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ว่าด้วยแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๔
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โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(SML)
เป็นโครงการที่ให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้นำ�ไป
แก้ปญ
ั หาส่วนรวมเพือ่ การดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน และการประกอบอาชีพทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน โดยประชาชนเป็น
ผูบ้ ริหารจัดการเอง ร่วมคิด ร่วมทำ� และถือเป็นอีกขัน้ หนึง่ ของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีหลักการสำ�คัญ
ของโครงการ คือ ให้ประชาชนมีอสิ ระในการดำ�เนินงาน ระดมความคิด สังเคราะห์ความต้องการ ตามปัญหา
ของหมูบ่ า้ นและชุมชน บริหารจัดการ ลำ�ดับความสำ�คัญของโครงการ เพือ่ ใช้งบประมาณตามความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ โดยให้สว่ นราชการในพืน้ ที่ ได้แก่ นายอำ�เภอ ปลัดอำ�เภอ นายกเทศมนตรี กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
เป็นต้น ทำ�หน้าทีใ่ นฐานะทีป่ รึกษาและให้การสนับสนุนแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมคิด-ร่วมทำ� ในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมร่วมกันที่ทุกส่วน/ฝ่ายใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนต่างยอมรับและร่วมมือกันอย่างฉันทานุมัติ
๒. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ การขยายโอกาสและการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในระดับหมู่บา้ น/
ชุมชน
๓. เพือ่ เสริมสร้างและส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพือ่ การพลิกฟืน้ หมูบ่ า้ น/
ชุมชนให้มีพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. สร้างโอกาสและส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ�ให้ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
๕. เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บา้ น/ชุมชน
๖. ส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด-ร่วมทำ� เพื่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ความคิด
และการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบตั ทิ นี่ �ำ ไปสูก่ ารสร้างปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพือ่ การดำ�รงชีพและการมีอาชีพ
ของประชาชนโดยส่วนรวม
๗. เพือ่ เสริมสร้างและปลูกจิตสำ�นึกในการบริหารงบประมาณ/ดำ�เนินการกิจกรรมร่วมกันทีย่ ดึ หลักการ
บริหารแบบตรงไปตรงมา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และความมีอยูจ่ ริงของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีใ่ ช้
ประกอบในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
๘. เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนและชุมชนในการรองรับการกระจายอำ�นาจการปกครอง
สู่ท้องถิ่นที่เต็มรูปแบบในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดสรรงบประมาณ
ลำ�ดับ
๑

ขนาดหมู่บ้านและชุมชน
S๑
ขนาด S

จำ�นวนประชากร(คน)
ไม่เกิน ๒๐๐

งบประมาณที่ได้รับ(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

S๒

๒๐๑ – ๓๕๐

๒๐๐,๐๐๐

S๓

๓๕๑ – ๕๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒

ขนาด M

๕๐๑ – ๑,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓

ขนาด L

๑,๐๐๑ คนขึ้นไป

๕๐๐,๐๐๐

โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้านและชุมชน
มีความยั่งยืน มีผลที่สามารถวัดได้ และผลลัพธ์ควรมีความต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในครั้งเดียว
ตลอดจนควรเป็นโครงการทีม่ กี ารดำ�เนินงานในลักษณะต่อไปนี้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
หมู่บ้าน/ชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพการ
หารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพทีม่ นั่ คง มุง่ แก้ไขปัญหาของหมูบ่ า้ นและชุมชนด้วย
ตนเอง ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสินทรัพย์ของหมู่บ้านและชุมชน อนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บา้ นและชุมชน และการเชือ่ มโยงทรัพยากร
ของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด
หมู่บ้านและชุมชนสามารถเสนอจำ�นวนโครงการได้ตามความเหมาะสม
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชนได้พิจารณา
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การประชุมประชาคม

		

การจัดประชุมประชาคม

เมือ่ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง กำ�หนดวันประชุมประชาคมได้แล้ว
ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แจ้งความจำ�นง
ต่ อ นายอำ � เภอ/นายกเทศมนตรี / ผู้ อำ � นวยการเขต เพื่ อให้ น ายอำ � เภอ/นายกเทศมนตรี /
ผูอ้ �ำ นวยการเขต จัดส่งผูแ้ ทนมาร่วมประชุมและเป็นผูส้ งั เกตการณ์และให้ค�ำ แนะนำ�ในการประชุม
ประชาคมในวันและเวลาที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองกำ�หนด
คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุ ม ชนเมื อ ง กำ � หนดวั น
และเวลาการประชุมประชาคม

๑

ติดประกาศให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น
และชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
๓ วัน

๒
ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แจ้งกำ�หนดวันเวลาการประชุมประชาคมแก่นายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/
ผู้อ�ำ นวยการเขต
๓
นายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/ผูอ้ �ำ นวยการเขต จัดส่งผูแ้ ทนมาร่วมประชุม

หมายเหตุ : ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ไม่สามารถดำ�เนินการได้ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่อำ�เภอ/เขต/เทศบาลจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน
ชุมชนรับทราบแนวทางการดำ�เนินการ ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน ดำ�เนินการจัดประชุมประชาคม
โดยดำ�เนินการตาม ขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ข้างต้น
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การเริ่มต้นการประชุม
ในวันประชุมประชาคมนายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/ผูอ้ �ำ นวยการเขต จัดส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม
เพื่อสังเกตการณ์และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับโครงการ SML แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
จากนั้นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเป็นผู้รายงานจำ�นวนผู้เข้าร่วม
ประชุม(การประชุมจะสามารถดำ�เนินการต่อได้ก็ต่อเมื่อมีผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง และมีอายุต้งั แต่
๑๕ ปีข้ึนไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด
ของหมู่บา้ น/ชุมชน นั้น หากน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดจะต้องเริ่มประชุมใหม่ในครั้งต่อไป) และดำ�เนินการ
ประชุมเพือ่ คัดเลือกผูอ้ าวุโส/ผูท้ ที่ ปี่ ระชุมยอมรับ สำ�หรับเป็นผูด้ �ำ เนินการประชุมเพือ่ เสนอชือ่ และคัดเลือก
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

วันนีม้ คี นมาประชุมทัง้ สิน้ ............คน ซึง่ เป็นผูแ้ ทนครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูจ่ ริงและ
มีอายุตง้ั แต่ ๑๕ ปีขน้ึ ไป จำ�นวน...........ครัวเรือน ซึง่ คิดเป็นร้อยละ..........(ต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๕๐) ถือว่าผ่านเกณฑ์เบือ้ งต้นในการประชุมประชาคม ดังนัน้ พวกเราจะเริม่ ประชุม
เพือ่ คัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนกันในวันนี้
ผมขอให้ท่ีประชุมเสนอชื่อผู้อ าวุโส/ผู้นำ�ที่พวกเรายอมรับนับถือเพื่อรับเป็น
ผูด้ �ำ เนินการประชุมประชาคมในการเสนอชือ่ และคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ น
และชุมชน เพือ่ ทำ�งานแทนพวกเรา
		 “ขอเชิญเสนอชื่อได้เลยครับ”

ประธานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

หมายเหตุ หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถจัดประชุมประชาคมได้ภายใน ๖๐ วัน ให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ประธานชุมชนเป็นผู้จัดประชุมประชาคม ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (�����
SML��)
พ.ศ. ๒๕๕๔
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คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
คุณสมบัติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
คณะกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผูบ้ รรลุนติ ภิ าวะโดยมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบรู ณ์ หรือบรรลุนติ ภิ าวะโดยการสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) เป็นผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านและอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นและชุมชนไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน
และทีส่ �ำ คัญ คือ ต้องสมัครใจ มีเวลาและพร้อมเสียสละเพือ่ ส่วนรวม เพราะคณะกรรมการ
โครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน จะต้องทำ�หน้าทีร่ ว่ มกับประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน ในการจัดกลุม่ ปัญหา
/ความต้องการ จัดลำ�ดับความสำ�คัญ และคัดเลือกโครงการ รวมทัง้ ทำ�หน้าทีใ่ นการดูแลการจัดทำ�บัญชี
จัดซื้อจัดจ้าง ทำ�งาน ช่วยตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ ของงานและรายงานผลการทำ�งาน
โดยคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนควรมีทง้ั ชายและหญิงในสัดส่วนอายุ เพศ ของคณะกรรมการ
โครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนตามความเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละหมูบ่ า้ น/ชุมชน
ข้าราชการหรือผู้ท่ีมีตำ�แหน่งทางการเมือง/การปกครอง เช่น กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ไม่ควรเป็นประธานหรือกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน แต่เป็นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
โครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนได้
คณะกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน มีวาระการทำ�งาน ๒ ปี
เมือ่ ครบ ๒ ปี ให้ทป่ี ระชุมจัดการประชุมเพือ่ เสนอชือ่ และเลือกคณะกรรมการโครงการ
หมู่บา้ นและชุมชนใหม่
ทุกปี ขอให้มีการประชุมเพื่อรับรองคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
เป็นรายบุคคล
หากมีกรณี ไม่ได้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุมในแต่ละปี หรือลาออก หรือไม่สามารถ
ทำ�งานได้ หรือตาย ให้ทป่ี ระชุมเสนอชือ่ และเลือกคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนเพิม่ เติม
แทนเท่ากับจำ�นวนทีข่ าดหายไปในทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม

•
•
•

จำ�นวนและตำ�แหน่งของคณะกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน ให้เป็นไปตามสัดส่วน
ของขนาด/จำ�นวนประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน และควรคำ�นึงถึงจำ�นวนกรรมการชาย/หญิง
ในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน
ตำ�แหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการและผู้ช่วย
เหรัญญิกและผูช้ ว่ ย
ปฏิคม
ผู้ตรวจสอบ
ประชาสัมพันธ์
รวม

S เล็ก (คน)
๑
๑
๒
๒
๑-๒
๑-๒
๑
๙ - ๑๑

M กลาง (คน)
๑
๑
๒-๓
๒
๒-๓
๒
๑
๑๑ - ๑๓

L ใหญ่ (คน)
๑
๑
๓
๒
๓-๔
๒-๓
๑
๑๓-๑๕
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การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน
ผู้ดำ�เนินการประชุมจะให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน
และชุมชนจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้อย่างอิสระ โดยแต่ละรายชือ่ จะต้องมีคะแนนเสียงรับรอง ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ เสียง
และคอยดูแลให้การลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เป็นไปอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม
ขอให้ทปี่ ระชุมเสนอรายชือ่ ผูเ้ หมาะสมจะเป็นคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ น
และชุมชนจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร โดยอิสระ และขอให้มีผู้รับรอง
อย่างน้อย ๑๕ คน ในแต่ละรายชื่อที่เสนอด้วย
เมื่ อ เสนอเสร็ จ แล้ ว พวกเราจะร่ ว มกั น ลงคะแนนเสี ย ง เพื่ อ คั ด เลื อ ก
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน จำ�นวน .........คน
นาย ก.

นาง ข.

รับรอง

รับรอง

นาย ค.

รับรอง

นางสาว ง.

นาง จ.

รับรอง

ในกรณีที่มีผู้เสนอครบจำ�นวนพอดี
ตอนนี้ครบตามจำ�นวนที่กำ�หนดแล้ว
ถ้าไม่มีใครเสนอเพิ่มก็ให้เป็นไปตามรายชื่อที่เสนอ
ในกรณีที่มีผู้เสนอเกิน
เนือ่ งจากมีผเู้ สนอและให้ค�ำ รับรองคณะกรรมการโครงการ
หมูบ่ า้ นและชุมชนเกินกว่าจำ�นวนทีก่ �ำ หนด ดังนัน้ ขอให้มกี ารออกเสียง
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก
คะแนนสูงเรียงลงไปตามลำ�ดับ
วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
ของหมู่บ้านและชุมชนเห็นสมควร โดยอาจใช้วิธีการลงคะแนนลับ เช่น การหย่อนบัตรเลือกตั้ง หรือวิธี
ลงคะแนนโดยเปิดเผย เช่น วิธีการชูมือ หรือวิธีอื่น ๆ
6
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กรณีเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน จำ�นวน .... คน
(เรียงตามลำ�ดับคะแนนมากไปน้อย)
นาย ก
นาง ข
นาย ค
นางสาว ง
นาง จ
นาย ฉ

ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก

นาย ...... ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนนได้รับเลือก
......................................................................................
นาย ...... ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนน
นาย ...... ได้รับคะแนนสนับสนุน = ……. คะแนน
ผู้ดำ�เนินการประชุมจะสรุปรายชื่อคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
และมอบหมายให้คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนเป็นผูด้ �ำ เนินการประชุมเพือ่ เลือกโครงการต่อไป

ตอนนี้ พวกเราก็ได้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนเรียบร้อยแล้วได้แก่
๑. 										
๒. 										
๓. 		
								
๔. 										
๕. 										
๖. 										
๗. 										
๘. 										
๙. 										
ผมขอให้คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเป็นผูด้ �ำ เนินการประชุม
ต่อไป
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
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คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก ให้จัดสรรหน้าที่การดำ�เนินงาน
ตามรายละเอียดจากตารางด้านล่าง และเมือ่ จัดสรรหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งต่อทีป่ ระชุม
เพื่อขอคำ�รับรอง
ตำ�แหน่ง

จำ�นวน (คน)

รายชื่อ-สกุล

รองประธาน

•
•

เลขานุการ/ผู้ช่วย

•

ประธาน

•
เหรัญญิก/ผู้ช่วย

•
•

ปฏิคม

•
•

ตรวจสอบ

•
•

ประชาสัมพันธ์

•

การประชุมคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
เกินกึง่ หนึง่ จึงถือว่าครบองค์ประชุม และให้ถอื มติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึง่
คนมีหนึ่งเสียงหากจำ�นวนเสียงที่ลงมติเท่ากัน ให้ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้าน
และชุมชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
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ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน
การรับฟังปัญหา/ความต้องการ
คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนจะต้องดำ�เนินการประชุมเพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ปัญหา/ความต้องการแก่ทป่ี ระชุม โดยคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ น
และชุมชน จะต้องบันทึกทุกปัญหา/ความต้องการไว้อย่างโปร่งใส และเปิดเผยทุกกรณี

ประธาน

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนมี “สิทธิ” เท่าเทียมกันในการเสนอความต้องการ
หรือปัญหาทีเ่ กิดขึน้ (พร้อมวงเงินโดยประมาณ) แก่ทปี่ ระชุม ดังนัน้ ขอให้ทกุ คน
แสดงความเห็นได้อย่างเต็มทีแ่ ล้วคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน
จะบันทึกทุกความเห็นของท่านอย่างเปิดเผยโปร่งใส ทุกกรณี

เพื่อความเป็นกลาง
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนไม่มีสิทธิเสนอปัญหา/ความต้องการต่อที่ประชุม
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะปัญหา/ความต้องการแก่ที่ประชุม
โดยแต่ละปัญหา/ความต้องการที่เสนอต้องมีผู้รับรอง/สนับสนุนอย่างน้อย ๑๕ คน และที่สำ�คัญ ต้องไม่ใช่
การนำ�เงินโครงการ SML ไปใช้ในลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อการนำ�เงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนกู้ยืม

ขอเสนอโครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ (พร้อมผู้สนับสนุนทีละโครงการ) ดังนี้
๑. 								
๒. 								
๓. 								
๔. 								
๕. 								
๖. 								
๗. 								
๘. 								
9

คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การพิจารณาปัญหา/ความต้องการ

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

						
คณะกรรมการโครงการหมู่ บ้ า นและชุ ม ชน
จะรวบรวมปั ญ หา/ความต้ อ งการทั้ ง หมด
และบันทึกลงในตารางเพื่อพิจารณาจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของปัญหา/ความต้องการร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ที่ประชุมได้เสนอปัญหา/ความต้องการร่วมทัง้ สิ้น .... เรื่อง
โดยต่อไป พวกเราจะร่วมกันพิจารณาปัญหา/ความต้องการทีละเรื่อง

เริ่มจากการพิจารณา
(๑) การจัดกลุม่ ปัญหาว่าเป็นเรือ่ งของส่วนรวมหรือส่วนตัว
(๒) การจัดลำ�ดับความสำ�คัญตามความเร่งด่วน/ความต้องการ
(๓) ประโยชน์/ความคุม้ ค่า
(๔) เงินทีต่ อ้ งใช้ และ
(๕) วิธีการแก้ปัญหา
ขอให้พวกเราทุกคนแสดงความเห็นได้เต็มทีแ่ ละมาลงคะแนนกัน ทีละโครงการ
(ตามตารางดังต่อไปนี้)
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

การจัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่ามีประโยชน์
ต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหน เป็นประโยชน์ต่อพวกเราส่วนรวม
หรือประโยชน์ต่อคนส่วนน้อย หรือเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
หรือเป็นประโยชน์ส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง
ขอให้แสดงความเห็นได้เต็มที่ แล้วมาลงคะแนนกัน

๑ ประโยชน์ส่วนรวม
โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

๕ = ส่วนรวมมาก
๔ = ส่วนรวม
๓ = เฉพาะกลุ่ม
๒ = ส่วนน้อย
๑ = เฉพาะบุคคล

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

จัดกลุ่มปัญหา
ปัญหาส่วนรวมหรือปัญหาส่วนตัว
เป็นการแก้ปัญหา
และเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมอย่างมาก
ในการชีวิตประจำ�วัน

เป็นประโยชน์
โดยส่วนรวมต่อการ
ทำ�มาหากินของคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประโยชน์
ส่วนรวมมาก
๕ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนรวม
๔ คะแนน

เป็นเรื่องของการ
ประกอบอาชีพ
ในลักษณะเป็น
กลุ่ม/หมู่คณะ

นำ�ไปจัดลำ�ดับความสำ�คัญต่อ
ประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม
๓ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนน้อย
๒ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนบุคคล
๑ คะแนน

เลือกแนวทางการดำ�เนินการพิเศษ
๖ แนวทาง
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

แนวทางการดำ�เนินการพิเศษ ๖ แนวทาง
ประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม
๓ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนน้อย
๒ คะแนน

ประโยชน์
ส่วนบุคคล
๑ คะแนน

ถ้าเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือคนส่วนน้อย หรือเฉพาะบุคคล
อาจจะดำ�เนินการได้ ๖ แนวทาง คือ
๑. ติดต่อกับอำ�เภอ เพือ่ ขอคำ�แนะนำ�
๒. ติดต่อกับหน่วยราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ติดต่อกับหน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะเรือ่ ง โดยตรง
เช่น กองทุนหมู่บา้ น สถาบันการเงิน ฯลฯ
๔. ผ่านหน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน
๕. ขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
๖. ขอคำ�แนะนำ�จากสถาบันการศึกษา
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ/ความเร่งด่วน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่าแต่ละปัญหา/ความต้องการว่า
มีความจำ�เป็นหรือความเร่งด่วนในระดับใด
เร่งด่วนมากต้องดำ�เนินการทันที หรือเร่งด่วนต้องแก้ไข
หรือเร่งด่วนปานกลาง หรือไม่เร่งด่วนรอได้ หรือไม่เร่งด่วนเลย
ขอให้แสดงความเห็นได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่างเสรี

๒ ความจำ�เป็นเร่งด่วน
โครงการ
(ใส่ชอ่ื โครงการ และ
วงเงินโดยประมาณ)

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
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๕
๔
๓
๒
๑

=
=
=
=
=

เร่งด่วนมาก
เร่งด่วน
ปานกลาง
ไม่เร่งด่วน
ไม่เร่งด่วน

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

จัดลำ�ดับความสำ�คัญตาม
ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการ

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่จำ�เป็นต้อง
แก้ไข/
ดำ�เนินการ
โดยด่วนมาก
เพราะ
คนส่วนใหญ่
เดือดร้อน
ในการ
ใช้ชีวิต
ประจำ�วัน

เร่งด่วน
มาก
๕ คะแนน

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ต้องแก้ไข/
ดำ�เนินการ
โดยด่วน

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ต้องแก้ไข/
ดำ�เนินการ
หากมีเงินพอ
ก็ควรทำ�

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ต้องแก้ไข/
ดำ�เนินการ
แต่
ยังไม่ถึง
เวลา
สามารถ
รอได้

เร่งด่วน
๔ คะแนน

ปานกลาง
๓ คะแนน

ไม่เร่งด่วน
๒ คะแนน

ปัญหา/
ความต้องการ
ที่ไม่ควรทำ�
ในขณะนี้

ไม่เร่งด่วน
เลย
๑ คะแนน
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ/ประโยชน์ที่ได้รับ

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่า หากดำ�เนินโครงการแล้ว
พวกเราจะได้รับประโยชน์/คุ้มค่าแค่ไหน เป็นประโยชน์มากที่สุดและคุ้มค่ามาก ๆ
หรือเป็นประโยชน์มากและคุ้มค่า หรือเป็นประโยชน์ปานกลางเหมาะกับเงินที่ใช้ไป
หรือได้ก็ดีมีก็ได้ หรือเฉย ๆ ค่อนไปทางไม่คุ้มค่า
ขอให้แสดงความเห็นได้เต็มที่ และลงคะแนนได้อย่างอิสระเต็มที่

๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการ
(ใส่ชอ่ื โครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
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๕
๔
๓
๒
๑

=
=
=
=
=

ได้มากที่สุด
ได้มาก
ได้ปานกลาง
ได้น้อย
ได้น้อยมาก

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

จัดลำ�ดับความสำ�คัญตาม
ประโยชน์/ความคุม
้ ค่าทีไ่ ด้รบ
ั

ถ้าได้ท�ำ
จะเป็น
ประโยชน์
กับ
พวกเรา
มาก ๆ ๆ
คุ้มมาก
ที่จะทำ�

ถ้าได้ทำ�
จะเป็น
ประโยชน์
มาก
คุ้มค่า
ที่จะทำ�

ถ้าได้ทำ�
จะเป็น
ประโยชน์
พอสมควร
ก็สมควร
กับเงิน
ที่จะใช้

ถ้าได้ก็ดี
มีก็ได้

เฉย ๆ
ไม่มี
ความเห็น
ค่อนข้าง
ไม่คุ้มค่า

ได้มากที่สุด
๕ คะแนน

ได้มาก
๔ คะแนน

ได้ปานกลาง
๓ คะแนน

ได้น้อย
๒ คะแนน

ได้น้อยมาก
๑ คะแนน

17

คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ/จำ�นวนเงินที่ต้องใช้

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่า
ในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการแต่ละเรื่องนั้น จะใช้เงินมากน้อยแค่ไหน
ใช้เงินเกินกว่าเงินที่ได้รับมาก หรือใช้เงินเกินกว่าที่ได้รับเล็กน้อย
หรือใช้เงินหมดพอดี หรือใช้เงินแค่บางส่วนเท่านั้น หรือใช้เงินน้อยมาก
ขอให้ทุกคนแสดงความเห็น และลงคะแนนได้อย่างอิสระเต็มที่

๔ จำ�นวนเงินที่ต้องใช้
โครงการ
(ใส่ชอ่ื โครงการ และ
วงเงินโดยประมาณ)

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
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๕=
๔=
๓=
๒=
๑=

ใช้น้อย
ใช้บางส่วน
ใช้หมดพอดี
ใช้เกินเล็กน้อย
ใช้เกินมาก

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

จัดลำ�ดับความสำ�คัญตาม
จำ�นวนเงินทีใ่ ช้

ใช้เงิน
น้อยมาก
เหลือเงิน
มาก

ใช้เงินน้อย
เหลือเงิน
เพียง
เล็กน้อย

ใช้เงิน
พอดี ๆ
กับเงินที่ได้รับ

ใช้เงินมาก
เกินกว่าเงิน
ที่ได้รับ
พอสมควร

ใช้เงินสูง
มาก
เกินกว่า
เงินที่ได้รับ
มาก

ใช้เงินน้อย
๕ คะแนน

ใช้เงินบางส่วน
๔ คะแนน

ใช้เงินพอดี
๓ คะแนน

ใช้เงินมากกว่า
ที่ได้รับ
เล็กน้อย
๒ คะแนน

ใช้เงิน
มากกว่าที่
ได้รับมาก
๑ คะแนน
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ/วิธีการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

วิธีการ คือ พิจารณาทีละปัญหา/ความต้องการว่า ในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
แต่ละเรื่องนั้น จะใช้วิธีการอะไร พวกเราทำ�กันเองได้ทั้งหมด หรือทำ�กันเองได้
แต่ต้องขอคำ�แนะนำ�จากคนอื่น หรือต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
หรือต้องขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
หรือไม่สามารถทำ�กันเองได้ต้องให้หน่วยงานอื่นเป็นคนทำ�
ขอให้ทุกคนแสดงความเห็น และลงคะแนนได้อย่างอิสระเต็มที่

๕ วิธีการดำ�เนินการ
โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)

โครงการ ก. (........ บาท)
โครงการ ข. (........ บาท)
โครงการ ..... (........ บาท)
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๕ = ทำ�ได้เองทั้งหมด
๔ = ทำ�ได้แต่ต้องมีคนแนะนำ�
๓ = ขอความช่วยเหลือจาก ๑ หน่วยงาน
๒ = ขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
๑ = ทำ�เองไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานอื่นทำ�

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

จัดลำ�ดับความสำ�คัญตาม
วิธกี ารแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
พวกเรา
ทำ�กันเองได้
ทั้งหมด

พวกเรา
ทำ�กันเองได้
แต่ต้องขอ
คำ�แนะนำ�
จากคนอื่น

พวกเราทำ�ได้
ต้องขอ
ความ
ช่วยเหลือ
จาก
หน่วยงาน
ภายนอก
(๑ หน่วยงาน)

ทำ�ได้เอง
ทั้งหมด
๕ คะแนน

ทำ�ได้เอง
แต่ต้องมี
คนแนะนำ�
๔ คะแนน

อาศัยความ
ช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน
อื่น
๓ คะแนน

พวกเราทำ�ได้
ต้องขอ
ความ
ช่วยเหลือ
จาก
หน่วยงาน
ภายนอก
(หลาย
หน่วยงาน)

พวกเรา
ทำ�กันเอง
ไม่ได้
ต้องให้
หน่วยงาน
อื่น
เป็นคนทำ�

อาศัยความ
ช่วยเหลือ
จากหลาย
หน่วยงาน
๒ คะแนน

ควรขอให้
หน่วยงาน
อื่นทำ�
๑ คะแนน
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ตารางคะแนนการพิจารณา

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะเป็นผู้สรุปคะแนนของแต่ละประเด็น
ในทุกโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน วิธีการสรุปคะแนนง่ายมาก
คือ บวกคะแนนทั้ง ๕ ประเด็นก็จะได้คะแนนรวมของแต่ละโครงการ

๑ ประโยชน์
ส่วนรวม

๒ ความจำ�เป็น
เร่งด่วน

๕ = ส่วนรวมมาก
๔ = ส่วนรวม
๓ = เฉพาะกลุ่ม
๒ = ส่วนน้อย
๑ = เฉพาะบุคคล

๕ = เร่งด่วนมาก
๔ = เร่งด่วน
๓ = ปานกลาง
๒ = ไม่เร่งด่วน
๑ = ไม่เร่งด่วนเลย

โครงการ ก. (........ บาท)

๕

๔

๕

โครงการ ข. (........ บาท)

๕

๓

๕

โครงการ ค. (........ บาท)

๔

๔

๔

โครงการ ..... (........ บาท)

๓

๔

๒

โครงการ
(ใส่ชอ่ื โครงการ และวงเงิน
โดยประมาณ)
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๓ ประโยชน์
ทีจ่ ะได้รบั
๕ = ได้มากที่สุด
๔ = ได้มาก
๓ = ได้ปานกลาง
๒ = ได้น้อย
๑ = ได้น้อยมาก

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

๔ จำ�นวนเงินทีต่ อ้ งใช้
๕ = ใช้น้อย
๔ = ใช้บางส่วน
๓ = ใช้หมดพอดี
๒ = ใช้เงินเล็กน้อย
๑ = ใช้เงินมาก

๕ วิธีการดำ�เนินการ
๕ = ทำ�ได้เองทั้งหมด
๔ = ทำ�ได้แต่ต้องมีคนแนะนำ�
๓ = ขอความช่วยเหลือจาก ๑ หน่วยงาน
๒ = ขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
๑ = ทำ�เองไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานอื่นทำ�

คะแนนรวม
(ข้อ ๑-๕)

๑

๑

๑๖

๔

๔

๒๑

๓

๓

๑๘

๓

๔

๑๖
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การคัดเลือกโครงการ
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

หลังจากที่พวกเราได้ร่วมกันพิจารณาทีละปัญหา แล้วขอให้ที่ประชุมได้ลงคะแนน
เลือกโครงการที่ต้องการ โดยผู้มีสิทธิในการลงคะแนน คือ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
และต้องเป็นผู้มาประชุมในวันนี้เท่านั้น การลงคะแนนให้กระทำ�โดยวิธีเปิดเผย
และให้ถือว่า ๑ คน ๑ เสียง เป็น ๑ คะแนน
ขอให้ทุกคนได้โหวตให้โครงการต่างๆ ตามที่ต้องการได้ ณ บัดนี้
โครงการที่ ๓
โครงการที่ ๑

โครงการที่ ๒

โครงการที่ ๔

โครงการที่ ๕

สำ�หรับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกโครงการที่ต้องการ

คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนจะทำ�หน้าทีร่ วมผลการลงคะแนนของประชาชนในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนเพื่อเลือกโครงการ และจัดอันดับที่ให้โครงการที่มีคะแนนสูงสุดไปน้อยสุดตามลำ�ดับ

สรุปตารางคะแนนการพิจารณา
โครงการ
(ใส่ชื่อโครงการและวงเงิน
โดยประมาณ)

ผลการลงคะแนน
ลำ�ดับที่ของโครงการ
คะแนนรวม ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ได้รับความเห็นชอบ
(ข้อ ๑-๕) เพื่อเลือกโครงการใช้คะแนนดิบ
จากส่วนรวม
(โดยการประมาณ)

โครงการ ก. (..........บาท)

๑๖

๔๐๐

๒

โครงการ ข. (..........บาท)

๒๑

๔๕๐

๑

โครงการ ค. (..........บาท)

๑๘

๓๗๐

๓

โครงการ....... (..........บาท)

๑๖

๒๐๐

๔

หมายเหตุ : กรณีทหี่ มูบ่ า้ นหรือชุมชนไม่พอใจผลการอนุมตั โิ ครงการและงบประมาณ สามารถยืน่ อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

24

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำ�บัญชี
การกำ�หนดคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี
เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ได้คัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนแล้ว
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องกำ�หนด “คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน
และจัดทำ�บัญชี” จำ�นวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย
		 ๑. ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน ๑ คน
		 ๒. เหรัญญิก ๑ คน
		 ๓. ตัวแทนจากคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ๑ คน
มีหน้าทีเ่ ปิดบัญชีเงินฝาก เบิกจ่าย นำ�ฝากเงิน จัดทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่ายของชุมชน
และโครงการ โดยเหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินสด สมุดคู่ฝากบัญชีและใบเสร็จรับเงิน
ผู้รับผิดชอบ
ในการเบิกจ่ายบัญชี

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน
ประธาน
เหรัญญิก

ตัวแทน
คณะกรรมการโครงการ

เพื่อความรวดเร็วในการเปิดบัญชีให้ผู้แทนของอำ�เภอ/เขต/เทศบาล
ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชาคม ช่วยยืนยันรายชื่อ
“คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี”
เพื่อจะได้ดำ�เนินการเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การเปิดบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน
คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนจะต้องนำ�รายงานผลการประชุมฯ สำ�เนา
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งมอบให้นายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/ผู้อำ�นวยการเขตในพื้นที่
โดยนายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/ผู้อำ�นวยการเขต จะต้องลงนามรับรองเอกสารรายงานผล
การประชุมประชาคม การจัดทำ�โครงการโดยประชาคม และรับรองการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
โครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำ�การ จากนัน้ แจ้งชือ่ หมูบ่ า้ น/ชุมชนไปยัง
กรมการปกครอง และสำ�นักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพือ่ ลงทะเบียนความ
พร้อมและแจ้งต่อไปยังธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเตรียมการโอนเงินจัดสรรเข้าบัญชีให้หมู่บา้ น/ชุมชนต่อไป
ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของชุมชน ให้มขี อ้ ตกลงกับธนาคารในการสละสิทธิ
เรียกร้องและให้สิทธิกับสำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีอำ�นาจ
ในการระงับการเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและ
ชุมชนจัดทำ�รายงานผลการประชุม

๑

ติดประกาศให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ

๒
คณะกรรมการโครงการฯ ส่งรายงาน
ให้นายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/
ผู้อำ�นวยการเขตทราบ
เพื่อลงนามรับรอง
ภายใน ๓ วันทำ�การ

๓
นายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/
ผู้อำ�นวยการเขตแจ้งกรมการปกครอง
และสำ�นักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
เพื่อลงทะเบียนความพร้อมของหมู่บ้าน/
ชุมชน ภายใน ๕ วันทำ�การ
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๔

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
แจ้งธนาคารเพื่อเตรียมการ
โอนเงินจัดสรร
เข้าบัญชีให้หมู่บา้ น/ชุมชน

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

ขั้นตอนการเปิดบัญชีและการรับโอนเงิน
ธนาคาร
(ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส./
ธนาคารกรุงไทย)

ผู้รับผิดชอบ
ในการเบิกจ่ายบัญชี
- ประธานกรรมการโครงการฯ
- เหรัญญิก ๑ คน
- ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ ๑ คน




เตรียมหลักฐาน
คณะผูร้ บั ผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน
และจัดทำ�บัญชี จำ�นวน ๓ คน
สำ�เนาบัตรประชาชน
แบบขอเปิดบัญชีของธนาคาร
(อคบ.๒๒)

ส่ง

รัฐบาล

โอนเงินให้ธนาคาร
(ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส./
ธนาคารกรุงไทย)

ตรวจสอบเอกสาร

รับเปิดบัญชี
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
และรับโอนเงินจากรัฐบาล
ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝาก
และยอดเงิน

รับสมุด

ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายบัญชี จะต้องเปิดบัญชีและรับโอนเงินจาก
ธนาคารตามขั้นตอนในแผนภูมิดา้ นบน
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ขั้นตอนเบิกจ่ายและการถอนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

การเงินและการทำ�บัญชี
การเปิดและ
สั่งจ่ายบัญชี

- ตัวแทนคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
โครงการฯ ๒ คน
- ตัวแทนจากคณะผูร้ บั ผิดชอบ โครงการฯ
- เหรัญญิก ๑ คน
การตรวจสอบและ
ประเมินโครงการ ๑ คน - ตัวแทนคณะกรรมการ
โครงการ ๑ คน
ลงนามเพื่อขอเบิกจ่าย
ตามแผนงานโครงการ

การจัดทำ�บัญชี

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักฐาน
การดำ�เนินโครงการ
ตรวจสอบพร้อม
เก็บหลักฐาน
และจ่ายเงิน

รับเงินพร้อมลง
หลักฐาน

ทำ�บัญชี
ปิดประกาศ

ในการเบิกจ่ายและถอนเงิน
ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบดำ�เนินการตามขั้นตอน
ในแผนภูมิด้านบน
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รัฐบาล

- เหรัญญิกหรือผู้ช่วย ๑ คน
- ตัวแทนคณะกรรมการโครงการฯ
หรือ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
โครงการฯ ๑ คน

- กรอกใบถอนเงินที่ลงนาม
โดยผู้มีอำ�นาจ ๓ คน
- หลักฐานการดำ�เนินโครงการ
รับเงินและใช้จ่าย
ตามแผนงานโครงการ

ธนาคาร
(ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.
/ธนาคารกรุงไทย)

เก็บข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ต่อไป

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

บัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน
๑. “บัญชีธนาคาร” ผูร้ บั ผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี จะต้องบันทึกทุกรายการลง
ในบัญชีธนาคารทุกครั้งเมื่อมีการรับหรือเบิกจ่ายเงินโครงการ รวมทั้งนำ�ไปติดประกาศ
สาธารณะด้วย เพื่อแสดงให้ทุกคนได้ทราบสถานะทางการเงินของหมู่บา้ น/ชุมชน
๒. “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชีจะต้องบันทึก
ทุกรายการเมือ่ มีการรับหรือเบิกจ่ายตามรายการของการจัดซือ้ จัดจ้าง หรือกิจกรรมต่างๆ
ลงในบัญชีรายรับ-รายจ่ายของหมู่บ้าน/ชุมชน
๓. “ทะเบียนคุมใบเสร็จตามบัญชี” ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี จะเป็น
ผู้ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดใบเสร็ จ /บิ ล เงิ น สด/ใบสำ � คั ญ รั บ เงิ น ทุ ก รายการลงในทะเบี ย น
คุมใบเสร็จตามบัญชีทุกครั้ง
๔. “บัญชีคมุ วัสดุครุภณ
ั ฑ์” ผูร้ บั ผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชีจะเป็นผูบ้ นั ทึกรายการ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกรายการลงในบัญชีคุมวัสดุครุภัณฑ์ทุกครั้ง

หลักการจัดทำ�บัญชี

๑. ใครบันทึก
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู้รับผิดชอบการจัดทำ�บัญชี อาจเป็นเหรัญญิก
หรือผูช้ ว่ ยเหรัญญิกหรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
บันทึกอะไร บันทึกรายการรับที่ได้มาและรายการจ่ายที่จ่าย
ออกไปในทุกครั้งและควรทำ�ทันที
บันทึกทำ�ไม บันทึกเพื่อให้รู้ว่ามีการรับเงิน และการใช้จ่ายเงิน
อย่างไร แล้วมียอดเงินคงเหลืออยู่เท่าไร
บันทึกเมื่อไร ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายเงิน
บันทึกที่ไหน บันทึกลงในสมุดบัญชีโครงการ SML
บันทึกอย่างไร บันทึกในสมุดบัญชีโครงการ SML พร้อมทัง้ แนบ
หลักฐานการเบิกจ่ายทุกครั้ง
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ข้อควรจำ�



คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี คอยลงบันทึกเมื่อมีการรับเงิน
และจ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ติดประกาศบัญชีตา่ งๆ ให้ประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชนได้รับรู้โดยทั่วกัน อย่างน้อย
เดือนละครั้ง เพื่อการตรวจสอบบัญชีโครงการ SML

ข้อแนะนำ�ในการจัดทำ�บัญชี
“คณะผูร้ บั ผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี” จะเป็นผูเ้ ก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดทำ�
บัญชีต่างๆ ของโครงการ โดยมีข้อแนะนำ� ดังนี้
๑. จัดทำ�บัญชีทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารรับหรือจ่ายเงิน โดยบันทึกตามจริง
และควรจัดทำ�สรุปการใช้เงินเมื่อปิดโครงการด้วย

๒. การเก็บรักษาเงินสด ให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

๓. สมุดบัญชีและบัญชีต่ างๆ ของโครงการควรเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย โดยเอกสารรับจ่ายเงินต่างๆ ก็ต้องเรียงลำ�ดับ
ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

ประโยชน์การจัดทำ�บัญชี
๑. ช่วยควบคุมการใช้จ่ายเพื่อจะได้ดูรายรับ-รายจ่ายและยอดคงเหลือ
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันในการตรวจสอบโครงการให้แก่ประชาชนหรือ
หน่วยงานราชการทราบ
๓. เพือ่ เตือนผูร้ บั ผิดชอบทางด้านการเงินและคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ น
และชุมชนให้ทราบ
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การวางแผนโครงการ
การกำ�หนดคณะผู้รับผิดชอบการดำ�เนินโครงการ
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องกำ�หนด “คณะผู้รับผิดชอบ
การดำ � เนิ น โครงการ” ตามความเหมาะสม โดยอาจกำ � หนดเป็ น รายโครงการได้
โดยคณะหนึ่งๆ ได้ ซึ่งประกอบด้วย
๑. ตัวแทนจากคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ๒ คน
๒. ตัวแทนจากคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ ๑ คน
มีหน้าที่จัดประชุมคณะผู้รับผิดชอบจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
กำ�หนดขั้นตอนการทำ�งาน ระยะเวลา รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณตามโครงการ

วิ ธี ก ารดำ � เนิ นโครงการมี อ ยู่ ห ลายวิ ธี ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมและ
ความเห็นชอบของที่ประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่
๑. ประชาชนทำ�กันเองทั้งหมด คือ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน
ดำ�เนินโครงการ โดยการขอแรงประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนหรืออาจจ่ายเป็นค่าแรง ค่าตอบแทน
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้
๒. ประชาชนทำ�เองแต่ต้องขอคำ�แนะนำ� คือ ประชาชนสามารถดำ�เนินโครงการเองได้
แต่จ�ำ เป็นต้องขอคำ�แนะนำ� และความช่วยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรืออำ�เภอ
เป็นต้น
๓. ประชาชนขอความช่วยเหลือในการดำ�เนินการ คือ ประชาชนสามารถดำ�เนินโครงการ
ได้เองเพียงบางส่วน แต่เนือ่ งจากมีเงินงบประมาณน้อยหรือไม่มคี วามชำ�นาญ จึงต้องขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก/นักศึกษา/อาสาสมัคร/เอกชนมาร่วมกันทำ�
๔. ประชาชนให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ทำ � คื อ ประชาชนในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนไม่ ส ามารถ
ดำ�เนินโครงการได้เอง ต้องพึง่ พาหน่วยงานอืน่ เช่น จากภาครัฐหรือภาคเอกชนทำ�ให้ทงั้ หมด
คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน ควรจัดทำ�รายงานผลการประชุมประชาคม
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการฯ และโครงการให้เรียบร้อยทันทีที่การประชุมแล้วเสร็จ
เพื่อความรวดเร็วในการนำ�เสนอโครงการ
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รูปแบบโครงการ
โครงการ .....................................
๑. ชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน ......................................................................................
๒. คณะผู้รับผิดชอบดำ�เนินโครงการ
			 ๒.๑ .....................................................................................................
			 ๒.๒ .....................................................................................................
			 ๒.๓ .....................................................................................................
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
๔. วงเงินงบประมาณการดำ�เนินโครงการ
		 วงเงินงบประมาณแยกรายละเอียดโดยสรุป จำ�นวนงบประมาณ .................... บาท ดังนี้
ลำ�ดับ

อธิบายกิจกรรมโดยสรุป

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
รวมทั้งสิ้น

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำ�เนินการตามโครงการ
			 q ๑) ประชาชนทำ�กันเองทั้งหมด
			 q ๒) ประชาชนทำ�เองแต่ต้องขอคำ�แนะนำ�
			 q ๓) ประชาชนความช่วยเหลือในการดำ�เนินการ
			 q ๔) ประชาชนให้หน่วยงานอื่นทำ�
๖. ขั้นตอนการดำ�เนินงานโครงการ
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
๗. ระยะเวลาการดำ�เนินงาน
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
			 ............................................................................................................
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การนำ�เสนอวงเงินงบประมาณการดำ�เนินโครงการ
การนำ�เสนอวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำ�เนินโครงการควรระบุกิจกรรมการดำ�เนินงานโดยสรุป
พร้อมจำ�นวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ดังตัวอย่าง
อธิบายกิจกรรมโดยสรุป

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)
๘๐,๐๐๐

ตัวอย่าง ๑ ซื้อลูกสุกร
ตัวอย่าง ๒ ต่อเติมร้านค้าชุมชน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สูง ๕ เมตร ไม้และเทปูน
ตัวอย่าง ๓ ซื้อของเข้าร้านค้าชุมชน
- ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำ�นวน ๕๐ รายการ
- ซื้อน้ำ�มันดีเซล
ตัวอย่าง ๔ ขุดลอกคลองระบายน้ำ� กว้าง ๑๐ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร
ตัวอย่าง ๕ ซื้อเครื่องสูบน้ำ�ขนาด ๑๐๐ แรงม้า

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

การวิเคราะห์และเลือกแหล่งเงิน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำ�เนินโครงการ SML สามารถเลือกได้หลายแหล่ง
หลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสม และความเห็นชอบของหมู่บา้ น/ชุมชน ว่าวิธีใดจะเกิดประโยชน์
กับหมู่บา้ น/ชุมชนมากที่สุด
๑. เงิน SML คือ เงินทีห่ มูบ่ า้ น/ชุมชนได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
ตามโครงการ SML ซึง่ สามารถตัดสินใจใช้จา่ ยได้ตามความต้องการ
ของส่วนรวม
๒. เงินจากแหล่งอื่น คือ เงินที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกัน
บริจาค หรือขอรับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ โดย
ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด
๓. เงินที่ขอรับความช่วยเหลือ คือ เงินที่หมู่บ้าน/ชุมชนขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่น
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การจัดซื้อจัดจ้าง
การกำ�หนดคณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
		 คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน จะต้องกำ�หนด “คณะผูร้ บั ผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง”
๑. ตัวแทนจากคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ๑ คน
๒. ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๒ คน
ทำ�หน้าทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้างไม่ตอ้ งอิงระเบียบของทางราชการ โดยวัสดุอปุ กรณ์ ต้องคุณภาพดี
ราคาเหมาะสม

คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน

ประธาน

ประชาชน

ในการจัดซือ้ จัดจ้าง คณะผูร้ บั ผิดชอบการจัดซือ้ จัดจ้าง จะต้องติดประกาศสาธารณะ
เพือ่ ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้แก่ทกุ คนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนได้รบั ทราบ รวมทัง้
แจ้งความต้องการของวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ โดยระบุปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาที่ใช้
และสถานที่ส่งมอบให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส
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ข้อปฏิบัติส�ำ คัญในการจัดซื้อจัดจ้าง
		 การตรวจรับการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการเป็นผูต้ รวจรับและลงนามกำ�กับ
อย่างน้อย ๒ ใน ๓ คนทุกครั้ง
		 กรณีทมี่ เี งินเหลือ ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการเป็นผูเ้ ก็บรักษาเงินสดและเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัย
		 กรณีทมี่ เี งินสดคงเหลือหลังจากปิดโครงการ ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการในแต่ละ
โครงการส่งมอบเงินสดคลเหลือคืนให้แก่ ผูร้ บั ผิดชอบในการเบิกจ่ายบัญชี เพือ่ นำ�ฝากเข้าบัญชี
ของหมูบ่ า้ น/ขุมชน และแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�บัญชี ลงหลักฐานในบัญชีรายรับ-รายจ่าย
พร้อมทัง้ ติดประกาศบัญชีธนาคารและบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนทราบ
โดยทั่วกัน

หลักสำ�คัญในการจัดซื้อจัดจ้าง







คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของหมู่บา้ น/ชุมชนเป็นอันดับแรก
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด
รู้ถึงขั้นตอนการดำ�เนินงานของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส
ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานซึ่งกันและกันด้วยดี

หากมีกรณีทบี่ คุ คล คณะบุคคล รวมทัง้ หมูบ่ า้ นหรือชุมชนมีการบริหารจัดการ
โครงการไม่โปร่งใส มีการดำ�เนินโครงการใดต่อระเบียบหรือมีการทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือกระทำ�การอืน่ ใดทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สว่ นรวมของประชาชน
ในหมูบ่ า้ นและชุมชน สำ�นักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติจะพิจารณาดำ�เนินการ
ตามกฎหมายกับผู้กระทำ�ผิดแล้วแต่กรณี
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การตรวจสอบและประเมินโครงการ
การกำ�หนดคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ
คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนจะต้องกำ�หนดคณะผูร้ บั ผิดชอบการตรวจสอบ
และประเมินโครงการ เพื่อทำ�หน้าที่ในการควบคุมโครงการให้สำ�เร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว
และได้ผลสำ�เร็จตามที่ต้องการ โดยจะต้องประกอบด้วย
๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน
๒. ตัวแทนคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ๑ คน
๓. ตัวแทนจากประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน ๑ คน

หลักการในการควบคุม






ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
ควบคุมแต่ละกิจกรรมให้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ใช้เงินในแต่ละกิจกรรมให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
การใช้จ่ายเงินต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
หากพบปัญหาหรืออุปสรรค ให้แจ้งผูร้ บั ผิดชอบภายในหมูบ่ า้ น/ชุมชนเพือ่ ร่วมกัน
แก้ไขโดยด่วน

การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงาน
การติดตามและจัดทำ�รายงานความก้าวหน้าโครงการควรดำ�เนินการดังต่อไปนี้
๑. ตรวจสอบ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ และประเมินผลการดำ�เนินโครงการการใช้จ่าย
เงินให้ถูกต้อง มีหลักฐานตรวจสอบได้ รวมถึงตรวจสอบการดำ�เนินงาน และบริหารโครงการ
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม
๒. จัดทำ�รายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. รายงานปัญหา/อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการหมู่บา้ น
และชุมชน นายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี และ สทบ. ตามลำ�ดับ
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาหรืออุปสรรคใดๆ ทีห่ มูบ่ า้ น/ชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็สามารถ
ขอคำ�แนะนำ� หรือความช่วยเหลือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องได้แก่

หน่วยงานที่สามารถให้คำ�แนะนำ�/ความช่วยเหลือ
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จังหวัด/อำ�เภอ
หน่วยราชการหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และธนาคารกรุงไทย)
หน่วยงานพัฒนาชุมชน
สถาบันการศึกษาของจังหวัดที่เป็นศูนย์ประสานงาน SML
ภาคเอกชน
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการเมือ่ ดำ�เนินการเสร็จสิน้ ครัง้ แรก ต้องรายงานผลการดำ�เนินโครงการ
ต่อเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลระดับอำ�เภอหรือสำ�นักงานเขต
หรือเทศบาลเข้าร่วมตรวจสอบผลการดำ�เนินโครงการในเบื้องต้น หลักฐานประกอบด้วย ภาพถ่าย
การปฏิบัติงาน ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน (บิลเงินสดหรือใบสำ�คัญรับเงิน) หนังสือจดทะเบียนการค้า
หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า (ถ้ามี โดยหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง) จำ�นวนสินค้า สำ�เนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประจำ�ตัวประชาชน ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ และรายงานผลการดำ�เนินโครงการ
และนำ�เสนอให้ สทบ. ทราบต่อไป
การประเมินผลโครงการเมือ่ ดำ�เนินการครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีปฏิทนิ คณะกรรมการ
ตรวจติดตามประเมินผลระดับอำ�เภอหรือสำ�นักงานเขตหรือเทศบาล ต้องรายงานผลความก้าวหน้า
ความสำ�เร็จและผลของโครงการทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนโดยส่วนรวม ต่อเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กีย่ วข้อง และนำ�เสนอให้ สทบ. หลักฐานประกอบด้วย ภาพถ่ายการปฏิบตั งิ าน บัญชีรายรับ-รายจ่าย
และรายงานผลความก้าวหน้า ความสำ�เร็จ และผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน เพือ่ นำ�สรุปผลของโครงการ
ไปประมวลผล เป็นรายอำ�เภอ รายจังหวัด รายกลุ่มจังหวัด รายภาค และรวมทั้งประเทศต่อไป

ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ

ชุมชนทีด่ �ำ เนินโครงการเสร็จสิน้ แล้ว ต้องมีการประเมินผลโครงการ เพือ่ นำ�ผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการของหมู่บ้านหรือชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
การประเมินผลโครงการเมื่อดำ�เนินงานเสร็จสิ้นครั้งแรก
ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับกำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือ
ประธานชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนเพื่อกำ�หนดแนวทางในการสรุป
ผลการดำ�เนินโครงการ และจัดประเมินโครงการตามคูม่ อื การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) กำ�หนดไว้ และรายงานผลการประเมินโครงการ เสนอต่อเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง (อำ�เภอหรือสำ�นักงานเขตหรือเทศบาล) และธนาคาร หลักฐานประกอบด้วย ภาพถ่าย
การปฏิบัติงาน ใบเสร็จรับเงิน และรายงานผลการดำ�เนินโครงการ (อคบ. ๑๓,๑๔)
การประเมินโครงการเมื่อดำ�เนินงานครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีปฏิทิน
ประธานคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนร่วมกับกำ�นันหรือผูใ้ หญ่บา้ นหรือประธาน
ชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อกำ�หนดแนวทางในการสรุปผลการ
ดำ�เนินโครงการ และจัดประเมินโครงการตามคู่มือกำ�หนดไว้ และรายงานผลการประเมินโครงการ
ต่อนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ดำ�เนินโครงการ หลักฐานประกอบด้วย ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน บัญชีรายรับ-รายจ่าย และรายงาน
ความก้าวหน้า ความสำ�เร็จและผลงานของโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน (อคบ. ๑๕,๑๖)
ให้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลระดับอำ�เภอหรือสำ�นักงานเขตหรือเทศบาล
สรุปรายงานต่อนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี เพื่อส่งให้ สทบ. และนำ�เสนอ
จังหวัดสรุปผลการประเมินโครงการรวมทั้งจังหวัด และแจ้งกรมการปกครองทราบ สทบ. นำ�สรุป
ผลการประเมินโครงการไปประมวลผล เป็นรายกลุ่มจังหวัด รายภาค และรวมทั้งประเทศ เพื่อนำ�
ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินโครงการต่อไป
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การรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี
หลังจากที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำ�เนินโครงการเป็นระยะ
เวลาครบ ๑ ปีแล้ว คณะกรรมการโครงการฯ จะต้องจัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงาน
เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ทราบถึงผลการดำ�เนินงาน/ความสำ�เร็จของโครงการ
และเป็นการรายงานต่อรัฐบาล เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาขยายผลต่อไปในอนาคต

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี





คณะกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�
สำ�รวจว่า ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนได้รบั ประโยชน์อะไรจากโครงการทีห่ มูบ่ า้ น/
ชุมชนได้ทำ�ไปบ้าง
สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน ถึงสภาพความเป็นอยู่
ความสะดวกสบาย การมีงานทำ� เป็นต้น
จัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี
ในรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของหมูบ่ า้ น/ชุมชน จะมีรายละเอียดการรายงาน
ดังนี้
๑. สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยอาจจัด
ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือจัดทำ�กล่องรับความคิดเห็นก็ได้
๒. ตรวจสอบดูว่ามีปัญหา/อุปสรรคจากการดำ�เนินงานของหมู่บ้าน/
ชุมชนหรือไม่ และระดมความคิดจากประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
๓. มีโครงการอืน่ ๆ ทีป่ ระชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนต้องการทำ�แต่เงินไม่พอ
หรือต้องของรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ อีกหรือไม่
สำ�หรับแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของหมูบ่ า้ น/ชุมชน สามารถ
ติดต่อขอรับได้ทนี่ ายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/ผูอ้ �ำ นวยการเขต หรือสำ�นักงานกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

การลงทะเบียนทรัพย์สิน
ชุมชนที่ดำ�เนินโครงการตามมติที่ประชุมประชาคมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องลงทะเบียน
สินทรัพย์ของชุมชนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑. เงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ เงินที่นำ�มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ
ไปจัดซื้อสิ่งของมาจำ�หน่าย หรือแปรรูปเป็นผลิตผลที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือเป็นโครงการใน
ลักษณะวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจะคงอยู่ต่อไป (อคบ. ๑๘ เลขที่
ทะเบียนทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียน ขึ้นต้นด้วย หมายเลข ๑)
๒. วัสดุ ได้แก่ สิ่งของ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท (อคบ. ๑๙ เลขที่ทะเบียนทรัพย์สินของวัสดุ ขึ้นต้นด้วย หมายเลข ๒)
๓. ครุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท (อคบ. ๒๐ เลขที่ทะเบียนทรัพย์สินของครุภัณฑ์ ขึ้นต้นด้วย
หมายเลข ๓)
๔. ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ
ที่ติดตรึงกับที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
สะพาน ถนน บ่อน้ำ� อ่างเก็บน้ำ� ทำ�นบ ฝาย เป็นต้น (อคบ. ๒๑ เลขที่ทะเบียนทรัพย์สิน
ของที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ขึ้นต้นด้วย หมายเลข ๔)
กรณี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ รถไถ รถอีแต๋น ทีจ่ ะต้อง
มีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ให้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านและชุมชน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
กรณี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย นต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
ให้จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธิข์ องคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน
และยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์

หลักในการลงทะเบียนทรัพย์สิน
๑. ดูแล ตรวจสอบและรับผิดชอบการลงทะเบียนทรัพย์สนิ การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ
ให้ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงของโครงการ
๒. ปิดประกาศรายการทรัพย์สินให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันทุก ๑ เดือน
หรือ ๓ เดือน ต่อครั้ง
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ขั้นตอนการดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

ขั้นตอนการดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (ต่อ)
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ขั้นตอนหลักในการดำ�เนินโครงการ

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ น

คณะกรรมการ
โครงการหมู่บา้ น
และชุมชน

• จัดให้มี
• คัดเลือก
ประชาคม
โครงการ
เพื่อคัดเลือก • เสนอชื่อ
คณะกรรมการ
หมู่บา้ น
ชุมชน
หรือชุมชน
พร้อมเอกสาร
รายงาน
การประชุม
ประชาคม
• รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า
ร่วมประชุม
• จัดทำ�ราย
ละเอียด
โครงการ
• เปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร

(5 วันทำ�การ)

นายอำ�เภอ หรือผู้
อำ�นวยการเขต
หรือนายกเทศมนตรี

ผู้วา่ ราชการ
จังหวัด

กรมการ
ปกครอง

สทบ.

คณะ
อนุกรรมการ

ธนาคาร

• ตรวจสอบ
โครงการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์
• ลงนามรับรอง
เอกสารรายงาน
การประชุม
ประชาคม
• รับรอง
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชน
(3 วัน)
• จัดส่งราย
ชื่อหมู่บ้าน/
ชุมชนและ
สรุปโครงการ
อย่างย่อ

รับทราบ
บันทึกฐาน
ข้อมูล

(5 วันทำ�การ)

• ตรวจสอบ
๑) ความ
พร้อม
๒) ความ
ถูกต้อง
๓) กรอบ
วงเงิน
ตามขนาด
หมู่บ้าน

แจ้งผลการอนุมัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หมู่บ้าน/ชุมชน นายอำ�เภอหรือนายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชจังหวัด
และกรมการปกครอง) ทราบ
ไม่อนุมัติ
หมู่บ้าน/ชุมชนแก้ไข

พิจารณา
และอนุมัติ
โครงการ

โอนเงิน
เข้า
บัญชี

อนุมัติ
หมู่บ้าน/ชุมชนรับเงินโอน

หมายเหตุ : กรณีทหี่ มูบ่ า้ นหรือชุมชนไม่พอใจผลการอนุมตั โิ ครงการและงบประมาณ สามารถยืน่ อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

42

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สรุปโครงสร้าง
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน
คณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน มีคณะผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่ ทำ�
หน้าทีร่ บั ผิดชอบการดำ�เนินงานต่างๆ ของโครงการ มีโครงสร้างสรุปได้ดงั นี้

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี
ผู้รับผิดชอบการดำ�เนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ช่องทางในการติดต่อ
ได้จาก

ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอข้อมูลเพิม่ เติม หรือขอคำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ความช่วยเหลือ
นหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
• ตูสำ�้ นัปณกงานกองทุ
ที่ ๑๑ ปณฝ ห้าแยกปากเกร็ด ๑๑๑๒๑

•
•
•
•
•
•
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โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙
โทรสาร : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๖
http : //sml.villagefund.or.th
e-mail : sml@villagefund.or.th
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑
เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๓๕
โทรสาร : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๑๑
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๒
เลขที่ ๑๔๖/๑๒๙-๑๓๐ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๔๕
โทรสาร : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๖๐
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๓
เลขที่ ๓๖/๕ ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๐
โทรสาร : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๑
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๔
เลขที่ ๓๐๘ หมูท่ ี่ ๑๖ ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๕๑ ๒๕๕๔ , ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๘๒
โทรสาร : ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๖๕
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๕
เลขที่ ๑๖๔/๗ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๑-๒
โทรสาร : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๓
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๖
เลขที่ ๕๓/๔-๕ ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๗๖
โทรสาร : ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๙๐

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๗
• เลขที
่ ๒๘๓/๖-๗ ซ.มิตรภาพ ๑๕ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

•
•
•
•
•
•
•

จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๗-๘
โทรสาร : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๙
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๘
เลขที่ ๘ ซ.ชยางกูร ๓๔ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๒ ๓๐๓๒
โทรสาร : ๐ ๔๕๓๑ ๓๗๔๒
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๙
เลขที่ ๓๙๖/๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ต.มะขามเตี้ย ถ.ชนเกษม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๑-๒
โทรสาร : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๒
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๐
เลขที่ ๕๘๐ และ ๕๘๒ หมู่ที่ ๒ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๒
โทรสาร : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๓
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๑
เลขที่ ๖๒๕ ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๐๘-๙
โทรสาร : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๑๐
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๒
เลขที่ ๒๖๐/๑๗ หมู่ที่ ๒ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๑
โทรสาร : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๐
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๓
เลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๖ ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๓๙
โทรสาร : ๐ ๓๖๖๔ ๕๑๖๑
ที่ทำ�การเขต/อำ�เภอ/เทศบาล ทั่วประเทศ
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แบบเอกสารประกอบการดำ�เนินโครงการ
- อคบ. ๐๑ หมายถึง แบบขอส่งรายงานการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการ
- อคบ. ๐๒
- อคบ. ๐๓
- อคบ. ๐๔
- อคบ. ๐๔.๑
- อคบ. ๐๔.๒

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- อคบ. ๐๕
- อคบ. ๐๖
- อคบ. ๐๗
- อคบ. ๐๘
- อคบ. ๐๙
- อคบ. ๐๙.๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- อคบ. ๐๙.๒ หมายถึง
- อคบ. ๑๐
- อคบ. ๑๑
- อคบ. ๑๒
- อคบ. ๑๒.๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

- อคบ. ๑๒.๒ หมายถึง
- อคบ. ๑๓
- อคบ. ๑๔
- อคบ. ๑๕
- อคบ. ๑๖
- อคบ. ๑๗
- อคบ. ๑๘
- อคบ. ๑๙
- อคบ. ๒๐
- อคบ. ๒๑
- อคบ. ๒๒
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการ
แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม
แบบขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML)
แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพือ่ ดำ�เนินโครงการโดยมติคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน
แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการ
แบบโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML)
แบบใบสืบ-เสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML)
แบบขอส่งรายงานการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
แบบขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำ�เนินโครงการ (ที่ขอเปลี่ยนแปลง) โดยมติคณะกรรมการ
โครงการหมู่บา้ นและชุมชน
แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการ (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
แบบขอส่งรายงานการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมโครงการ
แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมโครงการ
แบบขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) (ที่เสนอเพิ่มเติม)
แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพือ่ ดำ�เนินโครงการ (ทีเ่ สนอเพิม่ เติม) โดยมติคณะกรรมการโครงการ
หมู่บา้ นและชุมชน
แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการ (ที่เสนอเพิ่มเติม)
แบบขอส่งรายงานการประเมินผลโครงการ เมื่อดำ�เนินงานเสร็จสิ้นครั้งแรก
แบบการประเมินผลโครงการ เมื่อดำ�เนินงานเสร็จสิ้นครั้งแรก
แบบขอส่งรายงานการประเมินผลโครงการ เมื่อดำ�เนินงานครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
แบบการประเมินผลโครงการ เมื่อดำ�เนินงานครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
แบบใบสำ�คัญรับเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML)
แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน เงินทุนหมุนเวียน
แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน วัสดุ
แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
แบบลงทะเบียนทรัพย์สิน ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของชุมชน

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ. ๐๑
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมประชาคมเพือ่ คัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML)
เรียน ประธานอนุกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(ผ่านนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบ อคบ.๐๒, แบบ อคบ.๐๓, แบบ อคบ.๐๕
๒. สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมสิน/ธ.ก.ส./กรุงไทย) เลขที.่ ...........................
		 สาขา.....................................................................................................
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML) สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน.................................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน......................หมู่ ........ ตำ�บล ............................... เทศบาล ...........................................
อำ�เภอ...................................................จังหวัด ............................................ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จำ�นวน ................................................. บาท (................................................) ทัง้ นี้ มติทปี่ ระชุมประชาคม
เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................. ได้คัดเลือกโครงการ ดังนี้
๑. โครงการ ............................................................ งบประมาณ ........................... บาท
๒. โครงการ ............................................................ งบประมาณ ........................... บาท
๓. โครงการ ............................................................ งบประมาณ ........................... บาท
๔. โครงการ ............................................................ งบประมาณ ........................... บาท
๕. โครงการ ............................................................ งบประมาณ ........................... บาท
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ประสงค์จะเสนอโครงการมากกว่าที่ระบุข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้านท้ายนี้

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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อคบ. ๐๒
บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน ................. หมูบ่ า้ น/ชุมชน .......................... หมู่ .......... ตำ�บล ..............................
เทศบาล ............................ 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 ชาย ................ คน หญิง ................ คน
๑.๒ ประชากร อายุ ๑๕ ปี ขึน้ ไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน ทีอ่ ยูจ่ ริงในชุมชน และมาประชุมฯ
จำ�นวน .............. คน จำ�นวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน
คิดเป็นร้อยละ ............................... (ร้อยละ ๕๐ ของจำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมดของหมูบ่ า้ นหรือชุมชน
คำ�นวณจากข้อ ๑.๑) ถือว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น
๒. ประธานกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น หรือ ผูใ้ หญ่บา้ น หรือประธานชุมชน ขอให้ทปี่ ระชุมคัดเลือก
คณะกรรมโครงการหมู่บ้านและชุมชนชน พ.ศ. ...........
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ตำ�แหน่งต่างๆ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน จำ�นวน..............คน ประกอบด้วย
ประธาน
.............................................................. อายุ ............ ปี
		 รองประธาน
.............................................................. อายุ ............ ปี
เลขานุการ
.............................................................. อายุ ............ ปี
		 ผู้ช่วยเลขานุการ .............................................................. อายุ ............ ปี
เหรัญญิก
............................................................... อายุ ............ ปี
ผู้ช่วยเหรัญญิก ............................................................... อายุ ............ ปี
		 ปฏิคม
............................................................... อายุ ............ ปี
		 ตรวจสอบ
............................................................... อายุ ............ ปี
ประชาสัมพันธ์ ............................................................... อายุ ............ ปี
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๒.๒ คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี จำ�นวน ๓ คน
		 ๒.๒.๑ ........................................................ ประธาน
		 ๒.๒.๒ ........................................................ เหรัญญิก
		 ๒.๒.๓ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ
๒.๓ คณะผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน ๓ คน
		 ๒.๓.๑ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ
		 ๒.๓.๒ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ
		 ๒.๓.๓ ........................................................ ตัวแทนคณะผูร้ บั ผิดชอบการตรวจสอบฯ
๒.๔ คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง จำ�นวน ๓ คน
		 ๒.๔.๑ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ
		 ๒.๔.๒ ........................................................ ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
		 ๒.๔.๓ ........................................................ ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
๒.๕ คณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จำ�นวน ๓ คน
		 ๒.๕.๑ ........................................................ ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
			
โครงการ
		 ๒.๕.๒ ........................................................ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ
		 ๒.๕.๓ ........................................................ ตัวแทนประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน
๓. ประธานคณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน ขอให้ทปี่ ระชุมประชาคมร่วมกันเสนอปัญหา
และความต้องการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓.๑
		
		
		
		

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

๓.๒ ทีป่ ระชุมฯ ได้รว่ มกันวิเคราะห์ปญ
ั หา/ความต้องการ โดยหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
และให้ผู้เข้าประชุมประชาคมทุกคนลงคะแนน เพื่อคัดเลือกโครงการและงบประมาณ ดังนี้
		 ๓.๒.๑ โครงการ ..............................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดับที่ ..........
		 ๓.๒.๒ โครงการ ..............................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดับที่ ..........
		 ๓.๒.๓ โครงการ ..............................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดับที่ ..........
		 ๓.๒.๔ โครงการ ..............................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท ได้ .................... คะแนน ลำ�ดับที่ .........
๓.๒.๕ โครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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๓.๓ ที่ประชุมฯ ได้มีมติคัดเลือกโครงการเพื่อการขอการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาศักยของหมู่บ้านและชุมชน (โครงการทั้งหมดที่ หมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ ให้จัดทำ�เนื้อหาบรรจุไว้ใน
รายงานการประชุม) ดังนี้
		 ๓.๓.๑ โครงการ ......................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
		 ๓.๓.๒ โครงการ ...............................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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		 ๓.๓.๓ โครงการ ......................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
		 ๓.๓.๔ โครงการ ...............................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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๔. ประธานกรรมการโครงการหมู่ บ้ า นและชุ ม ชน ขอให้ ที่ ป ระชุ ม สรุ ป ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ
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
ที่ประชุมได้มีมติให้คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี ตามข้อ ๒.๒ เปิดบัญชี
เงินฝากกับธนาคาร.....................................................สาขา.................................................
ปิดประชุมเวลา .......................... น.
..................................................
..................................................
(.....................................................)
(................ ...................................)
เลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
ตัวแทนประชาชน
โทร. .............................................
โทร. ............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
..................................................
..................................................
(.....................................................)
(...................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก
		
นายอำ�เภอ/ผูอ้ �ำ นวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................
โทร. ............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
-------------------------------------------------------------------------ขอรับรองรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................
..................................................
(.....................................................)
นายอำ�เภอ/ผู้อ�ำ นวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๐๓
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน ................. หมูบ่ า้ น/ชุมชน ......................... หมู่ .......... ตำ�บล ..............................
เทศบาล ................................... 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 ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) สำ�หรับหมู่บ้าน/ชุมชน
เรียน ผู้จัดการธนาคาร ................................................... สาขา ........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ อคบ.๐๔.๑
๒. ใบถอนเงินฝากบัญชี
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน .....................................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน.............................หมู่ ....... ตำ�บล ................................ เทศบาล ....................................
อำ�เภอ ............................................... จังหวัด ............................................ ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
๓. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๔. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๕. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
			
รวม..........โครงการ
รวมงบประมาณ.......................... บาท
			
จำ�นวนเงินตัวหนังสือ (.......................................................)
โดยทีค่ ณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนฯ ในคราวการประชุมครัง้ ที.่ ........./......................
เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ...................... มีมติเห็นชอบ
การดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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อคบ. ๐๔.๑

แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำ�เนินโครงการโดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุชน.................................................................................
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน..................... หมู่ ........ตำ�บล/เทศบาล ....................................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ในคราวการประชุมครัง้ ที่ ........./................ วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ณ .............................................................................
ซึ่งมีผู้เข้าประชุม จำ�นวน.........................คน
(ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมต่อไปนี้)
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

บ้านเลขที่

ลายเซ็น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
มีมติเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ
จำ�นวน...................................บาท (.......................................................................................)
..................................................
(.....................................................)
เลขานุการ
โทร. .............................................

..................................................
(...................................................)
ประธานกรรมการโครงการ
โทร. ............................................
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อคบ. ๐๔.๒
แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน..................... หมู่บ้าน/ชุมชน .................................................................
หมู่ .......... ตำ�บล ...................................................เทศบาล ...........................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ครั้งที่ ........./................วันที่ ......... เดือน ................................... พ.ศ. .........................
ณ .............................................................................
-------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม จำ�นวน....................คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

ที่อยู่

ลายเซ็น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
เริ่มประชุมเวลา .......................... น.
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า.................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า คณะอนุ ก รรมการดำ � เนิ น งานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน หรือ อคบ. ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณของหมู่บ้าน/ชุมชน
จำ�นวน..............โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ........................................บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการ............................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
โครงการที่ ๒ โครงการ...........................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
โครงการที่ ๓ โครงการ..........................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
(หมายเหตุ : หากโครงการมีมากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้าย
ในวาระนี้ได้)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้คณะผูร้ บั ผิดชอบในการดำ�เนินโครงการ ดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การดำ�เนินโครงการที่ ๑ .......................................................................
ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการดำ�เนินโครงการซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ก่ อ นดำ � เนิ นโครงการ โดยขอเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจำ � นวน
...............................................................บาท (.............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน..................................................บาท
(..............................................)
๓.๒ การดำ�เนินโครงการที่ ๒ .......................................................................
ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการดำ�เนินโครงการซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ก่ อ นดำ � เนิ นโครงการ โดยขอเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจำ � นวน
...............................................................บาท (.............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน..................................................บาท
(..............................................)
57

คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

(หมายเหตุ : หากการดำ�เนินงานในวาระที่ ๓ มีจ�ำ นวนโครงการเพือ่ พิจารณามากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียน
เพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้ายในวาระนี้ได้)

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา ......................... น.
..................................................
(.....................................................)
เลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม
โทร. .............................................
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..................................................
(...................................................)
ประธานในที่ประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
โทร. .............................................

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

โครงการ .........................................................................

อคบ. ๐๕

๑. ชือ่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน ................................................... รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน............................
หมู่ ....... ตำ�บล .................................... เทศบาล .......................................................
อำ�เภอ .............................................. จังหวัด ............................................................
๒. คณะผู้รับผิดชอบดำ�เนินโครงการ
๒.๑ .....................................................................................................................
๒.๒ .....................................................................................................................
๒.๓ .....................................................................................................................
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
๔. วงเงินงบประมาณการดำ�เนินโครงการ
งบประมาณแยกรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ลำ�ดับ

อธิบายกิจกรรมโดยสรุป

จำ�นวนเงินที่ใช้
(บาท)

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ใช้จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) ทั้งสิ้น
วงเงิน........................................................................................ บาท
แบ่งเป็น เงินลงทุนถาวร .................................................................... บาท
		
เงินลงทุนหมุนเวียน .............................................................. บาท
		
เงินจากแหล่งอืน่ ได้แก่ ......................................................... บาท
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำ�เนินการตามโครงการ
๑) ประชาชนทำ�กันเองทั้งหมด
๒) ประชาชนทำ�เองแต่ต้องขอคำ�แนะนำ�
๓) ประชาชนความช่วยเหลือในการดำ�เนินการ
๔) ประชาชนให้หน่วยงานอื่นทำ�
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๖. ขั้นตอนการดำ�เนินงานโครงการ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
๗. ระยะเวลาการดำ�เนินงาน
ระยะเวลาเตรียมงาน วันที่ ................. เดือน ........................................... พ.ศ. .......................
ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันที่ ................. เดือน ............................................ พ.ศ. .......................
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................
(....................................................)
ตัวแทนคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
..................................................
..................................................
(.....................................................)
(...................................................)
ตัวแทนคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบฯ
โทร. .............................................
โทร. ............................................
วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ...........................
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อคบ. ๐๖
ใบสืบ-เสนอราคา
โครงการพัฒนศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
บริษทั หรือห้าง หรือร้าน นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................
เลขที่ ........ หมู่ ......... ถนน ........................ ตำ�บล/แขวง........................ อำ�เภอ/เขต ..........................
จังหวัด ........................ โทรศัพท์ ................................. ทะเบียนการค้า ......................................................
หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากร ...................................................................
ขอเสนอราคาตามรายการนีใ้ ห้แก่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน ......................... หมู่ ......... ตำ�บล .................
เทศบาล ............................. อำ�เภอ .............................. จังหวัด .................................. ดังนี้
ลำ�ดับ
ที่

รายการ

จำ�นวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (....................................................................................)
กำ�หนดแล้วเสร็จหรือส่งของภายใน...............วัน

นับตั้งแต่วันสั่ง ราคานี้ยืนอยู่ภายใน...............วัน

ลงชื่อ.............................................ผู้สืบราคา	 ลงชื่อ............................................ผู้เสนอราคา
(..............................................................) (..............................................................)
ตำ�แหน่ง....................................................
ตำ�แหน่ง....................................................
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อคบ. ๐๗
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง		 ขอส่งเอกสารสรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
เรียน ประธานอนุกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML)
(ผ่านนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี)
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML) สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ................................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน........................... หมู่ ....... ตำ�บล .............................. เทศบาล ..................................
อำ�เภอ .................................................... จังหวัด ................................................ ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจำ�นวน ............................................. บาท (.........................................................)
ทัง้ นี้ มติทปี่ ระชุมประชาคม เมือ่ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............. ได้ขอเปลีย่ นแปลง
โครงการ ดังนี้
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
๓. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๔. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
๕. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
					
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

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

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ
รหัสชุมชน ................. หมูบ่ า้ น/ชุมชน ........................... หมู่ .......... ตำ�บล ..............................
เทศบาล ................................... 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 ชาย ................ คน หญิง ................ คน
๑.๒ ประชากร อายุ ๑๕ ปี ขึน้ ไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน ทีอ่ ยูจ่ ริงในชุมชน และมาประชุมฯ
จำ�นวน .............. คน จำ�นวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน
คิดเป็นร้อยละ ................... (ร้อยละ ๕๐ ของจำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมดของหมูบ่ า้ นหรือชุมชน คำ�นวณจาก
ข้อ ๑.๑) ถือว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น
๒. ประธานกรรมโครงการหมู่บ้านและชุมชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไม่สามารถดำ�เนินการได้ จึงขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาเสนอโครงการใหม่แทนโครงการเดิม ดังนี้
โครงการเดิม ได้แก่
๑. โครงการ ......................................................................................................................
งบประมาณ ........................................... บาท ไม่สามารถดำ�เนินการได้เนือ่ งจาก....................................
๒. โครงการ ......................................................................................................................
งบประมาณ .......................................... บาท ไม่สามารถดำ�เนินการได้เนือ่ งจาก....................................
ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอโครงการใหม่ ได้แก่
๑. โครงการ ......................................................................................................................
งบประมาณ ........................................... บาท
๒. โครงการ ......................................................................................................................
งบประมาณ .......................................... บาท
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ที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกโครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการ ..................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๒.๒ โครงการ ..................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
64

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

๓. ประธานคณะทำ�งาน ขอให้ที่ประชุมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม
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
		
นายอำ�เภอ/ผูอ้ �ำ นวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................
โทร. ............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
-------------------------------------------------------------------------ขอรับรองรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................
..................................................
(.....................................................)
นายอำ�เภอ/ผู้อ�ำ นวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๐๙
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
เรียน ผู้จัดการธนาคาร .................................................... สาขา .........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ อคบ. ๐๙.๑, แบบ อคบ.๐๖ , แบบ อคบ.๐๘
๒. ใบถอนเงินฝากบัญชี
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน .....................................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน.............................หมู่ ....... ตำ�บล ................................ เทศบาล ....................................
อำ�เภอ ............................................... จังหวัด ............................................ ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
๓. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๔. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๕. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
			
รวม..........โครงการ
รวมงบประมาณ.......................... บาท
			
จำ�นวนเงินตัวหนังสือ (.......................................................)
โดยทีค่ ณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนฯ ในคราวการประชุมครัง้ ที.่ ........./......................
เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ...................... มีมติเห็นชอบ
การดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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อคบ. ๐๙.๑
แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำ�เนินโครงการ (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
โดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุชน.................................................................................
รหัสหมู่บา้ น/ชุมชน..................... หมู่ ........ตำ�บล/เทศบาล ....................................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ในคราวการประชุมครัง้ ที่ ........./................ วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ณ .............................................................................
ซึ่งมีผู้เข้าประชุม จำ�นวน.........................คน
(ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมต่อไปนี้)
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

บ้านเลขที่

ลายเซ็น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
มีมติเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ
จำ�นวน...................................บาท (.......................................................................................)
..................................................
(.....................................................)
เลขานุการ
โทร. .............................................

..................................................
(...................................................)
ประธานกรรมการโครงการ
โทร. ............................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

อคบ. ๐๙.๒
แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
(ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน ....................... หมูบ่ ้าน/ชุมชน .................................................................
หมู่ .......... ตำ�บล ............................................เทศบาล ..................................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ครั้งที่ ........./................วันที่ ......... เดือน ................................... พ.ศ. .........................
ณ .............................................................................
-------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม จำ�นวน....................คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

ที่อยู่

ลายเซ็น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
เริ่มประชุมเวลา .......................... น.
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า.................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า คณะอนุ ก รรมการดำ � เนิ น งานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน หรือ อคบ. ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณของหมู่บ้าน/ชุมชน
จำ�นวน..............โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ........................................บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการ............................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
โครงการที่ ๒ โครงการ...........................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
โครงการที่ ๓ โครงการ..........................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
(หมายเหตุ : หากโครงการมีมากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้าย
ในวาระนี้ได้)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้คณะผูร้ บั ผิดชอบในการดำ�เนินโครงการ ดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การดำ�เนินโครงการที่ ๑ .......................................................................
ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการดำ�เนินโครงการซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ก่ อ นดำ � เนิ นโครงการ โดยขอเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจำ � นวน
...............................................................บาท (.............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน..................................................บาท
(..............................................)
๓.๒ การดำ�เนินโครงการที่ ๒ ..............................................................................
ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการดำ�เนินโครงการซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ก่ อ นดำ � เนิ นโครงการ โดยขอเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจำ � นวน
...............................................................บาท (.............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน..................................................บาท
(..............................................)
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

(หมายเหตุ : หากการดำ�เนินงานในวาระที่ ๓ มีจ�ำ นวนโครงการเพือ่ พิจารณามากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียน
เพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้ายในวาระนี้ได้)

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา ......................... น.
..................................................
(.....................................................)
เลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม
โทร. .............................................
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..................................................
(...................................................)
ประธานในที่ประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
โทร. .............................................

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ. ๑๐
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอส่งเอกสารสรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมโครงการ
เรียน ประธานอนุกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(ผ่านนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ อคบ.๐๓, แบบ อคบ.๑๑
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML) สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน .................................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน.............................หมู่ ....... ตำ�บล .............................. เทศบาล .................................
อำ�เภอ ........................................... จังหวัด ................................ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จำ�นวน .................................. บาท (......................................................) ทัง้ นี้ มติทปี่ ระชุมประชาคม
เมื่อวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............... ได้ขอเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน
โทร. .............................................
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อคบ. ๑๑
บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมโครงการ
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน ................. หมูบ่ า้ น/ชุมชน ........................... หมู่ .......... ตำ�บล ..............................
เทศบาล ................................... อำ�เภอ .................................. จังหวัด .............................
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .........................
ณ .............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------เปิดประชุมเวลา .......................... น.
๑. เมือ่ ประชาชนมาพร้อมแล้ว ประธานกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน ได้กล่าวเปิดการประชุม
ประชาคมและสรุปข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
๑.๑ ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
จำ�นวน .............. คน จำ�นวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน
๑.๒ ประชากร อายุ ๑๕ ปี ขึน้ ไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน ทีอ่ ยูจ่ ริงในชุมชน และมาประชุมฯ
จำ�นวน .............. คน จำ�นวน .............. ครัวเรือน ชาย ................ คน หญิง ................ คน
คิดเป็นร้อยละ ................... (ร้อยละ ๕๐ ของจำ�นวนครัวเรือนทัง้ หมดของหมูบ่ า้ นหรือชุมชน คำ�นวณจาก
ข้อ ๑.๑) ถือว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น
๒. ประธานกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชน ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ได้ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ จำ�นวน ............................. บาท
จึงขอให้ประชาชนร่วมกันเสนอโครงการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้
ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอโครงการใหม่ ได้แก่
๑. โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ ........................................... บาท
๒. โครงการ .............................................................................................................
งบประมาณ .......................................... บาท
ที่ประชุมฯ ได้มีมติเลือกโครงการ ดังนี้
๒.๑ โครงการ ...................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๒.๒ โครงการ ..................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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๓. ประธานกรรมการโครงการหมู่ บ้ า นและชุ ม ชน ขอให้ ที่ ป ระชุ ม สรุ ป ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ
และความเห็นเพิ่มเติม
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 ..................................
..................................................
(.....................................................)
นายอำ�เภอ/ผู้อ�ำ นวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๑๒
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)
เรียน ผู้จัดการธนาคาร .................................................... สาขา .........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ อคบ. ๑๒.๑, แบบ อคบ.๐๖, แบบ อคบ.๑๑
๒. ใบถอนเงินฝากบัญชี
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน .....................................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน.............................หมู่ ....... ตำ�บล ................................ เทศบาล ....................................
อำ�เภอ ............................................... จังหวัด ............................................ ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
๓. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๔. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๕. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
			
รวม..........โครงการ
รวมงบประมาณ.......................... บาท
			
จำ�นวนเงินตัวหนังสือ (.......................................................)
โดยทีค่ ณะกรรมการโครงการหมูบ่ า้ นและชุมชนฯ ในคราวการประชุมครัง้ ที.่ ........./......................
เมื่อวันที่............เดือน..................................................พ.ศ...................... มีมติเห็นชอบ
การดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
75

คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

อคบ. ๑๒.๑
แบบเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินเพื่อดำ�เนินโครงการ (ที่เสนอเพิ่มเติม)
โดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุชน.................................................................................
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน..................... หมู่ ........ตำ�บล/เทศบาล ....................................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ในคราวการประชุมครั้งที่ ........./................ วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ณ .............................................................................
ซึ่งมีผู้เข้าประชุม จำ�นวน.........................คน
(ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุมต่อไปนี้)
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

บ้านเลขที่

ลายเซ็น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
มีมติเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ จำ�
นวน...................................บาท (.......................................................................................)
..................................................
(.....................................................)
เลขานุการ
โทร. .............................................
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..................................................
(...................................................)
ประธานกรรมการโครงการ
โทร. ............................................

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ. ๑๒.๒
แบบบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
(ที่เสนอเพิ่มเติม)
รหัสหมูบ่ ้าน/ชุมชน.......................... หมูบ่ ้าน/ชุมชน ......................................................................
หมู่ .......... ตำ�บล ............................................เทศบาล ..................................................
อำ�เภอ....................................................... จังหวัด .......................................................
ครัง้ ที่ ........./................วันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ..........................
ณ .............................................................................
-------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม จำ�นวน....................คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

ที่อยู่

ลายเซ็น

หมายเหตุ

๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
เริ่มประชุมเวลา .......................... น.
ข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า.................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ผลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า คณะอนุ ก รรมการดำ � เนิ น งานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน หรือ อคบ. ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณของหมู่บ้าน/ชุมชน
จำ�นวน..............โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ........................................บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการ............................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
โครงการที่ ๒ โครงการ...........................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
โครงการที่ ๓ โครงการ..........................................................วงเงินอนุมตั .ิ ...........................บาท
(หมายเหตุ : หากโครงการมีมากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียนเพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้าย
ในวาระนี้ได้)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้คณะผูร้ บั ผิดชอบในการดำ�เนินโครงการ ดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การดำ�เนินโครงการที่ ๑ ..............................................................................
ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการดำ�เนินโครงการซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ก่ อ นดำ � เนิ นโครงการ โดยขอเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจำ � นวน
...............................................................บาท (.............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน..................................................บาท
(..............................................)
๓.๒ การดำ�เนินโครงการที่ ๒ ..............................................................................
ประธานเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการดำ�เนินโครงการซึ่งดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ก่ อ นดำ � เนิ นโครงการ โดยขอเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจำ � นวน
...............................................................บาท (.............................................................)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำ�เนินโครงการและให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ จำ�นวน..................................................บาท
(..............................................)
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

(หมายเหตุ : หากการดำ�เนินงานในวาระที่ ๓ มีจ�ำ นวนโครงการเพือ่ พิจารณามากกว่าในแบบบันทึกรายงานฯ สามารถเขียน
เพิ่มเติมในช่องว่างต่อท้ายในวาระนี้ได้)

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา ......................... น.
..................................................
(.....................................................)
เลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม
โทร. .............................................

..................................................
(...................................................)
ประธานในที่ประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
โทร. .............................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

อคบ. ๑๓
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินผลโครงการเมื่อดำ�เนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก
เรียน ประธานอนุกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(ผ่านนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ อคบ.๑๔
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML) สำ�หรับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ...............................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน...........................หมู่ ....... ตำ�บล .............................. เทศบาล ...................................
อำ�เภอ ....................................... จังหวัด .......................................... ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จำ�นวน .................................... บาท (......................................................) ทัง้ นี้ ได้ด�ำ เนินโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว ขอส่งรายงานการประเมินผลโครงการ เมื่อดำ�เนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก ดังนี้
๑. โครงการ ......................................................... งบประมาณ ..............................
.. บาท
๒. โครงการ ......................................................... งบประมาณ ..............................
.. บาท
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ.๑๔
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เมื่อดำ�เนินงานเสร็จสิ้นครั้งแรก
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน ................. หมูบ่ า้ น/ชุมชน ........................... หมู่ .......... ตำ�บล ............................
เทศบาล .................................. อำ�เภอ ................................ จังหวัด ................................
----------------------------------------------------------------------

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
จำ�นวน.......................................บาท ได้จัดทำ�โครงการทั้งหมด .................. โครงการ
๑. โครงการ ...............................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๒. โครงการ .......................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (อธิบายให้ชัดเจน)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
		 หน่วยงานทีข่ อความช่วยเหลือ...........................................................................................
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
		 หน่วยงานทีข่ อความช่วยเหลือ...........................................................................................
๓. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
		 หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ ..............................................................................
ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนจากการดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML)
ด้านคุณภาพชีวิต (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านสังคม (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านเศรษฐกิจ (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

ด้านการประกอบอาชีพ (ทำ�เครือ่ งหมาย / ในช่องทีเ่ ป็นจริง และอธิบายให้ชดั เจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านลดรายจ่าย (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านเพิ่มรายได้ (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านสร้างโอกาส (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

การพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาธิปไตย (อธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
อธิบาย .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

..................................................
(.....................................................)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร. .............................................
..................................................
..................................................
(.....................................................)
(...................................................)
ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบฯ
ตัวแทนประชาชน
โทร. .............................................
โทร. ............................................
วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................
..................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ. ๑๕
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินผลโครงการเมื่อดำ�เนินการครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
เรียน ประธานอนุกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(ผ่านนายอำ�เภอหรือผู้อำ�นวยการเขตหรือนายกเทศมนตรี)
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ ้านและชุมชน (SML) สำ�หรับหมูบ่ ้าน/ชุมชน ........................
หมู่ ....... ตำ�บล .............................. เทศบาล ...................................... อำ�เภอ ..........................
จังหวัด .............................. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน ............................. บาท
(......................................................) ทัง้ นี้ ได้ด�ำ เนินโครงการเสร็จสิน้ แล้ว ขอส่งรายงานการประเมินผล
โครงการ เมื่อดำ�เนินการครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ดังนี้
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปปรดพิจารณาดำ�เนินการให้ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
.....................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บา้ นและชุมชน
โทร. .............................................

หมายเหตุ กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงการมากกว่าที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนบท้ายได้

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

อคบ. ๑๖
การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
เมื่อดำ�เนินงานครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน ................. หมูบ่ า้ น/ชุมชน ........................... หมู่ .......... ตำ�บล.....................
เทศบาล ................................ อำ�เภอ ................................ จังหวัด ..................................
--------------------------------------------------------------------

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
จำ�นวน.......................................บาท ได้จัดทำ�โครงการทั้งหมด .................. โครงการ
๑. โครงการ ..........................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
๒. โครงการ ...........................................................................................................
งบประมาณ .................................................. บาท
ระยะเวลาดำ�เนินการ เริ่มต้น วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
สิ้นสุด วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนจากการดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML)
ด้านคุณภาพชีวิต (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านสังคม (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านเศรษฐกิจ (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านการประกอบอาชีพ (ทำ�เครือ่ งหมาย / ในช่องทีเ่ ป็นจริง และอธิบายให้ชดั เจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน มีส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านลดรายจ่าย (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านเพิ่มรายได้ (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ด้านสร้างโอกาส (ทำ�เครื่องหมาย / ในช่องที่เป็นจริง และอธิบายให้ชัดเจนและสามารถนับได้)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
การพัฒนาและการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาธิปไตย (อธิบายให้ชดั เจนและสามารถนับได้)
อธิบาย ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

สรุปผลการดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ครบรอบ ๑ ปี
ใช้งบประมาณต่างๆ ดังนี้
งบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จำ�นวน ................... บาท
แบ่งเป็น
เงินลงทุนถาวร
....................................... บาท
เงินทุนหมุมเวียน
....................................... บาท
งบประมาณ แหล่งอืน่ (เช่น ..............................................................................................)
จำ�นวน .................................................... บาท แบ่งเป็น
เงินลงทุนถาวร
....................................... บาท
เงินทุนหมุมเวียน
....................................... บาท
ก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ดังนี้
มีรายได้ ทั้งหมด
ลดรายจ่ายได้ ทั้งหมด
มีรายจ่าย ทั้งหมด
มีรายได้สุทธิ ทั้งหมด

....................................... บาท		
....................................... บาท
....................................... บาท
....................................... บาท

การจัดสรรรายได้สุทธิ ดังนี้
ชุมชน ทั้งหมด
....................................... บาท
คณะกรรมการ ทั้งหมด ....................................... บาท
ประชาชน ทั้งหมด
....................................... บาท
ปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งหมด ....................................... บาท
เพิ่มทุน ทั้งหมด
....................................... บาท
ปัญหา/อุปสรรคจากการดำ�เนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน (อธิบายให้ชัดเจน)
๑. ......................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................
๕. ......................................................................................................................
๖. ......................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (อธิบายให้ชัดเจน)
๑. ......................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................
๕. ......................................................................................................................
๖. ......................................................................................................................
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
๑. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................ บาท
		 หน่วยงานทีข่ อความช่วยเหลือ...........................................................................................
๒. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
		 หน่วยงานทีข่ อความช่วยเหลือ...........................................................................................
๓. โครงการ .................................................... งบประมาณ ............................. บาท
		 หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือ ..............................................................................
..................................................
(.....................................................)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร. .............................................
..................................................
..................................................
(.....................................................)
(...................................................)
ตัวแทนคณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผล
ตัวแทนประชาชน
โทร. .............................................
โทร. ............................................
วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................
--------------------------------------------------------------------------

เป็นเอกสารการประเมินผลโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ..................................
..................................................
(.....................................................)
นายอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยการเขต/นายกเทศมนตรี
โทร. .............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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อคบ. ๑๗
ใบสำ�คัญรับเงิน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... เลขที.่ ..........
หมู.่ ........ ถนน......................... ตำ�บล/แขวง .......................... อำ�เภอเ/เขต .................................................
จังหวัด ................................... ได้รบั เงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML) ของชุมชน
............................... หมู่ ......... ตำ�บล ................................. อำ�เภอ ..........................................
จังหวัด ..................................... ดังนี้
ลำ�ดับ
ที่

รายการ

จำ�นวน

ราคา/
หน่วย

รวมเงิน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.................................................................)

ลงชื่อ .......................................... ผู้รับเงิน ลงชื่อ .......................................... ผู้จา่ ยเงิน
(..........................................)
(.......................................)

หมายเหตุ : ผู้รับเงินต้องแนบสำ�เนาบัตรประชาชนแนบมาพร้อมด้วย
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คู่มือการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

อคบ. ๑๘
ทะเบียนทรัพย์สิน (เงินทุนหมุนเวียน)
เลขที่ ๑๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ......................................................
โครงการ ...................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน เงินทุนหมุนเวียน
รายการเงินทุนหมุนเวียนสำ�หรับ ...........................................................................................
งบประมาณโครงการ
จำ�นวนเงิน .................................. บาท
วันที่ส่งมอบงบประมาณโครงการ วันที่ ........... เดือน .................................. พ.ศ. ..................
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ...................
บริจาคโดย ..................................................................................
สถานที่เก็บรักษา

ธนาคารออมสิน

ธ.ก.ส.

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด

สาขา ..............................................................................
เลขที่บัญชี .......................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................

................................
................................
(................................)
(................................)
เหรัญญิก
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร ............................
โทร ............................
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................................
(................................)
ตัวแทนประชาชน
โทร ............................

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ. ๑๙

ทะเบียนทรัพย์สิน (วัสดุ)
เลขที่ ๒๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................
โครงการ .....................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน วัสดุ
รายการทรัพย์สิน ..........................................................
ลักษณะทรัพย์สนิ ....................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
หมายเลขทรัพย์สนิ ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(ชือ่ หมูบ่ า้ นหรือชุมชน/รหัสกลุม่ ทรัพย์สนิ /ชือ่ รายการทรัพย์สนิ /หมายเลขทะเบียนทรัพย์สนิ /วันเดือนปีทจี่ ดั ซือ้ )
งบประมาณโครงการ จำ�นวนเงิน ....................... บาท
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ทำ�เอง/ซือ้ /รับบริจาค รายละเอียดทรัพย์สนิ ...........................................................
ผูข้ าย/ผูร้ บั จ้าง/ผูบ้ ริจาค นาย/นาง/นางสาว..................................................... โทร..........................................
หลักฐาน เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดหรือใบสำ�คัญรับเงินหรือหนังสือแสดงการบริจาค .........................
...........................................................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ................
บริจาคโดย .................................................................................
สถานทีต่ งั้ ทรัพย์สนิ ........................................................................................................................
................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
................................
................................
(................................)
(................................)
เหรัญญิก
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร ............................
โทร ............................

................................
(................................)
ตัวแทนประชาชน
โทร ............................
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อคบ. ๒๐
ทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)
เลขที่ ๓๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................
โครงการ .....................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
รายการทรัพย์สิน ..........................................................
ลักษณะทรัพย์สนิ ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
หมายเลขทรัพย์สนิ ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ชือ่ หมูบ่ า้ นหรือชุมชน/รหัสกลุม่ ทรัพย์สนิ /ชือ่ รายการทรัพย์สนิ /หมายเลขทะเบียนทรัพย์สนิ /วันเดือนปีทจี่ ดั ซือ้ )
งบประมาณโครงการ
จำ�นวนเงิน .................................. บาท
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน
วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ........................
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ทำ�เอง/ซื้อ/รับบริจาค ยี่ห้อ ..........................................................
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค นาย/นาง/นางสาว............................................. โทร...........................
หลักฐาน เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดหรือใบสำ�คัญรับเงินหรือหนังสือแสดงการบริจาค .....................
.................................................................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุมชน (SML) พ.ศ. ................
บริจาคโดย .................................................................................
สถานทีต่ งั้ ทรัพย์สนิ ........................................................................................................................
................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
................................
................................
(................................)
(................................)
เหรัญญิก
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร ............................
โทร ............................
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................................
(................................)
ตัวแทนประชาชน
โทร ............................

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อคบ. ๒๑
ทะเบียนทรัพย์สิน (ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
					
เลขที่ ๔๐.........
รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................
โครงการ .....................................................................
กลุ่มทรัพย์สิน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
รายการทรัพย์สิน ..........................................................
ลักษณะทรัพย์สนิ ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
หมายเลขทรัพย์สนิ ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ชือ่ หมูบ่ า้ นหรือชุมชน/รหัสกลุม่ ทรัพย์สนิ /ชือ่ รายการทรัพย์สนิ /หมายเลขทะเบียนทรัพย์สนิ /วันเดือนปีทจี่ ดั ซือ้ )
งบประมาณโครงการ
จำ�นวนเงิน .................................. บาท
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน
วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ........................
แหล่งที่มาของทรัพย์สิน ทำ�เอง/ซื้อ/รับบริจาค ยี่ห้อ ..........................................................
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค นาย/นาง/นางสาว............................................. โทร...........................
หลักฐาน เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดหรือใบสำ�คัญรับเงินหรือหนังสือแสดงการบริจาค .....................
.................................................................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ................
บริจาคโดย .................................................................................
สถานทีต่ งั้ ทรัพย์สนิ ........................................................................................................................
................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
นาย/นาง/นางสาว ................................................ โทร ............................
................................
................................
(................................)
(................................)
เหรัญญิก
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร ............................
โทร ............................

................................
(................................)
ตัวแทนประชาชน
โทร ............................
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อคบ. ๒๒
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรียน ผู้จัดการธนาคาร ............................................. สาขา ..............................................
๑. คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ่ า้ นและชุมชน (SML) หมูบ่ า้ น/ชุมชน.......................
รหัสหมูบ่ า้ น/ชุมชน.....................หมูท่ ี่ ....... ตำ�บล ................................. เทศบาล ...........................................
อำ�เภอ ............................................... จังหวัด ....................................... ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพือ่ รองรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ชือ่ บัญชี “
SML ปี 55 หมูบ่ า้ น/
ชุมชน.................................................หมูท่ .ี่ ...........ตำ�บล/เทศบาล.....................................................”
๒. เงื่อนไขในการถอนเงิน ให้คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี จำ�นวน ๓ คน
ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน จึงมีอ�ำ นาจเบิกถอนเงินได้ คณะผูร้ บั ผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชี ประกอบด้วย
๒.๑ ................................................................... โทร......................................
๒.๒ ................................................................... โทร......................................
๒.๓ ................................................................... โทร......................................
๓. ในการขอเปิดบัญชีนี้ คณะผู้รับผิดชอบตามข้อ ๒ ขอยอมรับเงื่อนไขในการสละสิทธิเรียกร้อง
และให้สทิ ธิกบั กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอ�ำ นาจในการแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
..................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
โทร. .............................................
หมายเหตุ ชื่อบัญชีให้กำ�หนดดังนี้ รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 8 หลัก ตามด้วยคำ�ว่า “ SML ปี 55” ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่ที่ และชื่อตำ�บล/เทศบาล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอรับรองว่าคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ�บัญชีตามข้อ ๒ เป็นไปตามระเบียบคณะ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงชื่อ..................................................
(.....................................................)
ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก
นายอำ�เภอ/นายกเทศมนตรี/ผู้อ�ำ นวยการเขต
โทร. .............................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............
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ช่องทางในการติดต่อ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ความช่วยเหลือได้จาก

• สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ

• สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๗

•

•

•
•
•
•
•

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�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑
เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๗  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๓๕
โทรสาร : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๑๑
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๒
เลขที่ ๑๔๖/๑๒๙-๑๓๐  ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถ์  
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๔๕
โทรสาร : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๖๐
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๓
เลขที่ ๓๖/๕ ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๐
โทรสาร : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๑
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 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�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๕
เลขที่ ๑๖๔/๗  ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๑-๒
โทรสาร : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๓
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๖
เลขที่ ๕๓/๔-๕ ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี  ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๗๖
โทรสาร : ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๙๐

•
•
•
•
•
•

เลขที่ ๒๘๓/๖-๗ ซ.มิตรภาพ ๑๕ ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา  ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๗-๘
โทรสาร : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๙
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๘
เลขที่ ๘ ซ.ชยางกูร ๓๔  ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง  
อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๒ ๓๐๓๒
โทรสาร : ๐ ๔๕๓๑ ๓๗๔๒
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๙
เลขที่ ๓๙๖/๑๐๒ หมู่ที่ ๔  ต.มะขามเตี้ย ถ.ชนเกษม  
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๑-๒
โทรสาร : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๒
สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๐
เลขที่ ๕๘๐ และ ๕๘๒  หมู่ที่ ๒   ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา  ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๒
โทรสาร : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๓
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๑
เลขที่ ๖๒๕ ถ.สุขุมวิท  ต.เหมือง  อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุรี  ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๐๘-๙
โทรสาร : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๑๐
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๒
เลขที่ ๒๖๐/๑๗  หมู่ที่ ๒  ต.เจดีย์หัก  อ.เมืองราชบุร  
ี
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๑
โทรสาร : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๐
สำ�นักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๓
เลขที่ ๙๖/๒ หมูท่ ี่ ๖  ต.โพตลาดแก้ว  อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๓๙
โทรสาร : ๐ ๓๖๖๔ ๕๑๖๑
ที่ทำ�การเขต/อำ�เภอ/เทศบาล ทั่วประเทศ

