รประกอบก�รดำ�เนินโครงก�ร ๔๖

ภาคผนวก  
•	 ระเบียบคณะกรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ ๙๕ 

ว่�ด้วยแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ 
ของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๔



สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ (สทบ.)
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โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML)

เป็นโครงก�รที่ให้มีก�รจัดสรรงบประม�ณโดยตรง เพ่ือประช�ชนในหมู่บ้�นและชุมชนได้นำ�ไป 
แกปั้ญห�สว่นรวมเพือ่ก�รดำ�รงชวิีตประจำ�วนั และก�รประกอบอ�ชพีท่ีมัน่คงและย่ังยนื  โดยประช�ชนเป็น 
ผูบ้รหิ�รจัดก�รเอง รว่มคดิ รว่มทำ� และถอืเป็นอกีข้ันหนึง่ของก�รพฒัน�ประช�ธิปไตย โดยมหีลกัก�รสำ�คญั 
ของโครงก�ร คอื ใหป้ระช�ชนมอีสิระในก�รดำ�เนนิง�น ระดมคว�มคดิ สังเคร�ะหค์ว�มตอ้งก�ร ต�มปัญห�
ของหมู่บ�้นและชมุชน บรหิ�รจัดก�ร ลำ�ดบัคว�มสำ�คัญของโครงก�ร เพือ่ใช้งบประม�ณต�มคว�มตอ้งก�ร 
ของคนสว่นใหญ ่โดยใหส้ว่นร�ชก�รในพืน้ที ่ได้แก ่น�ยอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ น�ยกเทศมนตร ีกำ�นัน ผูใ้หญ่บ�้น 
เป็นต้น ทำ�หน้�ท่ีในฐ�นะท่ีปรึกษ�และให้ก�รสนับสนุนแก่ประช�ชน 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมคิด-ร่วมทำ� ในก�รแก้ไขปัญห�ของส่วนรวมร่วมกันที่ทุกส่วน/ฝ�่ยใน

ระดับหมู่บ้�น/ชุมชนต่�งยอมรับและร่วมมือกันอย่�งฉันท�นุมัติ
๒. เพื่อส่งเสริมก�รเพิ่มร�ยได้ ก�รขย�ยโอก�สและก�รพัฒน�อ�ชีพให้ประช�ชนในระดับหมู่บ้�น/

ชุมชน
๓. เพือ่เสรมิสร�้งและสง่เสรมิคว�มพรอ้มและพฒัน�ศกัยภ�พของประช�ชนเพือ่ก�รพลกิฟืน้หมูบ่�้น/

ชุมชนให้มีพลังขับเคลื่อนสู่ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน
๔. สร้�งโอก�สและส่งเสริมภ�วะก�รเป็นผู้นำ�ให้ประช�ชนในระดับหมู่บ�้น/ชุมชน
๕. เพื่อเสริมสร้�งและส่งเสริมประช�ธิปไตยระดับหมู่บ้�น/ชุมชน
๖. ส่งเสริมกระบวนก�รร่วมคิด-ร่วมทำ� เพื่อก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รสร้�งสรรค์คว�มคิด 

และก�รรว่มแรงรว่มใจกนัปฏบิตัทิีน่ำ�ไปสูก่�รสร�้งปจัจยัสนบัสนนุต่�ง ๆ  เพือ่ก�รดำ�รงชพีและก�รมอี�ชพี
ของประช�ชนโดยส่วนรวม

๗. เพือ่เสรมิสร�้งและปลกูจติสำ�นกึในก�รบรหิ�รงบประม�ณ/ดำ�เนนิก�รกจิกรรมรว่มกนัทีย่ดึหลกัก�ร 
บรหิ�รแบบตรงไปตรงม� โปรง่ใส ส�ม�รถตรวจสอบได ้และคว�มมอียูจ่รงิของเอกส�รหลกัฐ�นต�่ง ๆ  ทีใ่ช ้
ประกอบในก�รบริห�รงบประม�ณที่ได้รับก�รจัดสรรจ�กรัฐบ�ล

๘. เพื่อเตรียมคว�มพร้อมของประช�ชนและชุมชนในก�รรองรับก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รปกครอง 
สู่ท้องถิ่นที่เต็มรูปแบบในอน�คตอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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2

การจัดสรรงบประมาณ

ลำาดับ ขนาดหมู่บ้านและชุมชน จำานวนประชากร(คน) งบประมาณที่ได้รับ(บาท)

๑  ขน�ด S

S๑ ไม่เกิน ๒๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

S๒ ๒๐๑ – ๓๕๐ ๒๐๐,๐๐๐

S๓ ๓๕๑ – ๕๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๒ ขน�ด M ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๓ ขน�ด L ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป ๕๐๐,๐๐๐

โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

โครงก�รต้องส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมและกระบวนก�รเรียนรู้ของหมู่บ้�นและชุมชน 
มีคว�มยั่งยืน มีผลที่ส�ม�รถวัดได้ และผลลัพธ์ควรมีคว�มต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในครั้งเดียว  
ตลอดจนควรเปน็โครงก�รทีม่กี�รดำ�เนนิง�นในลกัษณะตอ่ไปนี ้ เสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ใหก้บั
หมู่บ�้น/ชุมชน  แก้ไขปัญห�คว�มย�กจนที่มุ่งพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก  เพิ่มศักยภ�พก�ร
ห�ร�ยได ้ลดร�ยจ�่ย สร�้งโอก�สในอ�ชพีทีม่ัน่คง  มุง่แกไ้ขปญัห�ของหมูบ่�้นและชมุชนดว้ย
ตนเอง  ก่อให้เกิดร�ยได้อย่�งยั่งยืน  พัฒน�สินทรัพย์ของหมู่บ�้นและชุมชน  อนุรักษ์และ
รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ตแิละสิ่งแวดล้อมของหมู่บ�้นและชมุชน และก�รเชือ่มโยงทรัพย�กร
ของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด

หมู่บ้�นและชุมชนส�ม�รถเสนอจำ�นวนโครงก�รได้ต�มคว�มเหม�ะสม
ภ�ยใต้กรอบวงเงินงบประม�ณ ทั้งนี้  ให้เป็นไปต�มที่คณะอนุกรรมก�ร
ดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ�้นและชุมชนได้พิจ�รณ�
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การประชุมประชาคม

การจัดประชุมประชาคม
  

 เมือ่คณะกรรมก�รกองทนุหมูบ่�้นและชมุชนเมอืง กำ�หนดวนัประชมุประช�คมไดแ้ลว้ 
ให้ประธ�นหรือเลข�นุก�รคณะกรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง แจ้งคว�มจำ�นง 
ต่อน�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตรี/ผู้อำ�นวยก�รเขต เพื่อให้น�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตรี/ 
ผูอ้ำ�นวยก�รเขต จดัสง่ผูแ้ทนม�รว่มประชมุและเปน็ผูส้งัเกตก�รณแ์ละใหค้ำ�แนะนำ�ในก�รประชมุ 
ประช�คมในวันและเวล�ที่คณะกรรมก�รกองทุนหมู่บ�้นและชุมชนเมืองกำ�หนด
  

หมายเหตุ : ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่อำาเภอ/เขต/เทศบาลจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน
ชุมชนรับทราบแนวทางการดำาเนินการ ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน ดำาเนินการจัดประชุมประชาคม 
โดยดำาเนินการตาม ขั้นตอนที่กำาหนดไว้ข้างต้น

คณะกรรมการกองทนุหมูบ่า้น
และชุมชนเมือง กำาหนดวัน 
และเวลาการประชุมประชาคม

๓

๒

๑

ตดิประกาศใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น
และชมุชนทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 
๓ วัน

นายอำาเภอ/นายกเทศมนตร/ีผูอ้ำานวยการเขต จดัสง่ผูแ้ทนมารว่มประชมุ

ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
แจง้กำาหนดวนัเวลาการประชมุประชาคมแกน่ายอำาเภอ/นายกเทศมนตร/ี
ผู้อำานวยการเขต
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การเริ่มต้นการประชุม

 ในวนัประชมุประช�คมน�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตร/ีผูอ้ำ�นวยก�รเขต จดัสง่ผูแ้ทนเข�้รว่มประชมุ
เพื่อสังเกตก�รณ์และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับโครงก�ร SML แก่ผู้เข้�ร่วมประชุม 

 จ�กนั้นประธ�นกรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง จะเป็นผู้ร�ยง�นจำ�นวนผู้เข้�ร่วม
ประชุม(ก�รประชุมจะส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อได้ก็ต่อเม่ือมีผู้แทนครัวเรือนท่ีอ�ศัยอยู่จริง และมีอ�ยุต้ังแต่
๑๕ ปีข้ึนไปอย่�งน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้�ร่วมไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๐ จำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด 
ของหมู่บ้�น/ชุมชน นั้น ห�กน้อยกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดจะต้องเริ่มประชุมใหม่ในครั้งต่อไป)  และดำ�เนินก�ร
ประชมุเพือ่คดัเลอืกผูอ้�วโุส/ผูท้ีท่ีป่ระชมุยอมรบั สำ�หรบัเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รประชมุเพือ่เสนอชือ่ และคดัเลอืก
คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนต่อไป

ประธานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

หมายเหตุ ห�กคณะกรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นไม่ส�ม�รถจัดประชุมประช�คมได้ภ�ยใน ๖๐ วัน ให้ผู้ใหญ่บ้�น หรือ

ประธ�นชุมชนเป็นผู้จัดประชุมประช�คม ต�มข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชน

เมืองแห่งช�ติ  ว่�ด้วยแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) SML) ) 

พ.ศ. ๒๕๕๔

วนันีม้คีนม�ประชมุทัง้สิน้............คน ซึง่เปน็ผูแ้ทนครวัเรอืนทีอ่�ศยัอยูจ่รงิและ 
มีอ�ยุต้ังแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป จำ�นวน...........ครัวเรือน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ..........(ต้องไม่น้อยกว่� 
ร้อยละ ๕๐)  ถือว่�ผ่�นเกณฑ์เบ้ืองต้นในก�รประชุมประช�คม ดังน้ัน พวกเร�จะเร่ิมประชุม 
เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนกันในวันน้ี

ผมขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้อ�วุโส/ผู้นำ�ท่ีพวกเร�ยอมรับนับถือเพ่ือรับเป็น 
ผู้ดำ�เนินก�รประชุมประช�คมในก�รเสนอช่ือและคัดเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�น
และชุมชน เพ่ือทำ�ง�นแทนพวกเร�

  “ขอเชิญเสนอชื่อได้เลยครับ”
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คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

คุณสมบัติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

 คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน จะต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้
 (๑) เป็นบุคคลผู้มีสัญช�ติไทย
 (๒) เปน็ผูบ้รรลนุติภิ�วะโดยมอี�ยคุรบ ๒๐ ป ีบรบิรูณ ์หรอืบรรลนุติภิ�วะโดยก�รสมรส 

ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์
 (๓) เปน็ผูม้ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ�้นและอ�ศยัอยูใ่นหมูบ่�้นและชมุชนไมน่อ้ยกว�่ ๖ เดอืน
และท่ีสำ�คัญ คือ ต้องสมัครใจ มเีวล�และพรอ้มเสยีสละเพือ่ส่วนรวม เพร�ะคณะกรรมก�ร

โครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน จะต้องทำ�หน�้ท่ีร่วมกับประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชน ในก�รจัดกลุ่มปัญห� 
/คว�มต้องก�ร จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ และคัดเลือกโครงก�ร รวมท้ังทำ�หน้�ท่ีในก�รดูแลก�รจัดทำ�บัญชี 
จัดซ้ือจัดจ้�ง ทำ�ง�น ช่วยตรวจสอบคว�มถูกต้องต่�ง ๆ ของง�นและร�ยง�นผลก�รทำ�ง�น 
โดยคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนควรมีท้ังช�ยและหญิงในสัดส่วนอ�ยุ เพศ ของคณะกรรมก�ร 
โครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนต�มคว�มเหม�ะสมกับลักษณะของแต่ละหมู่บ้�น/ชุมชน

ข้าราชการหรือผู้ท่ีมีตำาแหน่งทางการเมือง/การปกครอง เช่น กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ไม่ควรเป็นประธานหรือกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน  แต่เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชนได้

คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน  มีว�ระก�รทำ�ง�น ๒ ปี
 • เม่ือครบ ๒ ปี ให้ท่ีประชุมจัดก�รประชุมเพ่ือเสนอช่ือและเลือกคณะกรรมก�รโครงก�ร

หมู่บ้�นและชุมชนใหม่
 • ทุกปี ขอให้มีก�รประชุมเพ่ือรับรองคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน

เป็นร�ยบุคคล
 • ห�กมีกรณี ไม่ได้รับก�รรับรองจ�กท่ีประชุมในแต่ละปี หรือล�ออก หรือไม่ส�ม�รถ

ทำ�ง�นได้ หรือต�ย ให้ท่ีประชุมเสนอช่ือและเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ้่�นและชมุชนเพ่ิมเติม 
แทนเท่�กับจำ�นวนท่ีข�ดห�ยไปในทุกคร้ังท่ีมีก�รประชุม

จำ�นวนและตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ให้เป็นไปต�มสัดส่วน
ของขน�ด/จำ�นวนประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน และควรคำานึงถึงจำานวนกรรมการชาย/หญิง

ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน

ตำาแหน่ง S เล็ก (คน) M กลาง (คน) L ใหญ่ (คน)
ประธ�น ๑ ๑ ๑

รองประธ�น ๑ ๑ ๑
เลข�นุก�รและผู้ช่วย ๒ ๒ - ๓ ๓
เหรัญญิกและผู้ช่วย ๒ ๒ ๒

ปฏิคม ๑ - ๒ ๒ - ๓ ๓ - ๔
ผู้ตรวจสอบ ๑ - ๒ ๒ ๒ - ๓

ประช�สัมพันธ์ ๑ ๑ ๑
รวม ๙ - ๑๑ ๑๑ - ๑๓ ๑๓-๑๕



คู่มือก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

6

การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

 ผู้ดำ�เนินก�รประชุมจะให้ที่ประชุมเสนอร�ยชื่อผู้เหม�ะสมเป็นคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�น 
และชมุชนจ�กผูเ้ข�้รว่มประชมุไดอ้ย�่งอสิระ โดยแตล่ะร�ยชือ่จะตอ้งมคีะแนนเสยีงรบัรอง  ไมน่อ้ยกว�่ ๑๕ เสยีง 
และคอยดูแลให้ก�รลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน เป็นไปอย่�งโปร่งใส 
เป็นธรรม

 ในกรณีที่มีผู้เสนอครบจำ�นวนพอดี
 

 ในกรณีที่มีผู้เสนอเกิน

วิธีก�รคัดเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ให้เป็นไปต�มมติที่ประชุมประช�คม
ของหมู่บ้�นและชุมชนเห็นสมควร โดยอ�จใช้วิธีก�รลงคะแนนลับ เช่น ก�รหย่อนบัตรเลือกตั้ง หรือวิธี 
ลงคะแนนโดยเปิดเผย เช่น วิธีก�รชูมือ หรือวิธีอื่น ๆ 

ขอใหท้ีป่ระชมุเสนอร�ยชือ่ผูเ้หม�ะสมจะเปน็คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้น
และชุมชนจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมได้ต�มที่เห็นสมควร โดยอิสระ และขอให้มีผู้รับรอง    
อย�่งน้อย ๑๕ คน ในแต่ละร�ยชื่อที่เสนอด้วย

เมื่อเสนอเสร็จแล้ว พวกเร�จะร่วมกันลงคะแนนเสียง เพื่อคัดเลือก 
คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน จำ�นวน .........คน

รับรอง
รับรอง รับรอง

รับรอง

นาง จ.
นางสาว ง.

นาย ค.
นาง ข.

นาย ก.

เนือ่งจ�กมผีูเ้สนอและใหค้ำ�รบัรองคณะกรรมก�รโครงก�ร 
หมูบ่�้นและชมุชนเกนิกว�่จำ�นวนทีก่ำ�หนด ดงันัน้ ขอใหม้กี�รออกเสยีง 
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดเลือกเฉพ�ะผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจ�ก 
คะแนนสูงเรียงลงไปต�มลำ�ดับ

ตอนนี้ครบต�มจำ�นวนที่กำ�หนดแล้ว
ถ้�ไม่มีใครเสนอเพิ่มก็ให้เป็นไปต�มร�ยชื่อที่เสนอ
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ผู้ดำ�เนินก�รประชุมจะสรุปร�ยชื่อคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนที่ได้รับก�รคัดเลือก 
และมอบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รประชมุเพือ่เลอืกโครงก�รตอ่ไป

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

กรณีเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน จำานวน .... คน
(เรียงตามลำาดับคะแนนมากไปน้อย)

น�ย ก ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
น�ง ข ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
น�ย ค ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
น�งส�ว ง ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
น�ง จ ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
น�ย ฉ ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก

น�ย ...... ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก

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

น�ย ...... ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนน

น�ย ...... ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนน

ตอนนี้ พวกเร�ก็ได้คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชนเรียบร้อยแล้วได้แก่
๑.           
๒.           
๓.           
๔.           
๕.           
๖.           
๗.           
๘.           
๙.           
ผมขอใหค้ณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รประชมุ

ต่อไป

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
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คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนที่ได้รับก�รคัดเลือก ให้จัดสรรหน้�ที่ก�รดำ�เนินง�น 
ต�มร�ยละเอยีดจ�กต�ร�งด�้นล�่ง และเมือ่จดัสรรหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบเรยีบรอ้ยแลว้ ใหแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุ
เพื่อขอคำ�รับรอง

ตำาแหน่ง จำานวน (คน) รายชื่อ-สกุล

ประธ�น •  

รองประธ�น •  

เลข�นุก�ร/ผู้ช่วย •	

•	

เหรัญญิก/ผู้ช่วย •	

•	

ปฏิคม •	

•	

ตรวจสอบ •	

•	

ประช�สัมพันธ์ •	

ก�รประชมุคณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนตอ้งมกีรรมก�รเข�้รว่มประชมุ

เกนิกึง่หนึง่จงึถอืว�่ครบองคป์ระชมุ และใหถ้อืมตติ�มเสยีงข�้งม�ก โดยใหก้รรมก�รหนึง่

คนมีหนึ่งเสียงห�กจำ�นวนเสียงที่ลงมติเท่�กัน ให้ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�น 

และชุมชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
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ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน

การรับฟังปัญหา/ความต้องการ

คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนจะตอ้งดำ�เนนิก�รประชมุเพือ่ใหป้ระช�ชนในหมู่บ้�น/ชมุชน 
ได้แสดงคว�มคิดเห็นและเสนอแนะ ปัญห�/คว�มต้องก�รแก่ท่ีประชุม โดยคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�น
และชุมชน จะต้องบันทึกทุกปัญห�/คว�มต้องก�รไว้อย่�งโปร่งใส และเปิดเผยทุกกรณี

 

ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและเสนอแนะปัญห�/คว�มต้องก�รแก่ที่ประชุม 
โดยแต่ละปัญห�/คว�มต้องก�รที่เสนอต้องมีผู้รับรอง/สนับสนุนอย�่งน้อย ๑๕ คน และที่สำ�คัญ ต้องไม่ใช่
การนำาเงินโครงการ SML ไปใช้ในลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อการนำาเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนกู้ยืม

ผูเ้ข�้รว่มประชมุทกุคนม ี“สทิธ”ิ เท�่เทยีมกนัในก�รเสนอคว�มตอ้งก�ร 
หรอืปญัห�ทีเ่กดิขึน้ (พรอ้มวงเงนิโดยประม�ณ) แกท่ีป่ระชมุ ดงันัน้ ขอใหท้กุคน 
แสดงคว�มเหน็ไดอ้ย�่งเตม็ทีแ่ลว้คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน 
จะบันทึกทุกคว�มเห็นของท่�นอย่�งเปิดเผยโปร่งใส ทุกกรณี

เพื่อความเป็นกลาง
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนไม่มีสิทธิเสนอปัญหา/ความต้องการต่อที่ประชุม

ขอเสนอโครงก�รแก้ปัญห�ต�่ง ๆ (พร้อมผู้สนับสนุนทีละโครงก�ร) ดังนี้
๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
๖.         
๗.         
๘.         

ประธาน
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การพิจารณาปัญหา/ความต้องการ

      
คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน 
จะรวบรวมปัญห�/คว�มต้องก�รทั้งหมด 
และบันทึกลงในต�ร�งเพื่อพิจ�รณ�จัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญของปัญห�/คว�มต้องก�รร่วมกับ
ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ที่ประชุมได้เสนอปัญหา/ความต้องการร่วมท้ังสิ้น .... เรื่อง  
 โดยต่อไป พวกเราจะร่วมกันพิจารณาปัญหา/ความต้องการทีละเรื่อง

เริ่มจากการพิจารณา

(๑) ก�รจัดกลุ่มปัญห�ว่�เป็นเร่ืองของส่วนรวมหรือส่วนตัว
(๒) ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญต�มคว�มเร่งด่วน/คว�มต้องก�ร
(๓) ประโยชน์/คว�มคุ้มค่�
(๔) เงินท่ีต้องใช้ และ
(๕) วิธีก�รแก้ปัญห�
ขอใหพ้วกเร�ทกุคนแสดงคว�มเหน็ไดเ้ตม็ทีแ่ละม�ลงคะแนนกนั   ทลีะโครงก�ร 

(ต�มต�ร�งดังต่อไปนี้)
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ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

การจัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ
 

โครงการ
 (ใส่ชื่อโครงก�ร และวงเงิน

โดยประม�ณ)

๑ ประโยชน์ส่วนรวม

๕ = ส่วนรวมม�ก

๔ = ส่วนรวม

๓ = เฉพ�ะกลุ่ม

๒ = ส่วนน้อย

๑ = เฉพ�ะบุคคล

โครงการ ก. (........ บาท)

โครงการ ข. (........ บาท)

โครงการ ..... (........ บาท)

วิธีก�ร คือ พิจ�รณ�ทีละปัญห�/คว�มต้องก�รว่�มีประโยชน์
ต่อพวกเร�ม�กน้อยแค่ไหน เป็นประโยชน์ต่อพวกเร�ส่วนรวม
หรือประโยชน์ต่อคนส่วนน้อย หรือเป็นประโยชน์เฉพ�ะกลุ่ม

หรือเป็นประโยชน์ส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง
ขอให้แสดงคว�มเห็นได้เต็มที่ แล้วม�ลงคะแนนกัน
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จัดกลุ่มปัญหา
 ปัญหาส่วนรวมหรือปัญหาส่วนตัว

เป็นการแก้ปัญหา
และเกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมอย่างมาก
ในการชีวิตประจำาวัน

เป็นประโยชน์
โดยส่วนรวมต่อการ
ทำามาหากินของคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

เป็นเรื่องของการ
ประกอบอาชีพ
ในลักษณะเป็น
กลุ่ม/หมู่คณะ

ประโยชน์
ส่วนรวม

 ๔ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนรวมมาก
๕ คะแนน

นำาไปจัดลำาดับความสำาคัญต่อ

ประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม
๓ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนบุคคล
๑ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนน้อย
๒ คะแนน

เลือกแนวทางการดำาเนินการพิเศษ
๖ แนวทาง
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แนวทางการดำาเนินการพิเศษ ๖ แนวทาง

 

ประโยชน์
ส่วนบุคคล
๑ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนน้อย
๒ คะแนน

ประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม
๓ คะแนน

ถ้าเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือคนส่วนน้อย หรือเฉพาะบุคคล

อาจจะดำาเนินการได้ ๖ แนวทาง คือ

๑. ติดต่อกับอำาเภอ เพ่ือขอคำาแนะนำา

๒. ติดต่อกับหน่วยราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ติดต่อกับหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะเร่ือง โดยตรง

 เช่น กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงิน ฯลฯ

๔. ผ่านหน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน

๕. ขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน

๖. ขอคำาแนะนำาจากสถาบันการศึกษา



คู่มือก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

14

การจัดลำาดับความสำาคัญ/ความเร่งด่วน

โครงการ
 (ใส่ช่ือโครงก�ร และ
วงเงินโดยประม�ณ)

๒ ความจำาเป็นเร่งด่วน

๕ = เร่งด่วนม�ก

๔ = เร่งด่วน

๓ = ป�นกล�ง

๒ = ไม่เร่งด่วน

๑ = ไม่เร่งด่วน

โครงการ ก. (........ บาท)

โครงการ ข. (........ บาท)

โครงการ ..... (........ บาท)

วิธีก�ร คือ พิจ�รณ�ทีละปัญห�/คว�มต้องก�รว�่แต่ละปัญห�/คว�มต้องก�รว่�
มีคว�มจำ�เป็นหรือคว�มเร่งด่วนในระดับใด

เร่งด่วนม�กต้องดำ�เนินก�รทันที หรือเร่งด่วนต้องแก้ไข
หรือเร่งด่วนป�นกล�ง หรือไม่เร่งด่วนรอได้ หรือไม่เร่งด่วนเลย

ขอให้แสดงคว�มเห็นได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่�งเสรี

ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
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เร่งด่วน
ม�ก

๕ คะแนน

เร่งด่วน
๔ คะแนน

ป�นกล�ง
๓ คะแนน

ไม่เร่งด่วน
๒ คะแนน

ไม่เร่งด่วน
เลย

๑ คะแนน

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่จำาเป็นต้อง

แก้ไข/
ดำาเนินการ
โดยด่วนมาก

เพราะ
คนส่วนใหญ่
เดือดร้อน
ในการ
ใช้ชีวิต

ประจำาวัน

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ต้องแก้ไข/
ดำาเนินการ
โดยด่วน

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ต้องแก้ไข/
ดำาเนินการ

หากมีเงินพอ
ก็ควรทำา

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ต้องแก้ไข/
ดำาเนินการ

แต่
ยังไม่ถึง
เวลา

สามารถ
รอได้

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ไม่ควรทำา
ในขณะนี้

จัดลำาดับความสำาคัญตาม
ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการ
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ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

การจัดลำาดับความสำาคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการ
(ใส่ช่ือโครงก�ร และวงเงิน

โดยประม�ณ)

๓ ประโยชน์ที่ได้รับ

๕ = ได้ม�กที่สุด

๔ = ได้ม�ก

๓ = ได้ป�นกล�ง

๒ = ได้น้อย

๑ = ได้น้อยม�ก

โครงการ ก. (........ บาท)

โครงการ ข. (........ บาท)

โครงการ ..... (........ บาท)

วิธีก�ร คือ พิจ�รณ�ทีละปัญห�/คว�มต้องก�รว่� ห�กดำ�เนินโครงก�รแล้ว
พวกเร�จะได้รับประโยชน์/คุ้มค่�แค่ไหน เป็นประโยชน์ม�กที่สุดและคุ้มค่�ม�ก ๆ
หรือเป็นประโยชน์ม�กและคุ้มค่� หรือเป็นประโยชน์ป�นกล�งเหม�ะกับเงินที่ใช้ไป

หรือได้ก็ดีมีก็ได้  หรือเฉย ๆ ค่อนไปท�งไม่คุ้มค่�
ขอให้แสดงคว�มเห็นได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่�งอิสระเต็มที่
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จัดลำาดับความสำาคัญตาม
ประโยชน์/ความคุ้มค่าท่ีได้รับ

เฉย ๆ 
ไม่มี

ความเห็น
ค่อนข้าง
ไม่คุ้มค่า

ถ้าได้ทำา
จะเป็น

ประโยชน์
กับ

พวกเรา
มาก ๆ ๆ
คุ้มมาก
ที่จะทำา

ถ้าได้ทำา
จะเป็น

ประโยชน์
มาก
คุ้มค่า
ที่จะทำา

ถ้าได้ทำา
จะเป็น

ประโยชน์
พอสมควร
ก็สมควร
กับเงิน
ที่จะใช้

ถ้าได้ก็ดี
มีก็ได้

ได้ม�กที่สุด
๕ คะแนน

ได้ม�ก
๔ คะแนน

ได้ป�นกล�ง
๓ คะแนน

ได้น้อย
๒ คะแนน

ได้น้อยม�ก
๑ คะแนน
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การจัดลำาดับความสำาคัญ/จำานวนเงินที่ต้องใช้

โครงการ
 (ใส่ช่ือโครงก�ร และ
วงเงินโดยประม�ณ)

๔ จำานวนเงินที่ต้องใช้

๕= ใช้น้อย

๔= ใช้บ�งส่วน

๓= ใช้หมดพอดี

๒= ใช้เกินเล็กน้อย

๑= ใช้เกินม�ก

โครงการ ก. (........ บาท)

โครงการ ข. (........ บาท)

โครงการ ..... (........ บาท)

ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

วิธีก�ร คือ พิจ�รณ�ทีละปัญห�/คว�มต้องก�รว่�
ในก�รแก้ไขปัญห�/คว�มต้องก�รแต่ละเรื่องนั้น จะใช้เงินม�กน้อยแค่ไหน

ใช้เงินเกินกว่�เงินที่ได้รับม�ก หรือใช้เงินเกินกว�่ที่ได้รับเล็กน้อย
หรือใช้เงินหมดพอดี หรือใช้เงินแค่บ�งส่วนเท่�นั้น หรือใช้เงินน้อยม�ก

ขอให้ทุกคนแสดงคว�มเห็น และลงคะแนนได้อย�่งอิสระเต็มที่
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ใช้เงิน
น้อยมาก
เหลือเงิน

มาก

ใช้เงินน้อย
เหลือเงิน
เพียง

เล็กน้อย

ใช้เงิน
พอดี ๆ

กับเงินที่ได้รับ

ใช้เงินมาก
เกินกว่าเงิน

ที่ได้รับ
พอสมควร

ใช้เงินสูง
มาก

เกินกว่า
เงินที่ได้รับ

มาก

จัดลำาดับความสำาคัญตาม
จำานวนเงินท่ีใช้

ใช้เงินน้อย
๕ คะแนน

ใช้เงินบ�งส่วน
๔ คะแนน

ใช้เงินพอดี
๓ คะแนน

ใช้เงินม�กกว่�
ที่ได้รับ
เล็กน้อย
๒ คะแนน

ใช้เงิน
ม�กกว่�ที่
ได้รับม�ก
๑ คะแนน
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ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

การจัดลำาดับความสำาคัญ/วิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการ
 (ใส่ชื่อโครงก�ร และวงเงิน

โดยประม�ณ)

๕  วิธีการดำาเนินการ

๕ = ทำ�ได้เองทั้งหมด
๔ = ทำ�ได้แต่ต้องมีคนแนะนำ�
๓ = ขอคว�มช่วยเหลือจ�ก ๑ หน่วยง�น
๒ = ขอคว�มช่วยเหลือจ�กหล�ยหน่วยง�น
๑ = ทำ�เองไม่ได้ ต้องให้หน่วยง�นอื่นทำ�

โครงการ ก. (........ บาท)

โครงการ ข. (........ บาท)

โครงการ ..... (........ บาท)

วิธีก�ร คือ พิจ�รณ�ทีละปัญห�/คว�มต้องก�รว่� ในก�รแก้ไขปัญห�/คว�มต้องก�ร
แต่ละเรื่องนั้น จะใช้วิธีก�รอะไร พวกเร�ทำ�กันเองได้ทั้งหมด หรือทำ�กันเองได้

แต่ต้องขอคำ�แนะนำ�จ�กคนอื่น หรือต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก
หรือต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กหล�ยหน่วยง�น

หรือไม่ส�ม�รถทำ�กันเองได้ต้องให้หน่วยง�นอื่นเป็นคนทำ�
ขอให้ทุกคนแสดงคว�มเห็น และลงคะแนนได้อย่�งอิสระเต็มที่
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พวกเรา
ทำากันเองได้
ทั้งหมด

พวกเรา
ทำากันเองได้
แต่ต้องขอ
คำาแนะนำา
จากคนอื่น

พวกเราทำาได้
ต้องขอ
ความ

ช่วยเหลือ
จาก

หน่วยงาน
ภายนอก

(๑ หน่วยงาน)

พวกเราทำาได้
ต้องขอ
ความ

ช่วยเหลือ
จาก

หน่วยงาน
ภายนอก
(หลาย

หน่วยงาน)

พวกเรา
ทำากันเอง

ไม่ได้
ต้องให้

หน่วยงาน
อื่น

เป็นคนทำา

จัดลำาดับความสำาคัญตาม
วิธีการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ

ทำ�ได้เอง
ทั้งหมด

๕ คะแนน

ทำ�ได้เอง
แต่ต้องมี
คนแนะนำ�
๔ คะแนน

อ�ศัยคว�ม
ช่วยเหลือ

จ�กหน่วยง�น
อื่น

๓ คะแนน

อ�ศัยคว�ม
ช่วยเหลือ
จ�กหล�ย
หน่วยง�น
๒ คะแนน

ควรขอให้
หน่วยง�น
อื่นทำ�

๑ คะแนน
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ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ตารางคะแนนการพิจารณา

โครงการ
(ใส่ช่ือโครงก�ร และวงเงิน

โดยประม�ณ)

๑ ประโยชน์

ส่วนรวม

๒ ความจำาเป็น

เร่งด่วน

๓ ประโยชน์

ท่ีจะได้รับ

๕ = ส่วนรวมม�ก

๔ = ส่วนรวม

๓ = เฉพ�ะกลุ่ม

๒ = ส่วนน้อย

๑ = เฉพ�ะบุคคล

๕ = เร่งด่วนม�ก

๔ = เร่งด่วน

๓ = ป�นกล�ง

๒ = ไม่เร่งดว่น

๑ = ไม่เร่งดว่นเลย

๕ = ได้ม�กที่สุด

๔ = ได้ม�ก

๓ = ได้ป�นกล�ง

๒ = ได้น้อย

๑ = ได้น้อยม�ก

โครงก�ร ก. (........ บ�ท) ๕ ๔ ๕

โครงก�ร ข. (........ บ�ท) ๕ ๓ ๕

โครงก�ร ค. (........ บ�ท) ๔ ๔ ๔

โครงก�ร ..... (........ บ�ท) ๓ ๔ ๒

คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนจะเป็นผู้สรุปคะแนนของแต่ละประเด็น
ในทุกโครงก�รให้ที่ประชุมได้รับทร�บโดยทั่วกัน วิธีก�รสรุปคะแนนง่�ยม�ก

คือ บวกคะแนนทั้ง ๕ ประเด็นก็จะได้คะแนนรวมของแต่ละโครงก�ร
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๔ จำานวนเงินท่ีต้องใช้ ๕ วิธีการดำาเนินการ

คะแนนรวม
(ข้อ ๑-๕)

๕ = ใช้น้อย

๔ = ใช้บ�งส่วน

๓ = ใช้หมดพอดี

๒ = ใช้เงินเล็กน้อย

๑ = ใช้เงินม�ก

๕ = ทำ�ได้เองทั้งหมด

๔ = ทำ�ได้แต่ต้องมีคนแนะนำ�

๓ = ขอคว�มช่วยเหลือจ�ก ๑ หน่วยง�น

๒ = ขอคว�มช่วยเหลือจ�กหล�ยหน่วยง�น

๑ = ทำ�เองไม่ได้ ต้องให้หน่วยง�นอื่นทำ�

๑ ๑ ๑๖

๔ ๔ ๒๑

๓ ๓ ๑๘

๓ ๔ ๑๖



คู่มือก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

24

การคัดเลือกโครงการ

 
สำาหรับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกโครงการที่ต้องการ
คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนจะทำ�หน�้ทีร่วมผลก�รลงคะแนนของประช�ชนในหมูบ่�้น/

ชุมชนเพื่อเลือกโครงก�ร และจัดอันดับที่ให้โครงก�รที่มีคะแนนสูงสุดไปน้อยสุดต�มลำ�ดับ

สรุปตารางคะแนนการพิจารณา

โครงการ
(ใส่ชื่อโครงก�รและวงเงิน

โดยประม�ณ)

คะแนนรวม
(ข้อ ๑-๕)

ผลการลงคะแนน
ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อเลือกโครงการใช้คะแนนดิบ

(โดยก�รประม�ณ)

ลำาดับที่ของโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส่วนรวม

โครงก�ร ก. (..........บ�ท) ๑๖ ๔๐๐ ๒

โครงก�ร ข. (..........บ�ท) ๒๑ ๔๕๐ ๑

โครงก�ร ค. (..........บ�ท) ๑๘ ๓๗๐ ๓

โครงก�ร....... (..........บ�ท) ๑๖ ๒๐๐ ๔

หมายเหตุ : กรณทีีห่มูบ่า้นหรอืชมุชนไมพ่อใจผลการอนมุตัโิครงการและงบประมาณ สามารถยืน่อทุธรณต์อ่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

หลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันพิจารณาทีละปัญหา แล้วขอให้ที่ประชุมได้ลงคะแนน
เลือกโครงการที่ต้องการ โดยผู้มีสิทธิในการลงคะแนน คือ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

และต้องเป็นผู้มาประชุมในวันนี้เท่านั้น การลงคะแนนให้กระทำาโดยวิธีเปิดเผย 
และให้ถือว่า ๑ คน ๑ เสียง เป็น ๑ คะแนน

ขอให้ทุกคนได้โหวตให้โครงการต่างๆ ตามที่ต้องการได้ ณ บัดนี้

โครงก�รที่ ๒ โครงก�รที่ ๕
โครงก�รที่ ๑

โครงก�รที่ ๓

โครงก�รที่ ๔
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ประธาน

เหรัญญิก ตัวแทน
คณะกรรมก�รโครงก�ร

ประธ�น

ผู้รับผิดชอบ

ในก�รเบิกจ่�ยบัญชี
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำาบัญชี

การกำาหนดคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี

  เมื่อหมู่บ้�น/ชุมชน ได้คัดเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนแล้ว  
คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนจะต้องกำ�หนด “คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน
และจัดทำาบัญชี” จำ�นวนอย่�งน้อย ๓ คน ประกอบด้วย

  ๑. ประธ�นคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ๑ คน
  ๒. เหรัญญิก ๑ คน
  ๓. ตัวแทนจ�กคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ๑ คน
 มหีน�้ทีเ่ปดิบญัชเีงนิฝ�ก เบกิจ�่ย นำ�ฝ�กเงนิ จดัทำ�บญัชรี�ยรบั-ร�ยจ�่ยของชมุชน

และโครงก�ร โดยเหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษ�เงินสด สมุดคู่ฝ�กบัญชีและใบเสร็จรับเงิน

เพื่อคว�มรวดเร็วในก�รเปิดบัญชีให้ผู้แทนของอำ�เภอ/เขต/เทศบ�ล
ที่เข้�ร่วมสังเกตก�รณ์ ก�รประช�คม ช่วยยืนยันร�ยชื่อ

“คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี” 
เพื่อจะได้ดำ�เนินก�รเปิดบัญชีกับธน�ค�รเพื่อรองรับก�รจัดสรรงบประม�ณต่อไป
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น�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตรี/
ผู้อำ�นวยก�รเขตแจ้งกรมก�รปกครอง

และสำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�น
และชุมชนเมืองแห่งช�ติ

เพื่อลงทะเบียนคว�มพร้อมของหมู่บ�้น/
ชุมชน ภ�ยใน ๕ วันทำ�ก�ร

คณะกรรมก�รโครงก�รฯ ส่งร�ยง�น
ให้น�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตรี/

ผู้อำ�นวยก�รเขตทร�บ
เพื่อลงน�มรับรอง 

ภ�ยใน ๓ วันทำ�ก�ร

คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและ
ชุมชนจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รประชุม

ติดประก�ศให้ประช�ชน
ในหมู่บ้�น/ชุมชนทร�บ

สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ�้น
และชุมชนเมืองแห่งช�ติ

แจ้งธน�ค�รเพื่อเตรียมก�ร
โอนเงินจัดสรร

เข้�บัญชีให้หมู่บ้�น/ชุมชน

๓

๒

๔

๑

การเปิดบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน

 คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนจะตอ้งนำ�ร�ยง�นผลก�รประชมุฯ สำ�เน�
สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร ส่งมอบให้น�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตรี/ผู้อำ�นวยก�รเขตในพื้นที่  
โดยน�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตรี/ผู้อำ�นวยก�รเขต จะต้องลงน�มรับรองเอกส�รร�ยง�นผล
ก�รประชมุประช�คม  ก�รจดัทำ�โครงก�รโดยประช�คม  และรบัรองก�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�ร
โครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน ใหแ้ลว้เสรจ็ภ�ยใน ๓ วนัทำ�ก�ร  จ�กนัน้แจง้ชือ่หมูบ่�้น/ชมุชนไปยงั
กรมก�รปกครอง และสำ�นกัง�นกองทนุหมูบ่�้นและชมุชนเมอืงแหง่ช�ต ิเพือ่ลงทะเบยีนคว�ม
พร้อมและแจ้งต่อไปยังธน�ค�รออมสิน หรือ ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร 
หรือ บมจ.ธน�ค�รกรุงไทย เพื่อเตรียมก�รโอนเงินจัดสรรเข�้บัญชีให้หมู่บ้�น/ชุมชนต่อไป

 ในการเปดิบญัชเีงนิฝากธนาคารของชมุชน ใหม้ขีอ้ตกลงกบัธนาคารในการสละสทิธิ
เรียกร้องและให้สิทธิกับสำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีอำานาจ 
ในการระงับการเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้
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ขั้นตอนการเปิดบัญชีและการรับโอนเงิน

- ประธ�นกรรมก�รโครงก�รฯ
- เหรัญญิก ๑ คน
- ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�ร ๑ คน 

รับสมุด

ส่ง

โอนเงินให้ธน�ค�ร       
(ธน�ค�รออมสิน/ธ.ก.ส./

ธน�ค�รกรุงไทย)

ผู้รับผิดชอบในก�รเบิกจ่�ยบัญชี  จะต้องเปิดบัญชีและรับโอนเงินจ�ก
ธน�ค�รต�มขั้นตอนในแผนภูมิด้�นบน

ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝ�ก
และยอดเงิน

รับเปิดบัญชี
ให้กับหมู่บ้�น/ชุมชน

และรับโอนเงินจ�กรัฐบ�ล

ตรวจสอบเอกสาร

รัฐบ�ล

เตรียมหลักฐาน
 คณะผูร้บัผดิชอบในก�รเบกิจ�่ยเงนิ

และจัดทำ�บัญชี จำ�นวน ๓ คน
 สำ�เน�บัตรประช�ชน
 แบบขอเปิดบัญชีของธน�ค�ร 
 (อคบ.๒๒)

ธน�ค�ร                         
(ธน�ค�รออมสิน/ธ.ก.ส./

ธน�ค�รกรุงไทย)

ผู้รับผิดชอบ
ในก�รเบิกจ่�ยบัญชี
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ในการเบิกจ่ายและถอนเงิน
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบดำาเนินการตามขั้นตอน

ในแผนภูมิด้านบน

เก็บข้อมูลเพื่อ

วิเคร�ะห์ต่อไป

ตรวจสอบพร้อม

เก็บหลักฐ�น

และจ�่ยเงิน

รับเงินพร้อมลง

หลักฐ�น

ทำ�บัญชี

ปิดประก�ศ

รับเงินและใช้จ่�ย

ต�มแผนง�นโครงก�ร

ลงน�มเพื่อขอเบิกจ่�ย

ต�มแผนง�นโครงก�ร

- ประธ�นกรรมก�ร 
  โครงก�รฯ
- เหรัญญิก ๑ คน
- ตวัแทนคณะกรรมก�ร  
  โครงก�ร ๑ คน 

ธนาคาร                         
(ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.

/ธนาคารกรุงไทย)
การจัดทำาบัญชีการเปิดและ

สั่งจ่ายบัญชี

รัฐบาลการเงินและการทำาบัญชีผู้รับผิดชอบ
โครงการ

- กรอกใบถอนเงินที่ลงน�ม  

 โดยผู้มีอำ�น�จ ๓ คน

- หลักฐ�นก�รดำ�เนินโครงก�ร

- เหรัญญิกหรือผู้ช่วย ๑ คน
- ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�รฯ 
หรือ ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน 
ทีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืกจ�กคณะกรรมก�ร  
โครงก�รฯ ๑ คน

- ตัวแทนคณะกรรมก�ร
  โครงก�รฯ ๒ คน
- ตวัแทนจ�กคณะผูร้บัผดิชอบ
  ก�รตรวจสอบและ
 ประเมินโครงก�ร ๑ คน

ตรวจสอบคว�มถูกต้อง

ของหลักฐ�น

ก�รดำ�เนินโครงก�ร

ขั้นตอนเบิกจ่ายและการถอนเงิน
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บัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน

 ๑. “บญัชธีน�ค�ร” ผูร้บัผดิชอบก�รเบกิจ�่ยเงนิและจดัทำ�บญัช ีจะตอ้งบนัทกึทกุร�ยก�รลง
ในบัญชีธน�ค�รทุกครั้งเมื่อมีก�รรับหรือเบิกจ่�ยเงินโครงก�ร รวมทั้งนำ�ไปติดประก�ศ
ส�ธ�รณะด้วย เพื่อแสดงให้ทุกคนได้ทร�บสถ�นะท�งก�รเงินของหมู่บ�้น/ชุมชน

 ๒. “บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ย” ผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชีจะต้องบันทึก 
ทกุร�ยก�รเมือ่มกี�รรบัหรอืเบกิจ�่ยต�มร�ยก�รของก�รจดัซือ้จดัจ�้ง หรอืกจิกรรมต�่งๆ 
ลงในบัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ยของหมู่บ�้น/ชุมชน

 ๓. “ทะเบียนคุมใบเสร็จต�มบัญชี” ผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชี จะเป็น 
ผู้บันทึกร�ยละเอียดใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบสำ�คัญรับเงินทุกร�ยก�รลงในทะเบียน 
คุมใบเสร็จต�มบัญชีทุกครั้ง

 

 ๔. “บญัชคีมุวสัดคุรภุณัฑ”์ ผูร้บัผดิชอบก�รเบกิจ�่ยเงนิและจดัทำ�บญัชจีะเปน็ผูบ้นัทกึร�ยก�ร
วัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกร�ยก�รลงในบัญชีคุมวัสดุครุภัณฑ์ทุกครั้ง

หลักการจัดทำาบัญชี
 ๑. ใครบันทึก ผู้รับผิดชอบก�รจัดทำ�บัญชี อ�จเป็นเหรัญญิก 

หรอืผูช้ว่ยเหรญัญกิหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืก
 ๒. บันทึกอะไร บันทึกร�ยก�รรับที่ได้ม�และร�ยก�รจ่�ยที่จ่�ย

ออกไปในทุกครั้งและควรทำ�ทันที
 ๓. บันทึกทำ�ไม บันทึกเพื่อให้รู้ว่�มีก�รรับเงิน และก�รใช้จ่�ยเงิน

อย่�งไร แล้วมียอดเงินคงเหลืออยู่เท�่ไร
 ๔. บันทึกเมื่อไร ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีก�รรับและจ�่ยเงิน
 ๕. บันทึกที่ไหน บันทึกลงในสมุดบัญชีโครงก�ร SML 
 ๖. บันทึกอย�่งไร บนัทกึในสมดุบญัชโีครงก�ร SML พรอ้มทัง้แนบ

หลักฐ�นก�รเบิกจ�่ยทุกครั้ง
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ข้อควรจำา

 คณะผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชี คอยลงบันทึกเมื่อมีก�รรับเงิน
และจ่�ยเงินทุกครั้ง เพื่อควบคุมก�รใช้จ่�ยเงิน

 ติดประก�ศบัญชีต่�งๆ ให้ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนได้รับรู้โดยทั่วกัน อย�่งน้อย
เดือนละครั้ง เพื่อก�รตรวจสอบบัญชีโครงก�ร SML

ข้อแนะนำาในการจัดทำาบัญชี

“คณะผูร้บัผดิชอบในก�รเบกิจ�่ยเงนิและจดัทำ�บญัช”ี จะเปน็ผูเ้กบ็รวบรวมหลกัฐ�น และจดัทำ� 
บัญชีต่�งๆ ของโครงก�ร โดยมีข้อแนะนำ� ดังนี้

 
๑. จดัทำ�บญัชทีกุครัง้ทีม่กี�รรบัหรอืจ�่ยเงนิ โดยบนัทกึต�มจรงิ 

และควรจัดทำ�สรุปก�รใช้เงินเมื่อปิดโครงก�รด้วย

๒. ก�รเก็บรักษ�เงินสด ให้คณะผู้รับผิดชอบโครงก�รเป็น 
ผู้รับผิดชอบและเก็บรักษ�ไว้ในที่ปลอดภัย

๓. สมุดบัญชีและบัญชีต่�งๆ ของโครงก�รควรเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย โดยเอกส�รรับจ�่ยเงินต�่งๆ ก็ต้องเรียงลำ�ดับ
ให้เป็นระเบียบ เพื่อคว�มสะดวกในก�รตรวจสอบ

ประโยชน์การจัดทำาบัญชี

๑. ช่วยควบคุมก�รใช้จ่�ยเพื่อจะได้ดูร�ยรับ-ร�ยจ่�ยและยอดคงเหลือ
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันในก�รตรวจสอบโครงก�รให้แก่ประช�ชนหรือ 

หน่วยง�นร�ชก�รทร�บ
๓. เพือ่เตอืนผูร้บัผดิชอบท�งด�้นก�รเงนิและคณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้น

และชุมชนให้ทร�บ
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การวางแผนโครงการ

การกำาหนดคณะผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ

 คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนจะต้องกำ�หนด “คณะผู้รับผิดชอบ 
ก�รดำ�เนินโครงก�ร” ต�มคว�มเหม�ะสม โดยอ�จกำ�หนดเป็นร�ยโครงก�รได้ 
โดยคณะหนึ่งๆ ได้ ซึ่งประกอบด้วย

 ๑. ตัวแทนจ�กคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ๒ คน
 ๒. ตัวแทนจ�กคณะผู้รับผิดชอบก�รตรวจสอบและประเมินโครงก�ร ๑ คน

 มีหน้�ที่จัดประชุมคณะผู้รับผิดชอบจัดเตรียมร�ยละเอียดต่�ง ๆ ของโครงก�ร 
กำ�หนดขั้นตอนก�รทำ�ง�น ระยะเวล� ร�ยก�รวัสดุอุปกรณ์ งบประม�ณต�มโครงก�ร

วิธีการดำาเนินโครงการมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ 
ความเห็นชอบของที่ประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

๑. ประช�ชนทำ�กันเองทั้งหมด คือ ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน 
ดำ�เนนิโครงก�ร โดยก�รขอแรงประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชนหรอือ�จจ�่ยเปน็ค�่แรง ค�่ตอบแทน 
หรือค�่ใช้จ่�ยอื่นๆ แก่ประช�ชนในหมู่บ�้น/ชุมชนได้

๒. ประช�ชนทำ�เองแต่ต้องขอคำ�แนะนำ� คือ ประช�ชนส�ม�รถดำ�เนินโครงก�รเองได้ 
แตจ่ำ�เปน็ตอ้งขอคำ�แนะนำ� และคว�มชว่ยเหลอืท�งวชิ�ก�รจ�กสถ�บนัก�รศกึษ�หรอือำ�เภอ 
เป็นต้น

๓. ประช�ชนขอคว�มชว่ยเหลอืในก�รดำ�เนนิก�ร คอื ประช�ชนส�ม�รถดำ�เนนิโครงก�ร
ไดเ้องเพยีงบ�งสว่น แตเ่นือ่งจ�กมเีงนิงบประม�ณนอ้ยหรอืไมม่คีว�มชำ�น�ญ  จงึตอ้งขอคว�ม
ช่วยเหลือจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก/นักศึกษ�/อ�ส�สมัคร/เอกชนม�ร่วมกันทำ�

๔. ประช�ชนให้หน่วยง�นอื่นทำ� คือ ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนไม่ส�ม�รถ 
ดำ�เนนิโครงก�รไดเ้อง ตอ้งพึง่พ�หนว่ยง�นอืน่ เชน่ จ�กภ�ครฐัหรอืภ�คเอกชนทำ�ใหท้ัง้หมด

 คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน ควรจดัทำ�ร�ยง�นผลก�รประชมุประช�คม 
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมก�รโครงก�รฯ และโครงก�รให้เรียบร้อยทันทีที่ก�รประชุมแล้วเสร็จ
เพื่อคว�มรวดเร็วในก�รนำ�เสนอโครงก�ร
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รูปแบบโครงการ

โครงก�ร .....................................
 ๑. ชื่อหมู่บ้�นหรือชุมชน ......................................................................................
 ๒. คณะผู้รับผิดชอบดำ�เนินโครงก�ร
   ๒.๑ .....................................................................................................
   ๒.๒ .....................................................................................................
   ๒.๓ .....................................................................................................
 ๓. วัตถุประสงค์และเป�้หม�ย
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
 ๔. วงเงินงบประม�ณก�รดำ�เนินโครงก�ร
  วงเงินงบประม�ณแยกร�ยละเอียดโดยสรุป จำ�นวนงบประม�ณ .................... บ�ท ดังนี้

ลำ�ดับ อธิบ�ยกิจกรรมโดยสรุป จำ�นวนเงินที่ใช้
(บ�ท)

หม�ยเหตุ

๑

๒

๓

๔

รวมทั้งสิ้น

 ๕. วิธีก�รและขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�ร
   q  ๑) ประช�ชนทำ�กันเองทั้งหมด
   q  ๒) ประช�ชนทำ�เองแต่ต้องขอคำ�แนะนำ� 
   q  ๓) ประช�ชนคว�มช่วยเหลือในก�รดำ�เนินก�ร
   q  ๔) ประช�ชนให้หน่วยง�นอื่นทำ�
 ๖. ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
 ๗. ระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�น
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
๘. ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
   ............................................................................................................
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การนำาเสนอวงเงินงบประมาณการดำาเนินโครงการ

การนำาเสนอวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำาเนินโครงการควรระบุกิจกรรมการดำาเนินงานโดยสรุป
พร้อมจำานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ดังตัวอย่าง

อธิบายกิจกรรมโดยสรุป
จำานวนเงินที่ใช้

(บาท)

ตัวอย่�ง ๑ ซื้อลูกสุกร ๘๐,๐๐๐

ตัวอย่�ง ๒ ต่อเติมร้�นค้�ชุมชน กว้�ง ๘ เมตร ย�ว ๑๐ เมตร 

สูง ๕ เมตร ไม้และเทปูน

๑๐๐,๐๐๐

ตัวอย่�ง ๓ ซื้อของเข�้ร้�นค้�ชุมชน
- ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำ�นวน ๕๐ ร�ยก�ร
- ซื้อน้ำ�มันดีเซล

๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ตัวอย่�ง ๔ ขุดลอกคลองระบ�ยน้ำ� กว้�ง ๑๐ เมตร 
ย�ว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร

๕๐,๐๐๐

ตัวอย่�ง ๕ ซื้อเครื่องสูบน้ำ�ขน�ด ๑๐๐ แรงม�้ ๔๐,๐๐๐

การวิเคราะห์และเลือกแหล่งเงิน

 ก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณเพื่อดำ�เนินโครงก�ร SML ส�ม�รถเลือกได้หล�ยแหล่ง
หล�ยวิธี แล้วแต่คว�มเหม�ะสม และคว�มเห็นชอบของหมู่บ�้น/ชุมชน ว�่วิธีใดจะเกิดประโยชน์
กับหมู่บ้�น/ชุมชนม�กที่สุด

๑. เงนิ SML คอื เงนิทีห่มูบ่�้น/ชมุชนไดร้บัก�รสนบัสนนุจ�กรฐับ�ล
ต�มโครงก�ร SML ซึง่ส�ม�รถตดัสนิใจใชจ้�่ยไดต้�มคว�มตอ้งก�ร
ของส่วนรวม

๒. เงินจ�กแหล่งอื่น คือ เงินที่ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนร่วมกัน
บริจ�ค หรือขอรับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท ห�้งร้�นต่�งๆ โดย
ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด

๓. เงินที่ขอรับคว�มช่วยเหลือ คือ เงินที่หมู่บ้�น/ชุมชนขอรับก�ร
สนับสนุนจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐหรือท้องถิ่น
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ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำาหนดคณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

  คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน จะตอ้งกำ�หนด “คณะผูร้บัผดิชอบ   
ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง”

๑. ตัวแทนจ�กคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน  ๑ คน 
๒. ตัวแทนประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน ๒ คน
ทำ�หน�้ทีจ่ดัซือ้จดัจ�้งไมต่อ้งองิระเบยีบของท�งร�ชก�ร โดยวสัดอุปุกรณ ์ตอ้งคณุภ�พด ี

ร�ค�เหม�ะสม

 

 ประชาชน

ในก�รจดัซือ้จดัจ�้ง คณะผูร้บัผดิชอบก�รจดัซือ้จดัจ�้ง จะตอ้งตดิประก�ศส�ธ�รณะ
เพือ่ชีแ้จงหลกัเกณฑใ์นก�รจดัซือ้จดัจ�้ง ใหแ้กท่กุคนในหมูบ่�้น/ชมุชนไดร้บัทร�บ รวมทัง้ 
แจ้งคว�มต้องก�รของวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ โดยระบุปริม�ณ คุณภ�พ ระยะเวล�ที่ใช้ 
และสถ�นที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อคว�มโปร่งใส
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ข้อปฏิบัติสำาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ก�รตรวจรบัก�รจดัซือ้จดัจ�้ง ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงก�รเปน็ผูต้รวจรบัและลงน�มกำ�กบั 
อย่�งน้อย ๒ ใน ๓ คนทุกครั้ง

  กรณทีีม่เีงนิเหลอื ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงก�รเปน็ผูเ้กบ็รกัษ�เงนิสดและเกบ็รกัษ�ไว ้
ในที่ปลอดภัย

  กรณทีีม่เีงนิสดคงเหลอืหลงัจ�กปดิโครงก�ร ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงก�รในแตล่ะ 
โครงก�รสง่มอบเงนิสดคลเหลอืคนืใหแ้ก ่ผูร้บัผดิชอบในก�รเบกิจ�่ยบญัช ีเพือ่นำ�ฝ�กเข�้บญัชี
ของหมูบ่�้น/ขมุชน และแจง้ใหผู้ร้บัผดิชอบในก�รจดัทำ�บญัช ีลงหลกัฐ�นในบญัชรี�ยรบั-ร�ยจ�่ย 
พรอ้มทัง้ตดิประก�ศบญัชธีน�ค�รและบญัชรี�ยรบั-ร�ยจ�่ยใหป้ระช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชนทร�บ
โดยทั่วกัน

หลักสำาคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

 คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของหมู่บ�้น/ชุมชนเป็นอันดับแรก
 รับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน
 หมู่บ้�น/ชุมชนได้รับประโยชน์จ�กก�รจัดซื้อจัดจ้�งสูงสุด
 รู้ถึงขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รที่จัดซื้อจัดจ้�ง
 ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส
 ให้คว�มช่วยเหลือ ประส�นง�นซึ่งกันและกันด้วยดี

ห�กมกีรณทีีบ่คุคล คณะบคุคล รวมทัง้หมูบ่�้นหรอืชมุชนมกี�รบรหิ�รจดัก�ร
โครงก�รไมโ่ปรง่ใส มกี�รดำ�เนนิโครงก�รใดตอ่ระเบยีบหรอืมกี�รทจุรติไมช่อบดว้ยกฎหม�ย 
หรอืกระทำ�ก�รอืน่ใดทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยตอ่ประโยชนส์ว่นรวมของประช�ชน 
ในหมูบ่�้นและชมุชน สำ�นกัง�นกองทนุหมูบ่�้นและชมุชนเมอืงแหง่ช�ตจิะพจิ�รณ�ดำ�เนนิก�ร 
ต�มกฎหม�ยกับผู้กระทำ�ผิดแล้วแต่กรณี
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การตรวจสอบและประเมินโครงการ

การกำาหนดคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ

คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนจะตอ้งกำ�หนดคณะผูร้บัผดิชอบก�รตรวจสอบ 
และประเมินโครงก�ร เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รควบคุมโครงก�รให้สำ�เร็จลุล่วงอย่�งรวดเร็ว 
และได้ผลสำ�เร็จต�มที่ต้องก�ร โดยจะต้องประกอบด้วย

๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงก�ร ๑ คน
๒. ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ๑ คน
๓. ตัวแทนจ�กประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน ๑ คน

หลักการในการควบคุม

 ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มเป�้หม�ยของโครงก�ร
 ควบคุมแต่ละกิจกรรมให้ดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด
 ใช้เงินในแต่ละกิจกรรมให้ประหยัดและคุ้มค�่ที่สุด
 ก�รใช้จ่�ยเงินต้องมีหลักฐ�นที่ถูกต้อง และส�ม�รถตรวจสอบได้
 ห�กพบปญัห�หรอือปุสรรค ใหแ้จง้ผูร้บัผดิชอบภ�ยในหมูบ่�้น/ชมุชนเพือ่รว่มกนั

แก้ไขโดยด่วน

การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงาน
 
ก�รติดต�มและจัดทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�โครงก�รควรดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ และประเมินผลก�รดำ�เนินโครงก�รก�รใช้จ่�ย

เงินให้ถูกต้อง มีหลักฐ�นตรวจสอบได้ รวมถึงตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น และบริห�รโครงก�ร
ให้เป็นไปต�มมติที่ประชุมประช�คม

๒. จัดทำ�ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�อย่�งน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. ร�ยง�นปัญห�/อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้น

และชุมชน น�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี และ  สทบ. ต�มลำ�ดับ
ในกรณทีีม่ปีญัห�หรอือปุสรรคใดๆ ทีห่มูบ่�้น/ชมุชนไมส่�ม�รถแกไ้ขไดเ้อง กส็�ม�รถ

ขอคำ�แนะนำ� หรือคว�มช่วยเหลือจ�กหน่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่

หน่วยงานที่สามารถให้คำาแนะนำา/ความช่วยเหลือ
 จังหวัด/อำ�เภอ
 หน่วยร�ชก�รหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สถ�บนัก�รเงนิ (ธน�ค�รออมสนิ ธน�ค�รเพือ่ก�รเกษตรและสหกรณก์�รเกษตร 

และธน�ค�รกรุงไทย)
 หน่วยง�นพัฒน�ชุมชน
 สถ�บันก�รศึกษ�ของจังหวัดที่เป็นศูนย์ประส�นง�น SML 
 ภ�คเอกชน
 สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ
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การประเมินผลโครงการ

 การประเมนิผลโครงการเมือ่ดำาเนนิการเสรจ็สิน้ครัง้แรก ตอ้งร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิโครงก�ร
ตอ่เจ�้หน�้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่ใหค้ณะกรรมก�รตรวจตดิต�มประเมนิผลระดบัอำ�เภอหรอืสำ�นกัง�นเขต
หรือเทศบ�ลเข้�ร่วมตรวจสอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รในเบื้องต้น หลักฐ�นประกอบด้วย ภ�พถ่�ย
ก�รปฏิบัติง�น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน (บิลเงินสดหรือใบสำ�คัญรับเงิน) หนังสือจดทะเบียนก�รค�้ 
หนงัสอืรบัรองคณุภ�พสนิค�้ (ถ�้ม ีโดยหนว่ยร�ชก�รทีเ่กีย่วขอ้ง) จำ�นวนสนิค�้ สำ�เน�ทะเบยีนบ�้น 
และบตัรประจำ�ตวัประช�ชน ทีอ่ยูแ่ละหม�ยเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ได ้และร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิโครงก�ร 
และนำ�เสนอให้ สทบ. ทร�บต่อไป

 การประเมนิผลโครงการเมือ่ดำาเนนิการครบรอบ ๖ เดอืน หรอื ๑ ปปีฏทินิ คณะกรรมก�ร
ตรวจติดต�มประเมินผลระดับอำ�เภอหรือสำ�นักง�นเขตหรือเทศบ�ล ต้องร�ยง�นผลคว�มก้�วหน้� 
คว�มสำ�เรจ็และผลของโครงก�รทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระช�ชนในชมุชนโดยสว่นรวม ตอ่เจ�้หน�้ที ่
ผูเ้กีย่วขอ้ง และนำ�เสนอให ้สทบ. หลกัฐ�นประกอบดว้ย ภ�พถ�่ยก�รปฏบิตังิ�น บญัชรี�ยรบั-ร�ยจ�่ย
และร�ยง�นผลคว�มก�้วหน�้ คว�มสำ�เรจ็ และผลง�นทีเ่ปน็รปูธรรมชดัเจน เพือ่นำ�สรปุผลของโครงก�ร 
ไปประมวลผล เป็นร�ยอำ�เภอ ร�ยจังหวัด ร�ยกลุ่มจังหวัด ร�ยภ�ค และรวมทั้งประเทศต่อไป

ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ
 ชมุชนทีด่ำาเนนิโครงการเสรจ็สิน้แลว้ ตอ้งมกีารประเมนิผลโครงการ เพือ่นำ�ผลก�รประเมนิ

ไปปรับปรุงและพัฒน�โครงก�รของหมู่บ้�นหรือชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 การประเมินผลโครงการเมื่อดำาเนินงานเสร็จสิ้นครั้งแรก
 ประธ�นคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนร่วมกับกำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้�นหรือ

ประธ�นชุมชน จัดประชุมคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชนเพื่อกำ�หนดแนวท�งในก�รสรุป
ผลก�รดำ�เนนิโครงก�ร และจดัประเมนิโครงก�รต�มคูม่อืก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พ
ของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) กำ�หนดไว้ และร�ยง�นผลก�รประเมินโครงก�ร เสนอต่อเจ�้หน้�ที่ 
ผู้เกี่ยวข้อง (อำ�เภอหรือสำ�นักง�นเขตหรือเทศบ�ล) และธน�ค�ร หลักฐ�นประกอบด้วย ภ�พถ�่ย
ก�รปฏิบัติง�น ใบเสร็จรับเงิน และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินโครงก�ร (อคบ. ๑๓,๑๔)

 การประเมินโครงการเมื่อดำาเนินงานครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีปฏิทิน 
 ประธ�นคณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนรว่มกบักำ�นนัหรอืผูใ้หญบ่�้นหรอืประธ�น

ชุมชน จัดประชุมคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน เพื่อกำ�หนดแนวท�งในก�รสรุปผลก�ร
ดำ�เนินโครงก�ร และจัดประเมินโครงก�รต�มคู่มือกำ�หนดไว้ และร�ยง�นผลก�รประเมินโครงก�ร
ต่อน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี  เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องของผลก�ร
ดำ�เนินโครงก�ร หลักฐ�นประกอบด้วย ภ�พถ่�ยก�รปฏิบัติง�น บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ย และร�ยง�น
คว�มก้�วหน้� คว�มสำ�เร็จและผลง�นของโครงก�รที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (อคบ. ๑๕,๑๖)

 ให้คณะกรรมก�รตรวจติดต�มประเมินผลระดับอำ�เภอหรือสำ�นักง�นเขตหรือเทศบ�ล 
สรุปร�ยง�นต่อน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี เพื่อส่งให้ สทบ. และนำ�เสนอ
จังหวัดสรุปผลก�รประเมินโครงก�รรวมทั้งจังหวัด และแจ้งกรมก�รปกครองทร�บ สทบ. นำ�สรุป
ผลก�รประเมินโครงก�รไปประมวลผล เป็นร�ยกลุ่มจังหวัด ร�ยภ�ค และรวมทั้งประเทศ เพื่อนำ�
ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒน�ก�รดำ�เนินโครงก�รต่อไป
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การรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี

หลังจ�กที่ประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำ�เนินโครงก�รเป็นระยะ
เวล�ครบ ๑ ปีแล้ว คณะกรรมก�รโครงก�รฯ จะต้องจัดทำ�ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�น 
เพื่อให้ประช�ชน  ในหมู่บ้�น/ชุมชนได้ทร�บถึงผลก�รดำ�เนินง�น/คว�มสำ�เร็จของโครงก�ร 
และเป็นก�รร�ยง�นต่อรัฐบ�ล เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ขย�ยผลต่อไปในอน�คต

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปี

 คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�
 สำ�รวจว�่ ประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชนไดร้บัประโยชนอ์ะไรจ�กโครงก�รทีห่มูบ่�้น/

ชุมชนได้ทำ�ไปบ�้ง
 สอบถ�มคว�มพึงพอใจของประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน ถึงสภ�พคว�มเป็นอยู่

คว�มสะดวกสบ�ย ก�รมีง�นทำ� เป็นต้น
 จัดทำ�ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นปีละ ๑ ครั้ง ภ�ยในเดือนตุล�คมของทุกปี

การรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี

ในร�ยง�นสรปุผลก�รดำ�เนนิง�นประจำ�ปขีองหมูบ่�้น/ชมุชน จะมรี�ยละเอยีดก�รร�ยง�น 
ดังนี้

๑. สอบถ�มคว�มพงึพอใจของประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชน โดยอ�จจดั
ประชุมแสดงคว�มคิดเห็น หรือจัดทำ�กล่องรับคว�มคิดเห็นก็ได้

๒. ตรวจสอบดูว่�มีปัญห�/อุปสรรคจ�กก�รดำ�เนินง�นของหมู่บ้�น/
ชุมชนหรือไม่ และระดมคว�มคิดจ�กประช�ชนในหมู่บ้�น/ชุมชน
เพื่อห�แนวท�งแก้ไข

๓. มโีครงก�รอืน่ๆ ทีป่ระช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชนตอ้งก�รทำ�แตเ่งนิไมพ่อ 
หรือต้องของรับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นอื่นๆ อีกหรือไม่

สำ�หรบัแบบฟอรม์ร�ยง�นสรปุผลก�รดำ�เนนิง�นประจำ�ปขีองหมูบ่�้น/ชมุชน ส�ม�รถ
ตดิตอ่ขอรบัไดท้ีน่�ยอำ�เภอ/น�ยกเทศมนตร/ีผูอ้ำ�นวยก�รเขต หรอืสำ�นกัง�นกองทนุหมูบ่�้น
และชุมชนเมืองแห่งช�ติ
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การลงทะเบียนทรัพย์สิน

 ชุมชนที่ดำ�เนินโครงก�รต�มมติที่ประชุมประช�คมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องลงทะเบียน
สินทรัพย์ของชุมชนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่

 ๑. เงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ เงินที่นำ�ม�ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงก�ร
ไปจัดซื้อสิ่งของม�จำ�หน่�ย หรือแปรรูปเป็นผลิตผลที่มีมูลค่�เพิ่มขึ้น หรือเป็นโครงก�รใน
ลักษณะวิส�หกิจชุมชน ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนดังกล่�วจะคงอยู่ต่อไป (อคบ. ๑๘ เลขที่
ทะเบียนทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียน ขึ้นต้นด้วย หมายเลข ๑)

 ๒. วัสดุ ได้แก่ สิ่งของ ซึ่งโดยสภ�พเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภ�พ 
หรอืไมค่งสภ�พเดมิ หรอืสิง่ของทีม่ลีกัษณะคงทนถ�วรและมรี�ค�ตอ่หนว่ย หรอืตอ่ชดุไมเ่กนิ 
๕,๐๐๐ บ�ท (อคบ. ๑๙ เลขที่ทะเบียนทรัพย์สินของวัสดุ ขึ้นต้นด้วย หมายเลข ๒)

 ๓. ครภุณัฑ ์ไดแ้ก ่สิง่ของทีม่ลีกัษณะคงทนถ�วรและมรี�ค�ตอ่หนว่ย หรอืตอ่ชดุ
เกินกว่� ๕,๐๐๐ บ�ท (อคบ. ๒๐ เลขที่ทะเบียนทรัพย์สินของครุภัณฑ์ ขึ้นต้นด้วย
หมายเลข ๓)

 ๔. ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ที่ดิน สิ่งก่อสร้�ง รวมถึงสิ่งต่�งๆ
ที่ติดตรึงกับที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้�ง เช่น อ�ค�ร บ้�นพัก สน�มเด็กเล่น สน�มกีฬ� 
สะพ�น ถนน บ่อน้ำ� อ่�งเก็บน้ำ� ทำ�นบ ฝ�ย เป็นต้น (อคบ. ๒๑ เลขที่ทะเบียนทรัพย์สิน
ของที่ดิน/สิ่งก่อสร้�ง ขึ้นต้นด้วย หมายเลข ๔)

 กรณ ีรถยนต ์รถจกัรย�นยนต ์รถจกัรย�นยนตส์�มลอ้ รถไถ รถอแีตน๋ ทีจ่ะตอ้ง
มีก�รจดทะเบียนต่อเจ้�พนักง�น ให้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมก�รโครงก�ร
หมู่บ�้นและชุมชน ไม่น้อยกว่� ๓ คน

 กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง ที่จะต้องมีก�รจดทะเบียนต่อเจ้�พนักง�น 
ใหจ้ดทะเบยีนเปน็กรรมสทิธิข์องคณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน ไมน่อ้ยกว�่ ๓ คน 
และยกให้เป็นที่ส�ธ�รณประโยชน์

หลักในการลงทะเบียนทรัพย์สิน

 ๑. ดแูล ตรวจสอบและรบัผดิชอบก�รลงทะเบยีนทรพัยส์นิ ก�รเบกิจ�่ยทรพัยส์นิ 
ให้ชัดเจนและถูกต้องต�มคว�มเป็นจริงของโครงก�ร 

 ๒. ปิดประก�ศร�ยก�รทรัพย์สินให้ประช�ชนได้รับทร�บโดยทั่วกันทุก ๑ เดือน 
หรือ ๓ เดือน ต่อครั้ง
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ขั้นตอนการดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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ขั้นตอนการดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (ต่อ)
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ขั้นตอนหลักในการดำาเนินโครงการ

หมายเหตุ : กรณทีีห่มูบ่า้นหรอืชมุชนไมพ่อใจผลการอนมุตัโิครงการและงบประมาณ สามารถยืน่อทุธรณต์อ่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

• คัดเลือก
 โครงก�ร
• เสนอชื่อ
 หมู่บ้�น
 หรือชุมชน   
 พรอ้มเอกส�ร
 ร�ยง�น
 ก�รประชุม
 ประช�คม
• ร�ยชื่อผู้ เข้�

ร่วมประชุม
• จัดทำ�ร�ย
 ละเอียด
 โครงก�ร
• เปิดบัญชีเงิน

ฝ�กธน�ค�ร

• ตรวจสอบ
 โครงก�รใหเ้ปน็ไป

ต�มหลักเกณฑ์
• ลงน�มรับรอง
 เอกส�รร�ยง�น
 ก�รประชุม
 ประช�คม
• รับรอง
 ก�รแต่งตั้ง
 คณะกรรมก�ร
 ชุมชน

คณะกรรมก�ร
โครงก�รหมู่บ�้น
และชุมชน ธน�ค�ร

น�ยอำ�เภอ หรือผู้
อำ�นวยก�รเขต 
หรือน�ยกเทศมนตรี

• จัดให้มี
 ประช�คม 
 เพื่อคัดเลือก
 คณะกรรมก�ร
 ชุมชน

คณะกรรมก�ร
กองทุนหมู่บ้�น

ผู้ว�่ร�ชก�ร
จังหวัด

คณะ  
อนุกรรมก�ร 

กรมก�ร
ปกครอง สทบ.

• ตรวจสอบ

๑) คว�ม

 พร้อม

๒) คว�ม

 ถูกต้อง

๓) กรอบ

 วงเงิน

 ต�มขน�ด

 หมู่บ้�น

(5 วันทำ�ก�ร)

(3 วัน)

พิจ�รณ�
และอนุมัติ
โครงก�ร

โอนเงิน
เข้�
บัญชี

บันทึกฐ�น
ข้อมูล

รับทร�บ

(5 วันทำ�ก�ร)

•	จัดส่งร�ย
ชื่อหมู่บ้�น/
ชุมชนและ
สรุปโครงก�ร    
อย่�งย่อ

แจ้งผลก�รอนุมัติ ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
(หมู่บ้�น/ชุมชน น�ยอำ�เภอหรือน�ยกเทศมนตรี ผู้ว�่ร�ชจังหวัด

และกรมก�รปกครอง) ทร�บ

อนุมัติไม่อนุมัติ

หมู่บ้�น/ชุมชนรับเงินโอนหมู่บ้�น/ชุมชนแก้ไข
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สรุปโครงสร้าง
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน

 

คณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน มคีณะผูร้บัผดิชอบ เพือ่ทำ�
หน�้ทีร่บัผดิชอบก�รดำ�เนนิง�นต�่งๆ ของโครงก�ร มโีครงสร�้งสรปุไดด้งันี้

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี

ผู้รับผิดชอบการดำาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ
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ช่องทางในการติดต่อ

ผูส้นใจส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอยีด/ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืขอคำ�ปรกึษ� คำ�แนะนำ� คว�มชว่ยเหลอื 
ได้จ�ก

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ
 ตู้ ปณ ที่ ๑๑ ปณฝ ห้�แยกป�กเกร็ด ๑๑๑๒๑
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙
 โทรส�ร : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๖
 http : //sml.villagefund.or.th 
 e-mail : sml@villagefund.or.th

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑
 เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๗  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๓๕
 โทรส�ร : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๑๑

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๒
 เลขที่ ๑๔๖/๑๒๙-๑๓๐  ถ.อินใจมี  ต.ท�่อิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๔๕
 โทรส�ร : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๖๐

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๓
 เลขที่ ๓๖/๕ ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๐ 
 โทรส�ร : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๑

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๔
 เลขที ่๓๐๘ หมูท่ี ่๑๖  ถ.แจง้สนทิ ต.เหนอืเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอด็ ๔๕๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๕๑ ๒๕๕๔ , ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๘๒
 โทรส�ร : ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๖๕

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๕
 เลขที่ ๑๖๔/๗  ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๑-๒
 โทรส�ร : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๓

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๖
 เลขที่ ๕๓/๔-๕ ถ.หม�กแข้ง ต.หม�กแข้ง  อ.เมืองอุดรธ�นี  จ.อุดรธ�นี  ๔๑๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๗๖
 โทรส�ร : ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๙๐

44
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• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๗
 เลขที่ ๒๘๓/๖-๗ ซ.มิตรภ�พ ๑๕ ถ.มิตรภ�พ  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครร�ชสีม� 
 จ.นครร�ชสีม� ๓๐๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๗-๘
 โทรส�ร : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๙

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๘
 เลขท่ี ๘ ซ.ชย�งกูร ๓๔  ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง  อ.เมืองอุบลร�ชธ�นี
 จ.อุบลร�ชธ�นี  ๓๔๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๒ ๓๐๓๒
 โทรส�ร :  ๐ ๔๕๓๑ ๓๗๔๒

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๙
 เลขที่ ๓๙๖/๑๐๒ หมู่ที่ ๔  ต.มะข�มเตี้ย ถ.ชนเกษม  อ.เมืองสุร�ษฎร์ธ�นี  
 จ.สุร�ษฎร์ธ�นี ๘๔๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๑-๒
 โทรส�ร : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๒

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๐
 เลขที่ ๕๘๐ และ ๕๘๒  หมู่ที่ ๒   ต.พะวง  อ.เมืองสงขล�  จ.สงขล�  ๙๐๑๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๒
 โทรส�ร : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๓

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๑
 เลขที่ ๖๒๕ ถ.สุขุมวิท  ต.เหมือง  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  ๒๐๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๐๘-๙
 โทรส�ร : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๑๐

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๒
 เลขที่ ๒๖๐/๑๗  หมู่ที่ ๒  ต.เจดีย์หัก  อ.เมืองร�ชบุรี  จ.ร�ชบุรี ๗๐๐๐๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๑
 โทรส�ร : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๐

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๓
 เลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๖  ต.โพตล�ดแก้ว  อ.ท�่วุ้ง  จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐
 โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๓๙
 โทรส�ร : ๐ ๓๖๖๔ ๕๑๖๑

• ที่ทำ�ก�รเขต/อำ�เภอ/เทศบ�ล ทั่วประเทศ
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แบบเอกสารประกอบการดำาเนินโครงการ

- อคบ. ๐๑ หม�ยถึง แบบขอส่งร�ยง�นก�รประชุมประช�คมเพื่อคัดเลือกโครงก�ร

- อคบ. ๐๒ หม�ยถึง แบบบันทึกร�ยง�นก�รประชุมประช�คมเพื่อคัดเลือกโครงก�ร

- อคบ. ๐๓ หม�ยถึง แบบร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมก�รประชุมประช�คม

- อคบ. ๐๔ หม�ยถึง แบบขอเบิกเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

- อคบ. ๐๔.๑ หม�ยถึง แบบเหน็ชอบใหเ้บกิจ�่ยเงนิเพือ่ดำ�เนนิโครงก�รโดยมตคิณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชน

- อคบ. ๐๔.๒ หม�ยถึง แบบบันทึกร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่�ยเงิน
ต�มโครงก�ร

- อคบ. ๐๕ หม�ยถึง แบบโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

- อคบ. ๐๖ หม�ยถึง แบบใบสืบ-เสนอร�ค� โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

- อคบ. ๐๗ หม�ยถึง แบบขอส่งร�ยง�นก�รประชุมประช�คมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงก�ร

- อคบ. ๐๘ หม�ยถึง แบบบันทึกร�ยง�นก�รประชุมประช�คมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงก�ร

- อคบ. ๐๙ หม�ยถึง แบบขอเบิกเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

- อคบ. ๐๙.๑ หม�ยถึง แบบเห็นชอบให้เบิกจ่�ยเงินเพื่อดำ�เนินโครงก�ร (ที่ขอเปลี่ยนแปลง) โดยมติคณะกรรมก�ร
โครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน

- อคบ. ๐๙.๒ หม�ยถึง แบบบันทึกร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่�ยเงิน
ต�มโครงก�ร (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

- อคบ. ๑๐ หม�ยถึง แบบขอส่งร�ยง�นก�รประชุมประช�คมเพื่อเพิ่มเติมโครงก�ร

- อคบ. ๑๑ หม�ยถึง แบบบันทึกร�ยง�นก�รประชุมประช�คมเพื่อเพิ่มเติมโครงก�ร

- อคบ. ๑๒ หม�ยถึง แบบขอเบิกเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) (ที่เสนอเพิ่มเติม)

- อคบ. ๑๒.๑ หม�ยถึง แบบเหน็ชอบใหเ้บกิจ�่ยเงนิเพือ่ดำ�เนนิโครงก�ร (ทีเ่สนอเพิม่เตมิ) โดยมตคิณะกรรมก�รโครงก�ร
หมู่บ้�นและชุมชน

- อคบ. ๑๒.๒ หม�ยถึง แบบบันทึกร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่�ยเงิน
ต�มโครงก�ร (ที่เสนอเพิ่มเติม)

- อคบ. ๑๓  หม�ยถึง แบบขอส่งร�ยง�นก�รประเมินผลโครงก�ร เมื่อดำ�เนินง�นเสร็จสิ้นครั้งแรก

- อคบ. ๑๔ หม�ยถึง แบบก�รประเมินผลโครงก�ร เมื่อดำ�เนินง�นเสร็จสิ้นครั้งแรก

- อคบ. ๑๕ หม�ยถึง แบบขอส่งร�ยง�นก�รประเมินผลโครงก�ร เมื่อดำ�เนินง�นครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี

- อคบ. ๑๖ หม�ยถึง แบบก�รประเมินผลโครงก�ร เมื่อดำ�เนินง�นครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี    

- อคบ. ๑๗ หม�ยถึง แบบใบสำ�คัญรับเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) 

- อคบ. ๑๘ หม�ยถึง แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน เงินทุนหมุนเวียน

- อคบ. ๑๙ หม�ยถึง แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน วัสดุ

- อคบ. ๒๐ หม�ยถึง แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์

- อคบ. ๒๑ หม�ยถึง แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้�ง

- อคบ. ๒๒ หม�ยถึง แบบขอเปิดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รของชุมชน
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อคบ. ๐๑

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

เรื่อง ขอสง่ร�ยง�นก�รประชมุประช�คมเพือ่คดัเลอืกโครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน (SML)

เรียน ประธ�นอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน 
 (ผ่�นน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี)

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑ แบบ อคบ.๐๒, แบบ อคบ.๐๓, แบบ อคบ.๐๕ 
 ๒. สำ�เน�สมดุบญัชเีงนิฝ�กธน�ค�ร(ออมสนิ/ธ.ก.ส./กรงุไทย) เลขที.่...........................
  ส�ข�.....................................................................................................

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน (SML) สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน................................. 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน......................หมู ่........ ตำ�บล ............................... เทศบ�ล ........................................... 
อำ�เภอ...................................................จงัหวดั ............................................ ขอรบัก�รสนบัสนนุงบประม�ณ 
จำ�นวน ................................................. บ�ท  (................................................) ทัง้นี ้มตทิีป่ระชมุประช�คม 
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................. ได้คัดเลือกโครงก�ร ดังนี้

๑. โครงก�ร ............................................................ งบประม�ณ ........................... บ�ท
๒. โครงก�ร ............................................................ งบประม�ณ ........................... บ�ท
๓. โครงก�ร ............................................................ งบประม�ณ ........................... บ�ท
๔. โครงก�ร ............................................................ งบประม�ณ ........................... บ�ท
๕. โครงก�ร ............................................................ งบประม�ณ ........................... บ�ท
(ร�ยละเอียดต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย)

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 ขอแสดงคว�มนับถือ

 .................................................... 
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. .............................................

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ประสงค์จะเสนอโครงการมากกว่าที่ระบุข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้านท้ายนี้

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

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

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

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



คู่มือก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

48

อคบ. ๐๒

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน ................. หมูบ่�้น/ชมุชน .......................... หมู ่.......... ตำ�บล ..............................
เทศบ�ล ............................ อำ�เภอ................................ จังหวัด ...........................

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

--------------------------------------------------

เปิดประชุมเวลา .......................... น.

๑. เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธาน
ชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุปข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
 ๑.๑ ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน

จำ�นวน .............. คน  จำ�นวน .............. ครัวเรือน  ช�ย ................ คน  หญิง ................ คน

 ๑.๒ ประชากร อายุ ๑๕ ปี ข้ึนไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน ท่ีอยู่จริงในชุมชน และมาประชุมฯ
จำ�นวน .............. คน  จำ�นวน .............. ครัวเรือน  ช�ย ................ คน  หญิง ................ คน

คดิเปน็รอ้ยละ ............................... (รอ้ยละ ๕๐ ของจำ�นวนครวัเรอืนทัง้หมดของหมูบ่�้นหรอืชมุชน  
คำ�นวณจ�กข้อ ๑.๑) ถือว�่ผ่�นเกณฑ์เบื้องต้น

๒. ประธานกรรมการกองทนุหมูบ่า้น หรอื ผูใ้หญบ่า้น หรอืประธานชมุชน ขอใหท้ีป่ระชมุคดัเลอืก
คณะกรรมโครงการหมู่บ้านและชุมชนชน พ.ศ. ........... 

   ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้
 ๒.๑ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน จำานวน..............คน ประกอบด้วย
  ประธ�น ..............................................................  อ�ยุ ............ ปี
  รองประธ�น ..............................................................  อ�ยุ ............ ปี
   เลข�นุก�ร ..............................................................  อ�ยุ ............ ปี
  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร ..............................................................  อ�ยุ ............ ปี
   เหรัญญิก ............................................................... อ�ยุ ............ ปี
   ผู้ช่วยเหรัญญิก ............................................................... อ�ยุ ............ ปี
  ปฏิคม ............................................................... อ�ยุ ............ ปี
  ตรวจสอบ ............................................................... อ�ยุ ............ ปี
   ประช�สัมพันธ์ ............................................................... อ�ยุ ............ ปี
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 ๒.๒ คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี จำานวน ๓ คน
  ๒.๒.๑ ........................................................ ประธ�น
  ๒.๒.๒ ........................................................ เหรัญญิก
  ๒.๒.๓ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�ร
 ๒.๓ คณะผู้รับผิดชอบในการดำาเนินโครงการ จำานวน ๓ คน
  ๒.๓.๑ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�ร
  ๒.๓.๒ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�ร
  ๒.๓.๓ ........................................................ ตวัแทนคณะผูร้บัผดิชอบก�รตรวจสอบฯ
 ๒.๔ คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จำานวน ๓ คน
  ๒.๔.๑ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�ร
  ๒.๔.๒ ........................................................ ตวัแทนประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชน 
  ๒.๔.๓ ........................................................ ตวัแทนประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชน
 ๒.๕ คณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จำานวน ๓ คน 
  ๒.๕.๑ ........................................................ ผูท้ีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืกเปน็ผูร้บัผดิชอบ 

   โครงก�ร
  ๒.๕.๒ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�ร
  ๒.๕.๓ ........................................................ ตวัแทนประช�ชนในหมูบ่�้น/ชมุชน

๓. ประธานคณะกรรมการโครงการหมูบ่า้นและชมุชน ขอใหท้ีป่ระชมุประช�คมรว่มกนัเสนอปญัห�
และคว�มต้องก�รที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 ๓.๑ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมเสนอปัญหา/ความต้องการ ดังนี้
  ๓.๑.๑ ....................................................................................................
  ๓.๑.๒ ....................................................................................................
  ๓.๑.๓ ....................................................................................................
  ๓.๑.๔ ....................................................................................................

 ๓.๒ ทีป่ระชมุฯ ไดร้ว่มกนัวเิคราะหป์ญัหา/ความตอ้งการ โดยหลกัความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
และให้ผู้เข้าประชุมประชาคมทุกคนลงคะแนน เพื่อคัดเลือกโครงการและงบประมาณ ดังนี้

  ๓.๒.๑ โครงก�ร .............................................................................................. 
งบประม�ณ .................................................. บ�ท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดบัที ่..........

  ๓.๒.๒ โครงก�ร .............................................................................................. 
งบประม�ณ .................................................. บ�ท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดบัที ่..........

  ๓.๒.๓ โครงก�ร .............................................................................................. 
งบประม�ณ .................................................. บ�ท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดบัที ่..........

  ๓.๒.๔ โครงก�ร .............................................................................................. 
งบประม�ณ .................................................. บ�ท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดบัที ่.........

 ๓.๒.๕ โครงก�รอื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม
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 ๓.๓ ที่ประชุมฯ ได้มีมติคัดเลือกโครงการเพื่อการขอการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาศักยของหมู่บ้านและชุมชน (โครงการทั้งหมดที่ หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ ให้จัดทำาเนื้อหาบรรจุไว้ใน
รายงานการประชุม) ดังนี้

  ๓.๓.๑ โครงการ ......................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

 
  ๓.๓.๒  โครงการ ...............................................................................................

งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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  ๓.๓.๓ โครงการ ......................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

 
  ๓.๓.๔  โครงการ ...............................................................................................

งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
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๔. ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ขอให้ที่ประชุมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ 
และความเห็นเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมได้สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและความเห็นเติม ดังนี้
 ๔.๑ ปัญหาที่พบในที่ประชุม
  ๔.๑.๑ ....................................................................................................
  ๔.๑.๒ ....................................................................................................
  ๔.๑.๓ ....................................................................................................
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม 
  ๔.๒.๑ ....................................................................................................
  ๔.๒.๒ ....................................................................................................
  ๔.๒.๓ ....................................................................................................

๕. ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ 

 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำาบัญชี ตามข้อ ๒.๒ เปิดบัญชี
เงนิฝากกบัธนาคาร.....................................................สาขา................................................. 

ปิดประชุมเวลา .......................... น.
 

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (................ ...................................)
 เลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ตัวแทนประชาชน
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน  ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก
  นายอำาเภอ/ผูอ้ำานวยการเขต/นายกเทศมนตรี
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

ขอรับรองรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................

..................................................
(.....................................................)
นายอำาเภอ/ผู้อำานวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................

วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๐๓
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน ................. หมูบ่�้น/ชมุชน ......................... หมู ่.......... ตำ�บล ..............................
เทศบ�ล ................................... อำ�เภอ .................................. จังหวัด .............................

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

ชื่อ – นามสกุล บ้านเลขที่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.
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  อคบ. ๐๔

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

เรื่อง ขอเบิกเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) สำ�หรับหมู่บ�้น/ชุมชน

เรียน ผู้จัดก�รธน�ค�ร ................................................... ส�ข� ........................................

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑. แบบ อคบ.๐๔.๑ 
 ๒. ใบถอนเงินฝ�กบัญชี

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน ..................................... 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน.............................หมู ่....... ตำ�บล ................................ เทศบ�ล .................................... 
อำ�เภอ ............................................... จงัหวดั ............................................ ไดร้บัก�รสนบัสนนุ 
งบประม�ณ ดังนี้
 ๑. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๒. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
 ๓. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๔. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๕. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
   รวม..........โครงก�ร รวมงบประม�ณ.......................... บ�ท
   จำ�นวนเงินตัวหนังสือ (.......................................................)

โดยทีค่ณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนฯ ในคร�วก�รประชมุครัง้ที.่........./...................... 
เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ...................... มีมติเห็นชอบ 
ก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�รเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร ปร�กฏ
ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑ 

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 ขอแสดงคว�มนับถือ

 ..................................................... 
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

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

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

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



สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ (สทบ.)

55

   อคบ. ๐๔.๑

แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำาเนินโครงการโดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน  

คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุชน................................................................................. 
รหัสหมู่บ�้น/ชุมชน..................... หมู่ ........ตำ�บล/เทศบ�ล .................................................... 
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด ....................................................... 
ในคร�วก�รประชมุครัง้ที ่........./................ วนัที ่......... เดอืน ...........................  พ.ศ. ....................

ณ .............................................................................
ซึ่งมีผู้เข้�ประชุม จำ�นวน.........................คน

 (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมต่อไปนี้)

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง บ้านเลขที่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

มมีตเิหน็ชอบก�รดำ�เนนิโครงก�รและใหเ้บกิจ�่ยเงนิจ�กบญัชธีน�ค�รเพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร 
จำ�นวน...................................บ�ท (.......................................................................................)

 .................................................. ..................................................
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการ ประธานกรรมการโครงการ
 โทร. ............................................. โทร. ............................................
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อคบ. ๐๔.๒

แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ  

รหัสหมู่บ�้น/ชุมชน..................... หมู่บ้�น/ชุมชน .................................................................
หมู่ .......... ตำ�บล ...................................................เทศบ�ล ...........................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ครั้งที่ ........./................วันที่ ......... เดือน ...................................  พ.ศ. .........................

ณ .............................................................................

--------------------------------------------------

ผู้เข้าประชุม จำานวน....................คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง ที่อยู่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

เริ่มประชุมเวลา .......................... น.

ข้�พเจ้�น�ย/น�ง/น�งส�ว....................................................เป็นประธ�นในที่ประชุม 
ได้กล่�วเปิดประชุมและดำ�เนินก�รประชุมต�มระเบียบว�ระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธ�นแจง้ใหท้ีป่ระชมุทร�บว�่.................................................................................

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

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
 ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

 ประธ�นแจ้งให้ที่ประชุมทร�บว่�คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของหมู่บ้�นและชุมชน หรือ อคบ. ได้พิจ�รณ�อนุมัติโครงก�รและงบประม�ณของหมู่บ้�น/ชุมชน              
จำ�นวน..............โครงก�ร รวมเปน็เงนิทัง้สิน้........................................บ�ท โดยมรี�ยละเอยีด  ดงันี้
โครงก�รที ่๑ โครงก�ร............................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท
โครงก�รที ่๒ โครงก�ร...........................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท
โครงก�รที ่๓ โครงก�ร..........................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท

(หมายเหตุ : ห�กโครงก�รมีม�กกว่�ในแบบบันทึกร�ยง�นฯ ส�ม�รถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่�งต่อท้�ย
ในว�ระนี้ได้)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

มติที่ประชุม รบัทร�บและมอบใหค้ณะผูร้บัผดิชอบในก�รดำ�เนนิโครงก�ร ดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
 ๓.๑ การดำาเนินโครงการที่ ๑ .......................................................................
 ประธ�นเสนอที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รซึ่งดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว 

หรือ ให้คว�มเห็นชอบขอเบิกจ่�ยเงินก่อนดำ�เนินโครงก�ร โดยขอเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 
...............................................................บ�ท (.............................................................)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�ร
เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร จำ�นวน..................................................บ�ท  

 (..............................................)
 ๓.๒ การดำาเนินโครงการที่ ๒ .......................................................................
 ประธ�นเสนอที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รซึ่งดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว 

หรือ ให้คว�มเห็นชอบขอเบิกจ่�ยเงินก่อนดำ�เนินโครงก�ร โดยขอเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 
...............................................................บ�ท (.............................................................)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�ร
เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร จำ�นวน..................................................บ�ท  
(..............................................)



คู่มือก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)

58

(หมายเหตุ : ห�กก�รดำ�เนนิง�นในว�ระที ่๓ มจีำ�นวนโครงก�รเพือ่พจิ�รณ�ม�กกว�่ในแบบบนัทกึร�ยง�นฯ ส�ม�รถเขยีน

เพิ่มเติมในช่องว่�งต่อท้�ยในว�ระนี้ได้)

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ปิดประชุมเวลา ......................... น.
 

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการ ประธานในที่ประชุม

 ผู้จดบันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

	 โทร.	.............................................	 โทร.	.............................................



สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ (สทบ.)

59

 อคบ. ๐๕
โครงการ .........................................................................

๑. ชือ่หมูบ่า้น/ชมุชน ................................................... รหสัหมูบ่า้น/ชมุชน............................
 หมู่ ....... ตำาบล .................................... เทศบาล .......................................................
 อำาเภอ .............................................. จังหวัด ............................................................

๒. คณะผู้รับผิดชอบดำาเนินโครงการ
๒.๑ .....................................................................................................................
๒.๒ .....................................................................................................................
๒.๓ .....................................................................................................................

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 ...............................................................................................................................

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

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

๔. วงเงินงบประมาณการดำาเนินโครงการ
งบประม�ณแยกร�ยละเอียดโดยสรุป ดังนี้
 

ลำ�ดับ อธิบ�ยกิจกรรมโดยสรุป
จำ�นวนเงินที่ใช้

(บ�ท)
หม�ยเหตุ

๑

๒

๓

๔

๕

รวมทั้งสิ้น

งบประม�ณที่ใช้จ�กโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ�้นและชุมชน (SML) ทั้งสิ้น
วงเงิน........................................................................................ บ�ท 
 แบ่งเป็น เงนิลงทนุถ�วร .................................................................... บ�ท
  เงนิลงทนุหมนุเวยีน .............................................................. บ�ท      
  เงนิจ�กแหลง่อืน่ ไดแ้ก ่......................................................... บ�ท

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำาเนินการตามโครงการ
 ๑) ประช�ชนทำ�กันเองทั้งหมด
 ๒) ประช�ชนทำ�เองแต่ต้องขอคำ�แนะนำ� 
 ๓) ประช�ชนคว�มช่วยเหลือในก�รดำ�เนินก�ร
 ๔) ประช�ชนให้หน่วยง�นอื่นทำ�
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๖. ขั้นตอนการดำาเนินงานโครงการ
 ...............................................................................................................................

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

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

๗. ระยะเวลาการดำาเนินงาน
 ระยะเวลาเตรียมงาน วนัที ่................. เดอืน ........................................... พ.ศ. ....................... 
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน วนัที ่................. เดอืน ............................................ พ.ศ. ....................... 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ...............................................................................................................................

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

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

...................................................
(....................................................)

ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
โทร. .............................................

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 ตัวแทนคณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุมชน ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบก�รตรวจสอบฯ
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ...........................
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อคบ. ๐๖

ใบสืบ-เสนอราคา 
โครงการพัฒนศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

บรษิทั หรอืห�้ง หรอืร�้น น�ย/น�ง/น�งส�ว .................................................................................... 
เลขที ่........ หมู ่......... ถนน ........................ ตำ�บล/แขวง........................ อำ�เภอ/เขต .......................... 
จงัหวดั ........................ โทรศพัท ์................................. ทะเบยีนก�รค�้ ...................................................... 
หม�ยเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร ...................................................................

ขอเสนอร�ค�ต�มร�ยก�รนีใ้หแ้ก ่หมูบ่�้น/ชมุชน ......................... หมู ่......... ตำ�บล ................. 
เทศบ�ล ............................. อำ�เภอ .............................. จงัหวดั .................................. ดงันี้

 
ลำาดับ
ที่

รายการ จำานวน ราคา/หน่วย รวมเงิน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (....................................................................................)

 กำ�หนดแล้วเสร็จหรือส่งของภ�ยใน...............วัน นับตั้งแต่วันสั่ง ร�ค�นี้ยืนอยู่ภ�ยใน...............วัน

 ลงชื่อ.............................................ผู้สืบร�ค� ลงชื่อ............................................ผู้เสนอร�ค�
 (..............................................................) (..............................................................)
 ตำ�แหน่ง.................................................... ตำ�แหน่ง....................................................
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อคบ. ๐๗

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

เรื่อง  ขอส่งเอกส�รสรุปผลก�รประชุมประช�คมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงก�ร

เรียน ประธ�นอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ�้นและชุมชน (SML)
 (ผ่�นน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี)

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน (SML)  สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน ................................ 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน........................... หมู ่....... ตำ�บล .............................. เทศบ�ล .................................. 
อำ�เภอ .................................................... จงัหวดั ................................................ ไดร้บัก�รสนบัสนนุ 
งบประม�ณจำ�นวน ............................................. บ�ท (.........................................................) 
ทัง้นี ้มตทิีป่ระชมุประช�คม  เมือ่วนัที ่........... เดอืน ...................... พ.ศ. ............. ไดข้อเปลีย่นแปลง
โครงก�ร ดังนี้
 ๑. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๒. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
 ๓. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๔. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
 ๕. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท

(ร�ยละเอียดต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย)

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

     
 ขอแสดงคว�มนับถือ

 ..................................................... 
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

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

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

.......................................................................................................................................
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      อคบ. ๐๘

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม  เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ

รหสัชมุชน ................. หมูบ่�้น/ชมุชน ........................... หมู ่.......... ตำ�บล ..............................
เทศบ�ล ................................... อำ�เภอ .................................. จังหวัด .............................

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

--------------------------------------------------------------------------------

เปิดประชุมเวลา .......................... น.

๑. เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว ประธานกรรมโครงการหมู่บ้านและชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุม
ประชาคมและสรุปข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

 
 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

 ๑.๑ ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
จำ�นวน .............. คน  จำ�นวน .............. ครัวเรือน  ช�ย ................ คน  หญิง ................ คน

 ๑.๒ ประชากร อาย ุ๑๕ ป ีขึน้ไปอยา่งนอ้ยครวัเรอืนละ ๑ คน ทีอ่ยูจ่รงิในชมุชน และมาประชมุฯ
จำ�นวน .............. คน  จำ�นวน .............. ครัวเรือน  ช�ย ................ คน  หญิง ................ คน
คดิเปน็รอ้ยละ ................... (รอ้ยละ ๕๐ ของจำ�นวนครวัเรอืนทัง้หมดของหมูบ่�้นหรอืชมุชน คำ�นวณจ�ก 
ข้อ ๑.๑)  ถือว�่ผ�่นเกณฑ์เบื้องต้น

๒. ประธานกรรมโครงการหมู่บ้านและชุมชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติ     
ไม่สามารถดำาเนินการได้   จึงขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาเสนอโครงการใหม่แทนโครงการเดิม ดังนี้

 โครงการเดิม ได้แก่
 ๑. โครงก�ร ...................................................................................................................... 

งบประม�ณ ........................................... บ�ท  ไมส่�ม�รถดำ�เนนิก�รไดเ้นือ่งจ�ก....................................
 ๒. โครงก�ร ...................................................................................................................... 

งบประม�ณ .......................................... บ�ท  ไมส่�ม�รถดำ�เนนิก�รไดเ้นือ่งจ�ก....................................

 ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอโครงการใหม่ ได้แก่
 ๑. โครงก�ร ...................................................................................................................... 

งบประม�ณ ........................................... บ�ท 
 ๒. โครงก�ร ...................................................................................................................... 

งบประม�ณ .......................................... บ�ท
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  ที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกโครงการ ดังนี้ 

 ๒.๑ โครงการ ..................................................................................................

งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 ๒.๒ โครงการ ..................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

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

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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



สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ (สทบ.)

65

๓. ประธานคณะทำางาน ขอให้ที่ประชุมสรุปปัญห� ข้อเสนอแนะและคว�มเห็นเพิ่มเติม
 ที่ประชุมได้สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและความเห็นเติม ดังนี้ 
 ๓.๑ ปัญหาที่พบในที่ประชุม
  ๓.๑.๑ ....................................................................................................
  ๓.๑.๒ ....................................................................................................
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม
  ๓.๒.๑ ....................................................................................................
  ๓.๒.๒ ....................................................................................................

ปิดประชุมเวลา .......................... น.
 

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ตัวแทนประชาชน
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก
  นายอำาเภอ/ผูอ้ำานวยการเขต/นายกเทศมนตรี
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

--------------------------------------------------------------------------

ขอรับรองรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................

..................................................
(.....................................................)
นายอำาเภอ/ผู้อำานวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................

วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๐๙

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

เรื่อง ขอเบิกเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

เรียน ผู้จัดก�รธน�ค�ร .................................................... ส�ข� .........................................

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑. แบบ อคบ. ๐๙.๑, แบบ อคบ.๐๖ , แบบ อคบ.๐๘
 ๒. ใบถอนเงินฝ�กบัญชี

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน ..................................... 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน.............................หมู ่....... ตำ�บล ................................ เทศบ�ล .................................... 
อำ�เภอ ............................................... จงัหวดั ............................................ ไดร้บัก�รสนบัสนนุ 
งบประม�ณ ดังนี้
 ๑. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๒. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
 ๓. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๔. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๕. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
   รวม..........โครงก�ร รวมงบประม�ณ.......................... บ�ท
   จำ�นวนเงินตัวหนังสือ (.......................................................)

โดยทีค่ณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนฯ ในคร�วก�รประชมุครัง้ที.่........./...................... 
เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ...................... มีมติเห็นชอบ 
ก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�รเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร ปร�กฏ
ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑ 

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 ขอแสดงคว�มนับถือ

 ..................................................... 
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

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

........................................................................................................................................
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อคบ. ๐๙.๑

แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำาเนินโครงการ (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
โดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุชน................................................................................. 
รหัสหมู่บ�้น/ชุมชน..................... หมู่ ........ตำ�บล/เทศบ�ล .................................................... 
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด ....................................................... 
ในคร�วก�รประชมุครัง้ที ่........./................ วนัที ่......... เดอืน ...........................  พ.ศ. ....................

ณ .............................................................................
ซึ่งมีผู้เข้�ประชุม จำ�นวน.........................คน

 (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมต่อไปนี้)

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง บ้านเลขที่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

มมีตเิหน็ชอบก�รดำ�เนนิโครงก�รและใหเ้บกิจ�่ยเงนิจ�กบญัชธีน�ค�รเพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร 
จำ�นวน...................................บ�ท (.......................................................................................)

 .................................................. ..................................................
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการ ประธานกรรมการโครงการ
 โทร. ............................................. โทร. ............................................
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อคบ. ๐๙.๒

แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน ....................... หมูบ่้�น/ชมุชน .................................................................
หมู่ .......... ตำ�บล ............................................เทศบ�ล ..................................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ครั้งที่ ........./................วันที่ ......... เดือน ................................... พ.ศ. .........................

ณ .............................................................................
--------------------------------------------------

ผู้เข้าประชุม จำานวน....................คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง ที่อยู่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

เริ่มประชุมเวลา .......................... น.

ข้�พเจ้�น�ย/น�ง/น�งส�ว....................................................เป็นประธ�นในที่ประชุม 
ได้กล่�วเปิดประชุมและดำ�เนินก�รประชุมต�มระเบียบว�ระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธ�นแจง้ใหท้ีป่ระชมุทร�บว�่.................................................................................

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

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
 ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

 ประธ�นแจ้งให้ที่ประชุมทร�บว่�คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของหมู่บ้�นและชุมชน หรือ อคบ. ได้พิจ�รณ�อนุมัติโครงก�รและงบประม�ณของหมู่บ้�น/ชุมชน              
จำ�นวน..............โครงก�ร รวมเปน็เงนิทัง้สิน้........................................บ�ท โดยมรี�ยละเอยีด  ดงันี้
โครงก�รที ่๑ โครงก�ร............................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท
โครงก�รที ่๒ โครงก�ร...........................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท
โครงก�รที ่๓ โครงก�ร..........................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท

(หมายเหตุ : ห�กโครงก�รมีม�กกว่�ในแบบบันทึกร�ยง�นฯ ส�ม�รถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่�งต่อท้�ย
ในว�ระนี้ได้)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

มติที่ประชุม รบัทร�บและมอบใหค้ณะผูร้บัผดิชอบในก�รดำ�เนนิโครงก�ร ดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
 ๓.๑ การดำาเนินโครงการที่ ๑ .......................................................................
 ประธ�นเสนอที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รซึ่งดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว 

หรือ ให้คว�มเห็นชอบขอเบิกจ่�ยเงินก่อนดำ�เนินโครงก�ร โดยขอเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 
...............................................................บ�ท (.............................................................)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�ร
เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร จำ�นวน..................................................บ�ท  

 (..............................................)
 ๓.๒ การดำาเนินโครงการที่ ๒ ..............................................................................
 ประธ�นเสนอที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รซึ่งดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว 

หรือ ให้คว�มเห็นชอบขอเบิกจ่�ยเงินก่อนดำ�เนินโครงก�ร โดยขอเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 
...............................................................บ�ท (.............................................................)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�ร
เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร จำ�นวน..................................................บ�ท  
(..............................................)
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(หมายเหตุ : ห�กก�รดำ�เนนิง�นในว�ระที ่๓ มจีำ�นวนโครงก�รเพือ่พจิ�รณ�ม�กกว�่ในแบบบนัทกึร�ยง�นฯ ส�ม�รถเขยีน

เพิ่มเติมในช่องว่�งต่อท้�ยในว�ระนี้ได้)

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ปิดประชุมเวลา ......................... น.
 

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการ ประธานในที่ประชุม

 ผู้จดบันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

	 โทร.	.............................................	 โทร.	.............................................
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อคบ. ๑๐

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

เรื่อง ขอส่งเอกส�รสรุปผลก�รประชุมประช�คมเพื่อเพิ่มเติมโครงก�ร

เรียน ประธ�นอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ�้นและชุมชน 
 (ผ่�นน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี)

สิ่งที่ส่งม�ด้วย แบบ อคบ.๐๓, แบบ อคบ.๑๑

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน (SML)  สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน ................................. 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน.............................หมู ่....... ตำ�บล .............................. เทศบ�ล ................................. 
อำ�เภอ ........................................... จงัหวดั ................................ ไดร้บัก�รสนบัสนนุงบประม�ณ 
จำ�นวน .................................. บ�ท (......................................................) ทัง้นี ้มตทิีป่ระชมุประช�คม 
เมื่อวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............... ได้ขอเพิ่มเติมโครงก�ร ดังนี้
 ๑. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๒. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท

(ร�ยละเอียดต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย)

 
 ขอแสดงคว�มนับถือ
 

 .....................................................
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 
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อคบ. ๑๑

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม  เพื่อเพิ่มเติมโครงการ

รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน ................. หมูบ่�้น/ชมุชน ........................... หมู ่.......... ตำ�บล ..............................
เทศบ�ล ................................... อำ�เภอ .................................. จังหวัด .............................

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

--------------------------------------------------------------------------------

เปิดประชุมเวลา .......................... น.

๑. เมือ่ประชาชนมาพรอ้มแลว้ ประธานกรรมการโครงการหมูบ่า้นและชมุชน ไดก้ลา่วเปดิการประชมุ
ประชาคมและสรุปข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน

 ๑.๑ ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
จำ�นวน .............. คน  จำ�นวน .............. ครัวเรือน  ช�ย ................ คน  หญิง ................ คน

 ๑.๒ ประชากร อาย ุ๑๕ ป ีขึน้ไปอยา่งนอ้ยครวัเรอืนละ ๑ คน ทีอ่ยูจ่รงิในชมุชน และมาประชมุฯ
จำ�นวน .............. คน  จำ�นวน .............. ครัวเรือน  ช�ย ................ คน  หญิง ................ คน
คดิเปน็รอ้ยละ ................... (รอ้ยละ ๕๐ ของจำ�นวนครวัเรอืนทัง้หมดของหมูบ่�้นหรอืชมุชน คำ�นวณจ�ก 
ข้อ ๑.๑)  ถือว�่ผ�่นเกณฑ์เบื้องต้น

๒. ประธานกรรมการโครงการหมูบ่า้นและชมุชน ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ โครงการทีไ่ดร้บัอนมุตัิ
ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ จำานวน ............................. บาท 
จึงขอให้ประชาชนร่วมกันเสนอโครงการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

 ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอโครงการใหม่ ได้แก่
 ๑. โครงก�ร ............................................................................................................. 

งบประม�ณ ........................................... บ�ท 
 ๒. โครงก�ร ............................................................................................................. 

งบประม�ณ .......................................... บ�ท

 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกโครงการ ดังนี้ 
 ๒.๑ โครงการ ...................................................................................................

งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 ๒.๒ โครงการ ..................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท

ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

 .........................................................................................................................................................................
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๓. ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ขอให้ที่ประชุมสรุปปัญห� ข้อเสนอแนะ
และคว�มเห็นเพิ่มเติม

 ที่ประชุมได้สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 ๓.๑ ปัญหาที่พบในที่ประชุม
  ๓.๑.๑ ....................................................................................................
  ๓.๑.๒ ....................................................................................................
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม 
  ๓.๒.๑ ....................................................................................................
  ๓.๒.๒ ....................................................................................................

ปิดประชุมเวลา.......................... น.

 .................................................. ..................................................
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ตัวแทนประชาชน
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

 .................................................. ..................................................
 (.....................................................) (...................................................)
 ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ผู้สังเกตการณ์
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

--------------------------------------------------------------------------

ขอรับรองรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................

..................................................
(.....................................................)
นายอำาเภอ/ผู้อำานวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................

วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๑๒

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

เรื่อง ขอเบิกเงินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)

เรียน ผู้จัดก�รธน�ค�ร .................................................... ส�ข� .........................................

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑. แบบ อคบ. ๑๒.๑, แบบ อคบ.๐๖, แบบ อคบ.๑๑
 ๒. ใบถอนเงินฝ�กบัญชี

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน ..................................... 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน.............................หมู ่....... ตำ�บล ................................ เทศบ�ล .................................... 
อำ�เภอ ............................................... จงัหวดั ............................................ ไดร้บัก�รสนบัสนนุ 
งบประม�ณ ดังนี้
 ๑. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๒. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
 ๓. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๔. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๕. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
   รวม..........โครงก�ร รวมงบประม�ณ.......................... บ�ท
   จำ�นวนเงินตัวหนังสือ (.......................................................)

โดยทีค่ณะกรรมก�รโครงก�รหมูบ่�้นและชมุชนฯ ในคร�วก�รประชมุครัง้ที.่........./...................... 
เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ...................... มีมติเห็นชอบ 
ก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�รเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร ปร�กฏ
ต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑ 

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 ขอแสดงคว�มนับถือ

 ..................................................... 
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

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

........................................................................................................................................
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อคบ. ๑๒.๑

แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำาเนินโครงการ (ที่เสนอเพิ่มเติม)
โดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

คณะกรรมก�รโครงก�รหมู่บ้�นและชุชน................................................................................. 
รหัสหมู่บ้�น/ชุมชน..................... หมู่ ........ตำ�บล/เทศบ�ล .................................................... 
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด ....................................................... 
ในคร�วก�รประชุมครั้งที่ ........./................ วันที่ ......... เดือน ...........................  พ.ศ. ....................

ณ .............................................................................
ซึ่งมีผู้เข้�ประชุม จำ�นวน.........................คน

 (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมต่อไปนี้)

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง บ้านเลขที่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

มีมติเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�รเพื่อเป็นค�่ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร จำ�
นวน...................................บ�ท (.......................................................................................)

 .................................................. ..................................................
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการ ประธานกรรมการโครงการ
 โทร. ............................................. โทร. ............................................
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อคบ. ๑๒.๒

แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
(ที่เสนอเพิ่มเติม)

รหสัหมูบ่้�น/ชมุชน.......................... หมูบ่้�น/ชมุชน ...................................................................... 
หมู่ .......... ตำ�บล ............................................เทศบ�ล .................................................. 
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด ....................................................... 
ครัง้ที ่........./................วนัที ่................ เดอืน ......................................... พ.ศ. ..........................

ณ .............................................................................
--------------------------------------------------

ผู้เข้าประชุม จำานวน....................คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง ที่อยู่ ลายเซ็น หมายเหตุ

๑.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

เริ่มประชุมเวลา .......................... น.

ข้�พเจ้�น�ย/น�ง/น�งส�ว....................................................เป็นประธ�นในที่ประชุม 
ได้กล่�วเปิดประชุมและดำ�เนินก�รประชุมต�มระเบียบว�ระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธ�นแจง้ใหท้ีป่ระชมุทร�บว�่.................................................................................

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

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
 ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

 ประธ�นแจ้งให้ที่ประชุมทร�บว่�คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของหมู่บ้�นและชุมชน หรือ อคบ. ได้พิจ�รณ�อนุมัติโครงก�รและงบประม�ณของหมู่บ้�น/ชุมชน              
จำ�นวน..............โครงก�ร รวมเปน็เงนิทัง้สิน้........................................บ�ท โดยมรี�ยละเอยีด  ดงันี้
โครงก�รที ่๑ โครงก�ร............................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท
โครงก�รที ่๒ โครงก�ร...........................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท
โครงก�รที ่๓ โครงก�ร..........................................................วงเงนิอนมุตั.ิ...........................บ�ท

(หมายเหตุ : ห�กโครงก�รมีม�กกว่�ในแบบบันทึกร�ยง�นฯ ส�ม�รถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่�งต่อท้�ย
ในว�ระนี้ได้)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

มติที่ประชุม รบัทร�บและมอบใหค้ณะผูร้บัผดิชอบในก�รดำ�เนนิโครงก�ร ดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
 ๓.๑ การดำาเนินโครงการที่ ๑ ..............................................................................
 ประธ�นเสนอที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รซึ่งดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว 

หรือ ให้คว�มเห็นชอบขอเบิกจ่�ยเงินก่อนดำ�เนินโครงก�ร โดยขอเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 
...............................................................บ�ท (.............................................................)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�ร
เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร จำ�นวน..................................................บ�ท  

 (..............................................)
 ๓.๒ การดำาเนินโครงการที่ ๒ ..............................................................................
 ประธ�นเสนอที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบผลก�รดำ�เนินโครงก�รซึ่งดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นแล้ว 

หรือ ให้คว�มเห็นชอบขอเบิกจ่�ยเงินก่อนดำ�เนินโครงก�ร โดยขอเบิกจ่�ยงบประม�ณจำ�นวน 
...............................................................บ�ท (.............................................................)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ�รณ�แล้วเห็นชอบก�รดำ�เนินโครงก�รและให้เบิกจ่�ยเงินจ�กบัญชีธน�ค�ร
เพือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิโครงก�ร จำ�นวน..................................................บ�ท  
(..............................................)
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(หมายเหตุ : ห�กก�รดำ�เนนิง�นในว�ระที ่๓ มจีำ�นวนโครงก�รเพือ่พจิ�รณ�ม�กกว�่ในแบบบนัทกึร�ยง�นฯ ส�ม�รถเขยีน

เพิ่มเติมในช่องว่�งต่อท้�ยในว�ระนี้ได้)

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

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ปิดประชุมเวลา ......................... น.
 

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 เลขานุการ ประธานในที่ประชุม

 ผู้จดบันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

	 โทร.	.............................................	 โทร.	.............................................
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อคบ. ๑๓

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

เรื่อง ขอส่งเอกส�รก�รประเมินผลโครงก�รเมื่อดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นครั้งแรก

เรียน ประธ�นอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน
 (ผ่�นน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี)

สิ่งที่ส่งม�ด้วย แบบ อคบ.๑๔

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน (SML)  สำ�หรบัหมูบ่�้น/ชมุชน ............................... 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน...........................หมู ่....... ตำ�บล .............................. เทศบ�ล ................................... 
อำ�เภอ ....................................... จงัหวดั .......................................... ไดร้บัก�รสนบัสนนุงบประม�ณ 
จำ�นวน .................................... บ�ท (......................................................) ทัง้นี ้ไดด้ำ�เนนิโครงก�ร 
เสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งร�ยง�นก�รประเมินผลโครงก�ร เมื่อดำ�เนินก�รเสร็จสิ้นครั้งแรก ดังนี้
 ๑. โครงก�ร ......................................................... งบประม�ณ ..............................

.. บ�ท
 ๒. โครงก�ร ......................................................... งบประม�ณ ..............................

.. บ�ท
(ร�ยละเอียดต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย)

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 ขอแสดงคว�มนับถือ
 

 .....................................................
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

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

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

.......................................................................................................................................
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อคบ.๑๔

การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เมื่อดำาเนินงานเสร็จสิ้นครั้งแรก

รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน ................. หมูบ่�้น/ชมุชน ........................... หมู ่.......... ตำ�บล ............................
เทศบ�ล .................................. อำ�เภอ ................................ จังหวัด ................................

----------------------------------------------------------------------

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
จำานวน.......................................บาท    ได้จัดทำาโครงการทั้งหมด .................. โครงการ

๑. โครงการ ...............................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

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

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

๒. โครงการ .......................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

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

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

 .........................................................................................................................................................................
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (อธิบายให้ชัดเจน)
 .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 ๑. โครงการ .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
  หนว่ยงานทีข่อความชว่ยเหลอื...........................................................................................
 ๒. โครงการ .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
  หนว่ยงานทีข่อความชว่ยเหลอื...........................................................................................
 ๓. โครงการ .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท
  หนว่ยงานที่ขอความชว่ยเหลอื ..............................................................................

ความพงึพอใจของประชาชนในชมุชนจากการดำาเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบ่า้นและชมุชน (SML) 
ด้านคุณภาพชีวิต (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)

  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ด้านสังคม (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ด้านเศรษฐกิจ (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................



สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ (สทบ.)

83

ดา้นการประกอบอาชพี (ทำ�เครือ่งหม�ย / ในชอ่งทีเ่ปน็จรงิ และอธบิ�ยใหช้ดัเจนและส�ม�รถนบัได)้
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ด้านลดรายจ่าย (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ด้านเพิ่มรายได้ (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ด้านสร้างโอกาส (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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การพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาธิปไตย (อธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................
(.....................................................)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ      
โทร. .............................................                

                               
 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบฯ  ตัวแทนประชาชน
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

..................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................

วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................
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อคบ. ๑๕

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

เรื่อง ขอส่งเอกส�รก�รประเมินผลโครงก�รเมื่อดำ�เนินก�รครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี

เรียน ประธ�นอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน 
 (ผ่�นน�ยอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขตหรือน�ยกเทศมนตรี)

โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่้�นและชมุชน (SML) สำ�หรบัหมูบ่้�น/ชมุชน ........................ 
หมู ่....... ตำ�บล .............................. เทศบ�ล ...................................... อำ�เภอ .......................... 
จังหวัด .............................. ได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณ จำ�นวน ............................. บ�ท 
(......................................................) ทัง้นี ้ไดด้ำ�เนนิโครงก�รเสรจ็สิน้แลว้ ขอสง่ร�ยง�นก�รประเมนิผล 
โครงก�ร เมื่อดำ�เนินก�รครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ดังนี้
 ๑. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท
 ๒. โครงก�ร .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท

(ร�ยละเอียดต�มสิ่งที่ส่งม�ด้วย)

จึงเรียนม�เพื่อโปปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 
 ขอแสดงคว�มนับถือ
 

 .....................................................
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

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

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

.......................................................................................................................................
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อคบ. ๑๖

การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
เมื่อดำาเนินงานครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี

รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน ................. หมูบ่�้น/ชมุชน ........................... หมู ่.......... ตำ�บล.....................
เทศบ�ล ................................ อำ�เภอ ................................ จังหวัด ..................................

--------------------------------------------------------------------

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
จำานวน.......................................บาท  ได้จัดทำาโครงการทั้งหมด .................. โครงการ

๑. โครงการ ..........................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

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

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

...........................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

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

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

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

...........................................................................................................................
๒. โครงการ ...........................................................................................................

งบประมาณ .................................................. บ�ท
ระยะเวลาดำาเนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
 สิ้นสุด  วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ

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

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

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

...........................................................................................................................
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ความพงึพอใจของประชาชนในชมุชนจากการดำาเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพของหมูบ่า้นและชมุชน (SML)
ด้านคุณภาพชีวิต (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)

  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................

ด้านสังคม (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................

   ด้านเศรษฐกิจ (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................

ดา้นการประกอบอาชพี (ทำ�เครือ่งหม�ย / ในชอ่งทีเ่ปน็จรงิ และอธบิ�ยใหช้ดัเจนและส�ม�รถนบัได)้
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................
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โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน มีส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ด้�นลดร�ยจ�่ย (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................

ด้านเพิ่มรายได้ (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................

ด้านสร้างโอกาส (ทำ�เครื่องหม�ย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................

การพัฒนาและการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาธิปไตย (อธิบ�ยให้ชัดเจนและส�ม�รถนับได้)
อธบิาย ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................
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สรุปผลการดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ครบรอบ ๑ ปี 
ใช้งบประมาณต่างๆ ดังนี้

งบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จำ�นวน ................... บ�ท 
แบ่งเป็น

เงินลงทุนถ�วร ....................................... บ�ท
เงินทุนหมุมเวียน ....................................... บ�ท

งบประมาณ แหลง่อืน่ (เชน่ ..............................................................................................)
จำ�นวน .................................................... บ�ท  แบ่งเป็น  

เงินลงทุนถ�วร ....................................... บ�ท
เงินทุนหมุมเวียน ....................................... บ�ท

ก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ดังนี้
มีร�ยได้ ทั้งหมด ....................................... บ�ท  
ลดร�ยจ�่ยได้ ทั้งหมด ....................................... บ�ท
มีร�ยจ่�ย ทั้งหมด ....................................... บ�ท
มีร�ยได้สุทธิ ทั้งหมด ....................................... บ�ท

การจัดสรรรายได้สุทธิ ดังนี้
ชุมชน ทั้งหมด  ....................................... บ�ท
คณะกรรมก�ร ทั้งหมด  ....................................... บ�ท
ประช�ชน ทั้งหมด  ....................................... บ�ท
ปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งหมด ....................................... บ�ท
เพิ่มทุน ทั้งหมด ....................................... บ�ท

ปัญหา/อุปสรรคจากการดำาเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน  (อธิบ�ยให้ชัดเจน)
 ๑. ......................................................................................................................
 ๒. ......................................................................................................................
 ๓. ......................................................................................................................
 ๔. ......................................................................................................................
 ๕. ......................................................................................................................
 ๖. ......................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ (อธิบ�ยให้ชัดเจน)
 ๑. ......................................................................................................................
 ๒. ......................................................................................................................
 ๓. ......................................................................................................................
 ๔. ......................................................................................................................
 ๕. ......................................................................................................................
 ๖. ......................................................................................................................
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โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 ๑. โครงการ .................................................... งบประม�ณ ............................ บ�ท

  หนว่ยงานทีข่อความชว่ยเหลอื...........................................................................................

 ๒. โครงการ .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท

  หนว่ยงานทีข่อความชว่ยเหลอื...........................................................................................

 ๓. โครงการ .................................................... งบประม�ณ ............................. บ�ท

  หนว่ยงานที่ขอความชว่ยเหลอื ..............................................................................

..................................................
(.....................................................)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร. .............................................

 .................................................. ..................................................                                                                                    
 (.....................................................) (...................................................)
 ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผล ตัวแทนประชาชน
 โทร. ............................................. โทร. ............................................

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

--------------------------------------------------------------------------

เป็นเอกสารการประเมินผลโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................

..................................................
(.....................................................)
นายอำาเภอ/ผู้อำานวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................

วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๑๗

ใบสำาคัญรับเงิน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

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

น�ย/น�ง/น�งส�ว...................................................................................... เลขที.่.......... 
หมู.่........ ถนน......................... ตำ�บล/แขวง .......................... อำ�เภอเ/เขต ................................................. 
จงัหวดั ................................... ไดร้บัเงนิจ�กโครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พของหมูบ่�้นและชมุชน (SML) ของชมุชน 
............................... หมู ่......... ตำ�บล ................................. อำ�เภอ .......................................... 
จังหวัด ..................................... ดังนี้

ลำ�ดับ
ที่

ร�ยก�ร จำ�นวน
ร�ค�/
หน่วย

รวมเงิน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.................................................................)

 ลงชื่อ .......................................... ผู้รับเงิน ลงชื่อ .......................................... ผู้จ�่ยเงิน
 (..........................................) (.......................................)

หมายเหต ุ : ผู้รับเงินต้องแนบสำ�เน�บัตรประช�ชนแนบม�พร้อมด้วย
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อคบ. ๑๘

ทะเบียนทรัพย์สิน (เงินทุนหมุนเวียน)
เลขที่ ๑๐.........

รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ......................................................
โครงการ ...................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน     เงินทุนหมุนเวียน
รายการเงนิทนุหมนุเวยีนสำาหรบั ...........................................................................................
งบประมาณโครงการ จำ�นวนเงิน .................................. บ�ท
วันที่ส่งมอบงบประมาณโครงการ วันที่ ........... เดือน .................................. พ.ศ. ..................
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) พ.ศ. ...................
 บรจิ�คโดย ..................................................................................

สถานที่เก็บรักษา  ธน�ค�รออมสิน  ธ.ก.ส.  ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด

 ส�ข� ..............................................................................

 เลขที่บัญชี .......................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................

 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................

 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................

 ................................ ................................ ................................                        
 (................................) (................................) (................................)            
 เหรัญญิก ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ตัวแทนประช�ชน
 โทร ............................ โทร ............................ โทร ............................
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อคบ. ๑๙

ทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุ)

 เลขที่ ๒๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................
โครงการ .....................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน   วัสดุ
รายการทรัพย์สิน ..........................................................
ลกัษณะทรพัยส์นิ.................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
หมายเลขทรพัยส์นิ................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
(ชือ่หมูบ่�้นหรอืชมุชน/รหสักลุม่ทรพัยส์นิ/ชือ่ร�ยก�รทรพัยส์นิ/หม�ยเลขทะเบยีนทรพัยส์นิ/วนัเดอืนปทีีจ่ดัซือ้)
งบประมาณโครงการ จำ�นวนเงิน ....................... บ�ท
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ทำ�เอง/ซือ้/รบับรจิ�ค  ร�ยละเอยีดทรพัยส์นิ...........................................................
ผูข้�ย/ผูร้บัจ�้ง/ผูบ้รจิ�ค น�ย/น�ง/น�งส�ว..................................................... โทร.......................................... 
หลกัฐ�น เลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิหรอืบลิเงนิสดหรอืใบสำ�คญัรบัเงนิหรอืหนงัสอืแสดงก�รบรจิ�ค .........................
........................................................................................................................................... 
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)  พ.ศ. ................
 บรจิ�คโดย .................................................................................
สถานทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ........................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................
 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................
 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................

 ................................ ................................ ................................                        
 (................................) (................................) (................................)            
 เหรัญญิก ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ตัวแทนประช�ชน
 โทร ............................ โทร ............................ โทร ............................
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อคบ. ๒๐

ทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)

เลขที่ ๓๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................
โครงการ .....................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน   ครุภัณฑ์

รายการทรัพย์สิน ..........................................................
ลกัษณะทรพัยส์นิ ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
หมายเลขทรพัยส์นิ ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
(ชือ่หมูบ่�้นหรอืชมุชน/รหสักลุม่ทรพัยส์นิ/ชือ่ร�ยก�รทรพัยส์นิ/หม�ยเลขทะเบยีนทรพัยส์นิ/วนัเดอืนปทีีจ่ดัซือ้)
งบประมาณโครงการ จำ�นวนเงิน .................................. บ�ท
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ........................
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ทำ�เอง/ซื้อ/รับบริจ�ค   ยี่ห้อ ..........................................................
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค น�ย/น�ง/น�งส�ว............................................. โทร...........................  
หลกัฐ�น เลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิหรอืบลิเงนิสดหรอืใบสำ�คญัรบัเงนิหรอืหนงัสอืแสดงก�รบรจิ�ค ..................... 
................................................................................................................................................. 
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML)  พ.ศ. ................
 บรจิ�คโดย .................................................................................
สถานทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................
 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................
 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................

 ................................ ................................ ................................                        
 (................................) (................................) (................................)            
 เหรัญญิก ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ตัวแทนประช�ชน
 โทร ............................ โทร ............................ โทร ............................
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อคบ. ๒๑

ทะเบียนทรัพย์สิน (ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
     

เลขที่ ๔๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................
โครงการ .....................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน   ที่ดิน/สิ่งก่อสร้�ง
รายการทรัพย์สิน ..........................................................
ลกัษณะทรพัยส์นิ ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
หมายเลขทรพัยส์นิ ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
(ชือ่หมูบ่�้นหรอืชมุชน/รหสักลุม่ทรพัยส์นิ/ชือ่ร�ยก�รทรพัยส์นิ/หม�ยเลขทะเบยีนทรพัยส์นิ/วนัเดอืนปทีีจ่ดัซือ้)
งบประมาณโครงการ จำ�นวนเงิน .................................. บ�ท
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ........................
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ทำ�เอง/ซื้อ/รับบริจ�ค   ยี่ห้อ ..........................................................
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค น�ย/น�ง/น�งส�ว............................................. โทร...........................  
หลกัฐ�น เลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิหรอืบลิเงนิสดหรอืใบสำ�คญัรบัเงนิหรอืหนงัสอืแสดงก�รบรจิ�ค ..................... 
................................................................................................................................................. 
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ�้นและชุมชน (SML)  พ.ศ. ................
 บรจิ�คโดย .................................................................................
สถานทีต่ัง้ทรพัยส์นิ ........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................
 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................
 น�ย/น�ง/น�งส�ว ................................................ โทร ............................

 ................................ ................................ ................................                        
 (................................) (................................) (................................)            
 เหรัญญิก ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน ตัวแทนประช�ชน
 โทร ............................ โทร ............................ โทร ............................
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อคบ. ๒๒

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

เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร

เรียน ผู้จัดก�รธน�ค�ร ............................................. ส�ข� ..............................................

๑. คณะกรรมก�รโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของหมู่บ้�นและชุมชน (SML) หมู่บ้�น/ชุมชน....................... 
รหสัหมูบ่�้น/ชมุชน.....................หมูท่ี ่....... ตำ�บล ................................. เทศบ�ล ........................................... 
อำ�เภอ ............................................... จงัหวดั ....................................... ขอเปดิบญัชเีงนิฝ�กธน�ค�ร 
เพือ่รองรบัก�รสนับสนุนงบประม�ณโครงก�ร ช่ือบัญชี “            SML ปี 55  หมู่บ้�น/
ชุมชน.................................................หมูท่ี.่...........ตำ�บล/เทศบ�ล.....................................................”

๒. เงื่อนไขในก�รถอนเงิน ให้คณะผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชี จำ�นวน ๓ คน 
ลงล�ยมอืชือ่รว่มกนั จงึมอีำ�น�จเบกิถอนเงนิได ้คณะผูร้บัผดิชอบก�รเบกิจ�่ยเงนิและจดัทำ�บญัช ีประกอบดว้ย

 ๒.๑ ................................................................... โทร......................................
 ๒.๒ ................................................................... โทร......................................
 ๒.๓ ................................................................... โทร......................................
๓. ในก�รขอเปิดบัญชีนี้ คณะผู้รับผิดชอบต�มข้อ ๒ ขอยอมรับเงื่อนไขในก�รสละสิทธิเรียกร้อง 

และใหส้ทิธกิบักองทนุหมูบ่�้นและชมุชนเมอืงแหง่ช�ต ิมอีำ�น�จในก�รแจง้ระงบัก�รเบกิจ�่ยเงนิบญัชเีงนิฝ�ก 
ดังกล่�วได้

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 ขอแสดงคว�มนับถือ

 ..................................................
 (.....................................................)
 ประธ�นกรรมก�รโครงก�รหมู่บ�้นและชุมชน
 โทร. ............................................. 

หมายเหตุ ชื่อบัญชีให้กำาหนดดังนี้ รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน  8 หลัก ตามด้วยคำาว่า “ SML  ปี 55” ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่ที่ และชื่อตำาบล/เทศบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอรับรองว่�คณะผู้รับผิดชอบก�รเบิกจ่�ยเงินและจัดทำ�บัญชีต�มข้อ ๒ เป็นไปต�มระเบียบคณะ
กรรมก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ ว่�ด้วยแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รพัฒน�
ศักยภ�พของหมู่บ�้นและชุมชน(SML) พ.ศ. ๒๕๕๔

 ลงชื่อ..................................................
 (.....................................................)
 ผู้สังเกตก�รณ์ที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก
 นายอำาเภอ/นายกเทศมนตรี/ผู้อำานวยการเขต
 โทร. .............................................
 วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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ภาคผนวก
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• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๗
 เลขที่ ๒๘๓/๖-๗ ซ.มิตรภ�พ ๑๕ ถ.มิตรภ�พ  
	 ต.ในเมือง		อ.เมืองนครราชสีมา	
	 จ.นครราชสีมา		๓๐๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๔๔๒๒	๒๗๘๗-๘
	 โทรสาร	 :	๐	๔๔๒๒	๒๗๘๙

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๘
	 เลขท่ี	๘	ซ.ชยางกูร	๓๔		ถ.ชยางกูร	ต.ในเมือง		
	 อ.เมืองอุบลราชธานี		จ.อุบลราชธาน	ี	๓๔๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๔๕๓๒	๓๐๓๒
	 โทรสาร	 :	๐	๔๕๓๑	๓๗๔๒

• สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา	๙
	 เลขที่	๓๙๖/๑๐๒	หมู่ที่	๔		ต.มะขามเตี้ย	ถ.ชนเกษม		
	 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี		จ.สุราษฎร์ธานี	๘๔๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๗๗๒๘	๙๖๓๑-๒
	 โทรสาร	 :	๐	๗๗๒๘	๙๖๓๒

• สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา	๑๐
	 เลขที่	๕๘๐	และ	๕๘๒		หมู่ที	่๒			ต.พะวง		อ.เมืองสงขลา		
	 จ.สงขลา		๙๐๑๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๗๔๓๓	๓๒๖๒
	 โทรสาร	 :	๐	๗๔๓๓	๓๒๖๓

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๑
	 เลขที่	๖๒๕	ถ.สุขุมวิท		ต.เหมือง		อ.เมืองชลบุร	ี	
	 จ.ชลบุรี		๒๐๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๓๘๑๑	๓๗๐๘-๙
	 โทรสาร	 :	๐	๓๘๑๑	๓๗๑๐

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๒
	 เลขที่	๒๖๐/๑๗		หมู่ที่	๒		ต.เจดีย์หัก		อ.เมืองราชบุร	ี	
	 จ.ราชบุรี	๗๐๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๓๒๓๒	๗๕๗๑
	 โทรสาร	 :	๐	๓๒๓๒	๗๕๗๐

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑๓
 เลขที	่๙๖/๒	หมูท่ี	่๖		ต.โพตลาดแกว้		อ.ทา่วุง้	จ.ลพบรุ	ี๑๕๑๕๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๓๖๖๔	๕๒๓๙
	 โทรสาร	 :	๐	๓๖๖๔	๕๑๖๑

• ที่ทำาการเขต/อำาเภอ/เทศบาล	ทั่วประเทศ

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติ
	 ตู้	ปณ	ที่	๑๑	ปณฝ	ห้าแยกปากเกร็ด	๑๑๑๒๑
	 โทรศัพท์	 :	๐	๒๑๐๐	๔๒๐๙
	 โทรสาร	 :	๐	๒๑๐๐	๔๒๐๖
	 HTTP	:	//sml.villagefund.or.th
	 E-MAIL	:	sml@villagefund.or.th

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๑
	 เลขที่	๒๓/๑	หมู่ที่	๗		ต.ดอนแก้ว		อ.แม่ริม		
	 จ.เชียงใหม่	๕๐๑๘๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๕๓๑๒	๑๗๓๕
	 โทรสาร	 :	๐	๕๓๑๒	๑๗๑๑

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๒
	 เลขที	่๑๔๖/๑๒๙-๑๓๐		ถ.อนิใจม	ี	ต.ทา่อฐิ		อ.เมอืงอตุรดติถ	์	

จ.อุตรดิตถ์	๕๓๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๕๕๔๑	๒๑๔๕
	 โทรสาร	 :	๐	๕๕๔๑	๒๑๖๐

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๓
	 เลขที่	๓๖/๕	ถ.บรมไตรโลกนารถ	ต.ในเมือง	อ.เมืองพิษณุโลก	

จ.พิษณุโลก	๖๕๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๕๕๒๕	๙๓๙๐	
	 โทรสาร	 :	๐	๕๕๒๕	๙๓๙๑

• สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา	๔
	 เลขที่	๓๐๘	หมู่ที่	๑๖		ถ.แจ้งสนิท	ต.เหนือเมือง
	 อ.เมืองร้อยเอ็ด	จ.ร้อยเอ็ด	๔๕๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๔๓๕๑	๒๕๕๔	,	๐	๔๓๕๑	๒๓๘๒
	 โทรสาร	 :	๐	๔๓๕๑	๒๓๖๕

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๕
	 เลขที่	๑๖๔/๗		ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น		
	 จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๔๓๒๗	๐๒๕๑-๒
	 โทรสาร	 :	๐	๔๓๒๗	๐๒๕๓

• สำ�นักง�นกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมืองแห่งช�ติส�ข� ๖
	 เลขที่	 ๕๓/๔-๕	ถ.หมากแข้ง	ต.หมากแข้ง	 อ.เมืองอุดรธานี		

จ.อุดรธานี		๔๑๐๐๐
	 โทรศัพท์	 :	๐	๔๒๒๒	๒๐๗๖
	 โทรสาร	 :	๐	๔๒๒๒	๑๙๙๐

ช่องท�งในก�รติดต่อ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอข้อมูลเพิ่มเติม	หรือขอคำาปรึกษา	คำาแนะนำา	ความช่วยเหลือได้จาก


