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การจัดท าคู่มือการบริหารโครงการ “การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและขบวนองค์กรชุมชน”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ได้รับ
การอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก  พ้ืนที่เป็นตัว
ต้ัง”   เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง 

การบริหารโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ก าหนดแนวทางและกรอบงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและขบวนองค์กรชุมชน  โดยการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างขบวนองค์กรชุมชนในทุก
ประเด็นงาน  ยึดเป้าหมายและผลลัพธ์เป็นส าคัญ  ทั้งในระดับต าบล  จังหวัด   และภาค  เพ่ือพัฒนา พ้ืนที่
รูปธรรมร่วมกัน   พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและแกนน าในพ้ืนที่ควบคู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นภายใต้การด าเนินโครงการหลัก 2 โครงการ   คือ 

1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน  ปีงบประมาณ 2562 

2) โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน           ปีงบประมาณ 2562 

พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัย    ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Smart 
Housing)” 

ดังนั้น   การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและขบวนองค์กรชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จึงมุ่งเน้นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สะท้อนผลการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่ง
จะก่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมในทุกมิติจากการจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบลและจังหวัดทั้งสั้น 1 ปี และ
ระยะปานกลาง  4 -5 ปี  สู่รูปธรรมการพัฒนาในมิติด้านสังคม คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัย และการจัดสวัสดิการ
ชุมชน   มิติด้านเศรษฐกิจ  จากแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่รูปธรรมการพัฒนา  และมิติด้านการเมืองภาค
ประชาชน  โดยสภาองค์กรชุมชนต าบล  เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่ใน พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ 2551  โดยการสานพลังและบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน 
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สวนที่  1 
ที่มาและความสําคัญ 

 

1.1  ความเปนมา 

 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน)   ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2543  เพื่อสนับสนุนและให
การชวยเหลือแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินผานประเด็นงานตาง ๆ 
และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน  ท้ังในเมืองและชนบทใหมีความเขมแข็งสูการจัดการตนแอง  
อันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหสังคมเติบโตอยางมีคุณภาพ  และกระจายความเจริญอยางทั่วถึงและยั่งยืน  
โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

1) สนับสนุนและใหการชวยเหลือแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  การเพ่ิมรายได  การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  และการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน  ทั้งในเมืองและชนบท  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค
รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีสวนรวมเปนแนวทางสําคัญ  ทั้งนี้เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

2) สนับสนุนและใหการชวยเหลือทางการเงนิแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
3) สนับสนุนและใหการชวยเหลือเพื่อการพัฒนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการใหการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4) สงเสริมและสนับสนุนและสรางความรวมมือองคกรชุมชน  ทั้งในระดับทองถ่ิน  ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ 

 

1.2  ยุทธศาสตรการดาํเนินงานของสถาบันพัฒนาองคกรชมุชน พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ยุทธศาสตร 

องคกรชุมชนเปนแกนหลัก    

พื้นที่เปนตัวตั้ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร   ประกอบดวย  4  ประเด็น

ยุทธศาสตร   คือ   

1) การพัฒนาโดยใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง   สนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินมี
ระบบที่พัฒนาไปสูการจัดการตนเอง 

2) การจัดระบบความสัมพันธของชุมชนทองถิ่นและภาคีที่เก่ียวของ
สูความเปลี่ยนแปลงโครงสรางและนโยบาย 

3) การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองคกรชุมชนและองคกรชุมชน 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
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1.3  นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองคกรชุมชน   
พ.ศ. 2561 – 2563 

 

นโยบาย 
คณะกรรมการสถาบันฯ 

เพื่อการพัฒนาขบวนองคกรชุมชน 

          พ.ศ. 2561 – 2563 

1) การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเชิงคุณภาพในประเด็นงานตาง ๆ 
และพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง ท้ังระดับชุมชน ตําบล/
เมืองและจังหวัด 

2) การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก  โดยใชพ้ืนที่
เปนตัวตั้ง 

3) การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนงานรวมกับหนวยงานภาคีพัฒนา
เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงระหวางขบวนองคกร
ชุมชนไทยและขบวนชุมชนในประเทศอาเซียน 

5) การพัฒนาผูนําองคกรชุมชนและขบวนองคกรชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินจัดการตนเองรวมกับหนวยงานภาค ี

6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยการกระจาย
อํานาจไปยังภาคและชุมชนและการใชเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การทํางานในทุกระบบ 

7) การสงเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลของ พอช. 
และขบวนองคกรชุมชน 

 

1.4  แผนปฏบิตักิาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562  ภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน พ.ศ. 2561 – 2564  ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร   นโยบายคณะกรรมการ
สถาบันฯ  และแผนงาน/โครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป   รวมทั้งตัวชี้วัดการประเมิน
องคการมหาชน   โดยมุงเนนเปาหมายและผลลัพธการทํางานในแผนงานสําคัญขององคกร   ซึ่งมีจุดเนนการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

  เนนพื้นที่เปนตัวตั้งสูชุมชนเขมแข็ง  โดยสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ทั้งในระดับตําบล  และจังหวัด  รวมทั้งสงเสริมใหมีการจัดทําแผนพัฒนาระดับกลุม
จังหวัด   เพ่ือปูทางสูการจัดทําแผนระดับภาค   พรอมเตรียมความพรอมดานขอมูล  ภาคี
เครือขายในพ้ืนที่และแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในแตละภาค   ซึ่งจะชวยหนุนเสริม
ใหการจัดทําแผนพัฒนาระดับภาคมีความเปนไปไดมากขึ้น   โดยกระบวนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน   และมขีบวนองคกรชุมชน/สภาองคกรชุมชนเปนกลไกกลางในการเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินกับแผนหนวยงาน/ภาคีพัฒนา   ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินในทุกระดับ  จะทําใหชุมชนมีทิศทางการพัฒนาและสามารถรองรับการเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรพื้นที่และแผนของหนวยงานในการเสนอแผนงาน/งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ
ไดตามระยะเวลาการจัดทํางบประมาณประจําป  รวมถึงการสนับสนุนแผนงานและ
งบประมาณระหวางปจากหนวยงานตาง ๆ   
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 การพัฒนาและแกไขปญหาที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยในเมืองและ
ชนบท  ภายใตแผนแมบทการพัฒนาท่ีอยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ประกอบดวย  บานมั่นคง   บานพอเพียงชนบท  และการพัฒนาที่อยูอาศัยชั่วคราว  กรณี
ไฟไหม  ไลรื้อ  ภัยพิบัติ   โดยมุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาอยางเปนระบบท้ังเมือง  
และการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับตําบล/เมืองและจังหวัด  ซึ่งมีคณะทํางาน
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับจังหวัดเปนกลไกในการขับเคลื่อน  
พรอมทั้งการประเมินมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานพัฒนาที่อยูอาศัย   

 

 

 การพัฒนาคุณภาพขบวนองคกรชุมชน  ทั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน   สภา
องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  และองคกรผูใชสินเชื่อใหมีความเขมแข็ง   โดยการ
สอบทานคุณภาพองคกร  กําหนดเกณฑการวัดผลและจําแนกระดับคุณภาพขององคกร  
เพ่ือการจัดทําแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  ควบคูกับการสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลของขบวนองคกรชุมชน  สรางการรับรูที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร  
และขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ  ที่สามารถตรวจสอบได  ควบคู
กับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพกลไกและขบวนองคกรชุมชนในทุกระดับ  โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพองคกรผูใชสินเชื่อใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการองคกร  อัน
จะสงผลตอการบริหารเงินทุนของสถาบันฯ  

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ขอมูล การจัดการความรูและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่เทาทันสถานการณ และสามารถ
เชื่อมโยงการทํางานอยางเปนระบบ และนําขอมูลมาใชประโยชนในการดําเนินงานและ
ประกอบการจัดทําชุดความรู  ทั้งในมิติงานพ้ืนที่และงานประเด็น เพ่ือการสื่อสาร  
เผยแพรประชาสัมพันธ  อันเปนการสรางความรับรูใหกับกลุมเปาหมายและสาธารณะ  
พรอมทั้งเปนตนแบบในการขยายผลสูพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตอไป    

 

 
แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ประกอบดวย 9 แผนงาน   ซึ่งมีเปาหมายตาม

แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนประจําปจากรัฐบาล   เปาหมายตามภารกิจของสถาบันฯ และ

นโยบายรัฐบาล   และเปาหมายตามตัวชี้วัดการประเมินสถาบันฯ   ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ  ไดมีมติ

เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่  8/2561   เม่ือวันที่  30  สิงหาคม 2561   โดยมีแผนงานและเปาหมาย  ดังนี ้
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แผนปฏิบัติการ  สถาบันพฒันาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร พอช. องคกรชุมชนเปนแกนหลัก   พื้นที่เปนตัวต้ัง 
  

4 ประเด็นยุทธศาสตร 9 แผนงาน 
  

การพัฒนาโดยใชพื้นท่ีเปนตัวต้ัง
สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีระบบที่

พัฒนาไปสูการจัดการตนเอง 

แผนงานที่ 1 การสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 500 ตําบล 39 

จังหวัด  5 ภาค 

แผนงานที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาที่
อยูอาศัยผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท 

18,000 ครัวเรือน 

แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการ
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุน

ชุมชน 100 พ้ืนท่ี 

 

การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองคกร
ชุมชนและองคกรชุมชน 

แผนงานที่ 4 การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพแกนนําและขบวนองคกรชุมชน  

• พัฒนาศักยภาพคนในขบวนฯ  2,000 คน 

• จัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสภาฯ  1,870 ตําบล 
• สวัสดิการชุมชน 1,700 ตําบล  1.15 ลานคน 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และคุณภาพองคกรผูใชสินเชื่อ 

 400 องคกร 

 

การจัดระบบความสัมพันธของชุมชนทองถิ่นและภาคี
ที่เกี่ยวของสูความเปลี่ยนแปลงโครงสรางและนโยบาย 

แผนงานที่ 6 การประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีพัฒนา 
 5 ภาค 5 หนวยงาน 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศขอมูล การจัดการความรูและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ 500 ชุด 

แผนงานที่ 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการกํากับและบริหารองคกร   

รอยละ 80 

แผนงานที่ 9 การบริหารและพัฒนา
บุคลากร  รอยละ 80 
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สวนที่  2 
กลไกและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
และขบวนองคกรชมุชน 

 

2.1 กลไกการบริหารจัดการโครงการ 

 สถาบันฯ  ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทํางานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบาย
การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นสูการจัดการตนเอง   โดยมุงเนนการกระจายบทบาทภารกิจสูระดับพื้นที่  
พรอมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชน  หนวยงานและภาคีทุกภาคสวนในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนทองถ่ินจากฐานราก   ซึ่งจะตองมีการบริหารทั้งงาน คน  และงบประมาณโครงการสําคัญ
ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการรวม  และเกิดการทํางานรวมกับขบวนองคกรชุมชนและภาคีในพ้ืนที่ใหมาก
ที่สุด   โดยไดมีการพัฒนาและปรับระบบการพิจารณาโครงการและงบประมาณสนับสนุนใหกับกลไกระดับภาค
ทั้ง 5 ภาค  เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานทุกประเด็นงาน  ทั้งในระดับตําบลและจังหวัด
อยางสอดคลองกับสถานการณและบริบทของแตละพ้ืนที่   ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ  
โดยมีมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   ซึ่งมกีลไกในการบริหารโครงการระดับภาค   คือ 

คณะอนุกรรมการภาค 

เปนกลไกสําคัญในการ
กําหนดทิศทางและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ของขบวนองคกรชุมชน  
รวมทั้งกําหนดกรอบ  

หลักเกณฑการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน

งานพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 

มีอํานาจหนาที่  ดังนี ้

(1) กําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของขบวน
องคกรชุมชน 

(2) สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายขบวนองคกรชุมชนระดับพ้ืนที่และ
ประเด็นการพัฒนาตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถ่ิน  โดยการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง 

(3) ประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกับภาคีพัฒนาในทุกระดับ  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

(4) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
(5) กําหนดกรอบ  หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน

งานพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
(6) ติดตามผลการทํางาน  การพัฒนาตัวชี้วัด  การจัดการความรูและการ

บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลของขบวนองคกรชุมชน 
(7) ใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสํานักงานภาค 
(8) เสนอใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนแตงตั้งคณะทํางาน  เพ่ือ

พิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปนและเหมาะสม 
(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.2 แนวทางสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและขบวนองคกรชมุชน 

การสนับสนุนการพัฒนาขบวนองคกรชุมชนในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มุงเนนการพัฒนาโดยใช
พ้ืนที่เปนตัวตั้งสูชุมชนเขมแข็ง   ซึ่งมีแนวทางสําคัญ  คอื 

1) สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่   ทั้งในระดับตําบลและจังหวัด   รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาระดับกลุมจังหวัด   เพื่อปูทางสูการจัดทําแผนระดับภาค   พรอมเตรียมความพรอม
ดานขอมูล  ภาคีเครือขายในพ้ืนที่และแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในแตละภาค   ซึ่งจะชวยหนุนเสริมให
การจัดทําแผนพัฒนาระดับภาคมีความเปนไปไดมากขึ้น   โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   และมี
ขบวนองคกรชุมชน/สภาองคกรชุมชนเปนกลไกกลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินกับ
แผนหนวยงาน/ภาคีพัฒนา   ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นในทุกระดับ  จะทําใหชุมชนมีทิศทางการ
พัฒนาและสามารถเชื่อมโยงแผนพัฒนาของภาคประชาชนกับยุทธศาสตรพื้นที่ (Area Base) และไดรับการบรรจุ
เปนแผนของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับในการเสนอแผนงาน/งบประมาณอุดหนุนจากรัฐไดตามระยะเวลาการ
จัดทํางบประมาณประจําป  รวมถึงการสนับสนุนแผนงานและงบประมาณระหวางปจากหนวยงานตาง ๆ  อัน
จะนําไปสูการตอบสนองการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองในแตละพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2) พัฒนาคุณภาพขบวนองคกรชุมชน  ทั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน   สภาองคกรชุมชน  และ
เครือขายองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง   โดยการสอบทานคุณภาพองคกร  กําหนดเกณฑการวัดผลและจําแนก
ระดับคุณภาพขององคกร  เพ่ือการจัดทําแผนและพัฒนาคุณภาพองคกรควบคูกับการสงเสริมการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลของขบวนองคกรชุมชน  สรางการรับรูที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร  และขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ  ที่สามารถตรวจสอบไดในทุกระดับ   

2.1) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสภาองคกรชุมชน  ในป 2562 เปนการขยาย
ผลการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตรขับเคลื่อนสภาองคกร
ชุมชน 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) จํานวน 534 ตําบล และยกระดับคุณภาพสภาองคกรตําบลที่จัดตั้งแลวใหเปน
กลไกกลางในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  อาทิ  การจัดทําขอเสนอและแนว
ทางการแกไขปญหาที่ชุมชนประสบหรือขอเสนอนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น  การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินระดับตําบล  การพัฒนาที่อยูอาศัย  เปนตน   พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดผลคุณภาพสภา
องคกรชุมชนตําบลท่ีจัดต้ังแลว  เพ่ือยกระดับคุณภาพสภาองคกรชุมชน 

2.2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยการพัฒนาคุณภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนสูการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมสมาชิก 1.15 ลานคนใน 1,700 
ตําบล  เพ่ือใหมีระบบสวัสดิการของชุมชนที่สามารถดูแลคนในชุมชนทุกชวงวัยตั้งแตเกิดจนตาย  ทําใหสมาชิก
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐาน “ใหอยางมีคุณคา  รับอยางมี
ศักดิ์ศรี”  พรอมทั้งสอบทานและพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนใหมีความเขมแข็ง  มีระบบบริหาร
จัดการที่ดสีามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3) สนับสนุนระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานระดับพื้นท่ี   เปนการเสริมสรางขีด
ความสามารถของขบวนองคกรชุมชนทั้งที่เปนคณะทํางานประเด็นงานตาง ๆ  และกองเลขาจังหวัดในการใช
ระบบสารสนเทศและขอมูล  เพ่ือการบริหารโครงการและติดตามผลการดําเนินงานในทุกระดับ  ควบคูกับ
เชื่อมโยงหนวยงานและภาคีพัฒนาหนุนเสริมการทํางานในพ้ืนท่ีอยางบูรณาการรวมกัน  รวมถึงการจัดการ
ความรูจากรูปธรรมที่เกิดข้ึน  เพ่ือขยายผลและสื่อสารประชาสัมพันธสูสาธารณะ 



 

 
 

7 

การพัฒนาขบวนองคกรชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางขีด
ความสามารถของชุมชน  และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยมีเปาหมายและกรอบงบประมาณ
ในการสนับสนุน  ดังนี ้

 

2.3 เปาหมายและผลลัพธการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและขบวนองคกรชุมชน 

 การกําหนดเปาหมายและผลลัพธในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและขบวนองคกรชุมชน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จะเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562  ตามที่
คณะกรรมการสถาบันฯ  ไดมีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  อัน
ประกอบดวย  เปาหมายตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับการอุดหนุนงบประมาณประจําปจากรัฐบาล    
เปาหมายตามภารกิจของสถาบันฯ และนโยบายรัฐบาล  และเปาหมายตามตัวชี้วัดการประเมินสถาบันฯ   ซึ่ง
มุงเนนเปาหมายและผลลัพธที่วัดผลไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจนเปนรูปธรรม   ดังนี ้

2.3.1 เปาหมายการพัฒนาระดับพื้นที่    

1 
ระดับ 

ครัวเรือน 
17,000 
ครัวเรือน 

 บานพอเพียงชนบท 11,500 ครัวเรือน 
 บานม่ันคง 5,500 ครัวเรือน 

2 ระดับ 
ตําบล 

 

 จัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล 534 ตําบล 
 จัดทําขอเสนอสภาฯ และพัฒนาคุณภาพสภาฯ 1,670 

ตําบล/4,593 ตําบล  
 คุณภาพสวัสดิการชุมชน 5,983 ตําบล 
 สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 1,700 

ตําบล 1.15 ลานคน  
 ตําบลรูปธรรมแผนพฒันาชุมชนทองถิ่น 500 ตําบล 

3 ระดับ 
จังหวัด 

77 
จังหวัด 

 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/กองเลขาจังหวัด 
 ประชมุสภาองคกรชุมชนจังหวัดและจัดทําขอเสนอจังหวัด 
 แผนพัฒนาชุมชนทองถิ่น 39 จังหวัด/จัดทําแผนพัฒนาที่

อยูอาศัยระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด 

4 ระดับ 
ภาค 

5 
ภาค 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับกลุม
จังหวัด/ระดับภาค 

 พัฒนาศักยภาพคนในขบวนองคกรชุมชน 2,000 คน 
 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกจิและทุนชุมชน 100 พื้นที ่
 จัดทําชุดความรูพื้นที่รูปธรรม 500 ชุด+ประสานความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษา/ภาคี 
 ติดตามและสรุปบทเรียนการดําเนินงาน 
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กองทุนสวัสดิการชุมชน 
สมทบงบ  
1.15 ลานคน 

พัฒนาคุณภาพ 
5,983 ตําบล 

สภาองคกรชุมชนตําบล 
7,291 ตําบล 

พัฒนาคุณภาพสภาฯ 
4,593 ตําบล  

จัดทําขอเสนอสภาฯ 
1,670 ตําบล 

บานพอเพียงชนบท 
11,500 ครัวเรอืน 

บานม่ันคง  

5,500 ครัวเรือน 

ตําบลรูปธรรม 

แผนพัฒนาชุมชน
ทองถ่ิน  

500 ตําบล 

ระดับตําบล/เมือง 

77 จงัหวัด 
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/
สภาองคกรชุมชนจังหวัด 

กองเลขาจังหวัด/จัดทําขอมลู/
บริหารโครงการ/ติดตาม 
รายงานผล  

50 
% 

แผนพัฒนาชุมชนทองถิน่
ระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรจงัหวัด 

39 จงัหวัด 

ระดับจังหวัด 

ระดับภาค  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาชุมชนทองถิน่ระดับ
กลุมจังหวัด/ระดบัภาค 

 พัฒนาศักยภาพคนในขบวนองคกรชุมชน 2,000 คน 
 เชื่อมโยงเศรษฐกิจและทุนชุมชน 100 พื้นที่ 
 จัดทําชุดความรู 500 ชุด+ประสานความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา/ภาคี 
  ตดิตามและสรุปบทเรียนการดําเนินงาน 
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2.3.2 เปาหมายและผลลัพธในระดับพื้นท่ี   

ระดับตําบล 

 

1  สนับสนุนการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยซอมแซม/ปรับปรุง/
สรางท่ีอยูอาศัย  

• ครัวเรือนท่ีไดรับการซอมแซม/ปรบัปรุง/สรางท่ีอยูอาศัย  สงผลใหมทีี่อยูอาศัยท่ีมั่นคง 

• หนวยงานทองถิ่น/หนวยงานภาครัฐ/ภาคธุรกิจเอกชน/ภาคประชาสังคมใหการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากรในการพัฒนาที่อยูอาศัย 
 

2 จัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล  จัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล 534 ตําบลครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วประเทศ  โดยมีการจดแจงจัดตั้ง
และบันทึกขอมูลในระบบครบถวน  สมบูรณ 

3  สนับสนุนการดําเนินงาน   
สภาฯ ที่ตั้งแลว พัฒนาและ
ย กร ะ ดั บ ศั ก ยภ า พ ส ภ า
องคกรชุมชนตําบล 

3.1 กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการวัดผลคุณภาพสภาองคกรชุมชนตําบลที่จัดตั้งแลว  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพสภาองคกรชุมชน 

3.2 สภาองคกรชุมชนตําบลท่ีจัดตั้งแลวไมนอยกวารอยละ 63  จํานวน 4,593 ตําบล สามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจในมาตรา 19 และ 21 

3.3 ยกระดับบทบาทสภาองคกรตําบลใหเปนกลไกกลางในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 1,670 
ตําบล  (ไมซ้ํากับป 2561)  ดังน้ี 
(1) จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการแกไขที่ชุมชนประสบ หรือขอเสนอนโยบายสาธารณะ

ระดับทองถ่ิน เสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ  
(2) ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะการแกไขปญหาหรือขอเสนอ

นโยบายสาธารณะที่ทองถ่ินหรือหนวยงานรัฐที่เก่ียวของไดดําเนินการ 
(3) รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสภาองคกรชุมชนตําบล รวมถึงสถานการณ    

ตาง  ๆ ที่เกิดข้ึนในตําบล เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ   

4  สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน  

สมาชิกไดรับการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑคุณภาพที่กําหนด  โดย
กองทุนที่ไดรับการสมทบงบประมาณมีผลดําเนินการ  ดังนี ้

(1) รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนในการดูแลคณุภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมากกวา
สวัสดิการพื้นฐาน (เกิด  แก  เจ็บ  ตาย) 

(2) ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับการดูแลจากสวสัดิการชุมชน  
(3) ขยายจํานวนสมาชิกในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(4) ทองถิ่น/หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนใหการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน  
(5) เงนิกองทุนสวสัดิการชุมชนเพ่ิมขึ้น 

5 สอบทานและพัฒนาคุณภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สอบทานและพัฒนาคณุภาพของกองทุนสวสัดิการชุมชน   โดยมีรายงานระดับจังหวัด  ดังนี้  
(1) รายงานผลการสอบทานและผลการพัฒนาคณุภาพกองทุนสวสัดกิารชุมชนตําบล 
(2) รายงานสถานะกองทุนสวสัดิการชุมชน ณ ปจจุบัน  พรอมทั้งบันทึกขอมูลสถานะ

กองทุนสวัสดิการชุมชนในระบบฐานขอมูล   

6  ตําบลรูปธรรมแผนพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นสูการพ่ึงพา
ตนเอง (ไมซ้ํากับป 2561) 

ยกระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการเปนพ้ืนที่ตําบลรูปธรรมแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่น  โดยขบวนองคกร
ชุมชน/สภาองคกรชุมชนเปนกลไกกลางในการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  ดังนี ้

(1) มีขอมูลศักยภาพตําบลในการวิเคราะหวางแผน แกไขปญหาและพัฒนาชุมชน โดยจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระยะ 4-5 ป ครอบคลุมในทุกมิติ  

(2) มีการจัดความสัมพันธการทํางานรวมกันของชุมชน  ทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของ 
(3) หนวยงาน/ภาคีความรวมมือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  เชน  เชื่อมโยง

แผนพัฒนาชุมชนกับแผนของทองถ่ิน/หนวยงาน  สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร   
(4) มีรูปธรรมการแกไขปญหา/พัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ ตามแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

เชน  การพัฒนาอาชีพ   การจัดการท่ีอยูอาศัย   การจัดการภัยพิบัติ   เปนตน   

500 ตาํบล 

4,593 ตําบล 

1,670 ตําบล 

1,150,000 คน 

5,983 ตําบล 

17,000 ครัวเรือน 
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ระดับจังหวัด 
77  จังหวัด 

 

1 แผนพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
ระดับจังหวัดเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

ทบทวน/จัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัดเปนแผนระยะปานกลาง 4-5 ป  
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรจังหวัดใน 39 จังหวัด   โดยขบวนองคกรชุมชน/สภาองคกรชุมชนเปน
กลไกกลางในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด  ดังน้ี 

(1) มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับตําบลเปนแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัด โดยอาจ
เปนแผนยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ หรือแผนยุทธศาสตรงานประเด็นที่สอดคลองกับปญหา 
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

(2) มีการจัดความสัมพันธการทํางานรวมกันของชุมชน  ทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของ 
(3) หนวยงาน/ภาคีความรวมมือสนบัสนุนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  เชน  เช่ือมโยงแผนพัฒนา

ชุมชนกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด   หนวยงานภาครัฐ/ภาคประชาสังคมใหการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากร   

2 แผนพัฒนาที่อยูอาศัย
ระดับจังหวดั 

•  ขอมูลปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย  ผูเดือดรอน  

•  วเิคราะหขอมูลและจัดทําแผนพฒันาที่อยูอาศัยระดับจังหวัด  

3  สนับสนุนการประชุม
สภาองคกรชุมชนจังหวัด 

การประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตามมาตรา 24 เพ่ือดําเนินการตามมาตรา 
27  โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1) ขอเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด  เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดและ อบจ. (ตามมาตรา 27 (1)) และหรือขอเสนอเก่ียวกับ
ปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนตอผูวาราชการจังหวัด อบจ.
หรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 

(2) รายงานการประชุมระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนและผลการดําเนินงาน 

4  ส นั บ ส นุ น เ ค รื อ ข า ย
จังหวัดและการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด 

 ทุกจังหวัดมีฐานขอมูลองคกรชุมชนและโครงการที่ถูกตอง  ครบถวนและเปนปจจุบัน 
 มีกลไกการเช่ือมโยงและประสานความรวมมือกับหนวยงานในพื้นท่ีทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาค

ประชาสังคมและภาคีพัฒนา 
 มีรายงานการพัฒนาจังหวัดประจําป  ครอบคลุมแผนงาน/โครงการที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณและผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 
 

ระดับภาค 
5 ภาค 

 

 สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานและการ

เช่ือมโยงระดับภาค 

 

 พัฒนาศักยภาพแกนนํา 

 ถอดองคความรูพ้ืนที่รูปธรรม 

 ติดตามและสรุปบทเรียนการดําเนินงาน 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด/ระดับภาค 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 

ชุดความรูรูปธรรมความสําเร็จ 500 ชุด (ภาคละ 100 ชุด) 

กลไก/แกนนําที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพ 2,000 คน (ภาคละไมนอยกวา 300 คน) 
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2.4 กรอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและขบวนองคกรชุมชน 

การกําหนดกรอบงบประมาณสนับสนุน           
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นและขบวนองคกรชุมชน   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ภายใต 

1. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน 

2. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

หลักการจัดกรอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นและขบวนองคกรชุมชน 

ยึดเปาหมายตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
จากรัฐบาล  แผนปฏิบัติการประจําป   ตัวชี้วัดการ

ประเมินผลองคการมหาชน  และขอคิดเห็นของขบวน
องคกรชุมชน   โดยกระจายกรอบงบประมาณแตละ
โครงการสูระดับภาคทั้ง 5 ภาค  ตามสัดสวนจํานวน

พ้ืนที่และจํานวนกลุมเปาหมาย 
 

โดยมีกรอบงบประมาณรวม 482,953,140 บาท และเปาหมายดําเนินงานที่สําคัญในแตละโครงการ  ดังนี้ 

โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

68,020,200  บาท  414,932,940  บาท 

   

 จัดตั้งสภาองคกรชุมชน 534 ตําบล 

 พัฒนาการดําเนินงานสภาองคกรชุมชน 4,593 ตําบล 
(63% ของสภาฯ ที่จัดตั้งแลว) 

 ตําบลรูปธรรมแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 500 ตําบล 

 แผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู
ยุทธศาสตรจังหวัด/หนวยงาน  39  จังหวัด 

  สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 1.18 ลาน
คน (รอยละ 45 ของสมาชิกครบรอบป เฉลี่ยคนละ 
312.72 บาท) และสมทบงประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนจัดตั้งใหม 82 กองทุน  รวมงบประมาณสมทบ 
377.7750 ลานบาท  (ดําเนินการตามเกณฑการวัดผล
คุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนไมนอยกวา 1,700  ตําบล) 

 สอบทานและพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน 
5,983 กองทุน 

 

สนับสนุนกลไก/ขบวน/การประชุม/กองเลขาฯ จังหวัด  77  จังหวัด 

 

สนับสนุนกลไก/ขบวน/ติดตามประเมินผล/จัดการความรู  5 ภาค  และพัฒนาคนในขบวนองคกรชุมชน 
 

สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนระดบัชาติ/สวนกลาง 

หมายเหต ุ:  กรอบงบประมาณแตละโครงการไมรวมงบบริหารจัดการ 
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การกระจายเปาหมายการดําเนินงานโครงการสูระดับภาค 5 ภาค 

ภาค 
จํานวน

จังหวัด 

โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
สภาองคกร

ชุมชนตั้งใหม 
(ตําบล) 

พัฒนา/ยกระดับสภาฯ 
จัดตั้งแลว (63% ของสภาฯ) 

(ตําบล) 

ตําบลรูปธรรม
แผนพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น (ตําบล) 

แผนยุทธศาสตร
จังหวัด 
(จังหวัด) 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนทั้งหมด 

(กองทุน) 

กองทุนฯ ตั้งใหม
รอบแรก  
(กองทุน) 

จน.สมาชิกสมทบงบ 
(45% ของ จน.สมาชิก

ครบรอบป)  (คน) 

เหนือ 15 104 861 100 8 1,145 4 133,641 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 307 1,663 100 10 2,179 45 469,179 

ใต 14 38 717 100 7 1,096 17 313,326 

กลางและตะวันตก 16 47 883 100 8 913 13 101,624 

กทม.ปริมณฑลและ
ตะวันออก 

12 38 469 100 6 650 3 164,037 

รวมทั้งสิ้น 77 534 4,593 500 39 5,983 82 1,181,807 
 

สภาองคกรชุมชนตําบลที่จัดต้ังแลวรอยละ 23 (1,670 ตําบล) มีศักยภาพยกระดับบทบาทในการพฒันาชุมชนทองถิ่น 

(1) จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่ชุมชนประสบหรือขอเสนอนโยบายสาธารณะระดับทองถ่ินเสนอตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

(2) ปญหารวมของคนในพ้ืนที่ไดรบัการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

 

• สนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับกลุมจังหวัด/ระดับภาค  5 ภาค  

• สนับสนุนการพัฒนาแกนนําและขบวนองคกรชุมชน  2,000  คน  (ภาคละ 300 คน)  

•  สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานและการเชื่อมโยงระดับภาค  5  ภาค 

•  องคความรูพ้ืนที่รูปธรรม 500 ชุด  (ภาคละ 100 ชดุ) 

•  สนับสนุนการติดตามและสรุปบทเรียนการดําเนินงาน 
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การกระจายกรอบงบประมาณสนบัสนุนสูระดบัพื้นท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน   12,780,000  บาท 
 สวัสดิการชุมชน   49,371,388  บาท 

(งบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  42,192,400  บาท) 

กรอบงบประมาณ 
62,151,388  บาท ภาคเหนือ กรอบงบประมาณ 

185,434,688  บาท 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน    22,515,000  บาท 
 สวัสดิการชุมชน  162,919,688  บาท 

(งบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  151,221,700  บาท) 

กรอบงบประมาณ 
52,441,788  บาท 

ภาคกลาง
และตะวันตก 

 เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน   12,815,000  บาท 
 สวัสดิการชุมชน   39,626,788  บาท 

(งบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  33,079,800  บาท) 

กรอบงบประมาณ 
64,534,288  บาท 

กรอบงบประมาณ 
117,320,788  บาท ภาคใต 

เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน 10,810,000  บาท 

สวัสดิการชุมชน                              106,510,788  บาท 
(งบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  99,683,300  บาท) 

สวนกลาง  :  สนับสนุนการประชุมสภาองคกรชุมชนระดับชาติ 1,070,200  บาท 

• กรอบงบประมาณผันแปรตามสัดสวนจํานวนเปาหมายและพื้นท่ีของแตละภาค 

• งบสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชนแตละภาคนําไปใชเปนงบสนับสนุนขบวนจังหวัดหรือภาค  ไมได 
• กรอบงบประมาณสนับสนุนในแตละภาค จะมีการพิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยน กรณีที่ภาคยังไมมีการพจิารณา

อนุมัติโครงการและงบประมาณภายในวันที่  31  มกราคม 2562 

 เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน    8,030,000  บาท 
 สวัสดิการชุมชน  56,504,288  บาท 

(งบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  51,597,800  บาท) 

ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และตะวันออก 



 

 
 

14 

เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

  ทุกโครงการมีระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุด  ณ 30 กันยายน  2562 

กําหนดหลักเกณฑ  

พื้นท่ีเปาหมาย 

 อนุมัติโครงการ
งบประมาณ 

 เบิกจายงบประมาณ
งวดแรก 

 ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ 

 รายงานผล + 

เบิกจายงวดสุดทาย 

พัฒนาแผนงาน/ 
โครงการระดับพื้นท่ี 

        

 
 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 

ต.ค. - ธ.ค. 2561    ม.ค. - ม.ีค. 2562    เม.ย. - มิ.ย. 2562    ก.ค. - ส.ค. 2562   
อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

35% ทุกโครงการ 
 • อนุมัติโครงการและงบประมาณ 100% 

• เบิกจายงบประมาณทุกโครงการ 70% 

 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ  เบิกจายงบประมาณงวดสอง/
งวดสุดทาย 80-100% 

 

3 : 6 : 2 

3  เดือนแรก  : จัดทําแผน/พัฒนาโครงการ   อนุมัติงบประมาณ 

6  เดือน       :  เชื่อมโยงแผน  เบิกจายงบงวดแรก  ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

2  เดือนหลัง  :  เบิกจายงวด 2  ติดตามสรุปผลและจัดทํารายงานผลดําเนินงาน 
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สวนที่  3 
มาตรฐานและขั้นตอนการบริหารโครงการ 

 

จากการบริหารโครงการที่ผานมา  สถาบันฯ ไดมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการบริหารโครงการ
ในทุกขั้นตอน  เพ่ือยกระดับการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนการประกันคุณภาพการดําเนินงาน
ขององคกรในการสนับสนุนองคกรชุมชนและภาคีพัฒนาที่ไดรับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก

สถาบันฯ  โดยกําหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริหารโครงการนับตั้งแตไดรับความเห็นชอบ
จากกลไกพิจารณากลั่นกรอง  จนกระทั่งเบิกจายงบประมาณงวดแรกใชระยะเวลาในการ
ดําเนินงานไมเกิน 55 วัน   โดยมีกระบวนการบริหารโครงการ  ดังนี ้

พัฒนาโครงการ   

 
 

กระบวนการวิเคราะหพ้ืนที่   โดยกระบวนการมีสวนรวมและมีการ
ยอมรับรวมกันของขบวน/กลไกในพ้ืนที่ 

2 เดือน 

กลั่นกรอง/อนุมตั ิ   

 
 
 

โครงการที่อนุมัติมีความสอดคลองกับปญหา ความตองการและ
บริบทของพ้ืนที่ตามแนวทาง  หลักเกณฑการสนับสนุนและบันทึก
รายละเอียดขอมูลครบถวน 

30 วัน 

เบิกจายงบประมาณ   

 
 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอตกลงไดถูกตอง  รวดเร็ว  ตรงเวลา 25 วัน 

ดําเนินงาน ติดตาม   

 
 

ดําเนินงานตามแผนงานและเปาหมาย  รายงานผลความกาวหนา
ทุกงวดงานเปนปจจุบัน 

6 เดือน 

ประเมิน/ปดโครงการ   

 ประเมินผลการดําเนินงานและการบริหาร 
รายงานสรุปผลทุกโครงการและปดงบประมาณ 

2 เดือน 
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3.1 การพัฒนาโครงการ   

 ขบวนองคกรชุมชนทั้งระดับตําบล และจังหวัดรวมกับทองถิ่นและหนวยงานภาคีพัฒนาในพ้ืนที่  
รวมกันวิเคราะหพื้นที่  กําหนดทิศทาง  และจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับตําบล  จังหวัด  ครอบคลุมมิติ
ดานสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่  โดยชุมชน  
ประชาคม  และทองถ่ินเห็นภาพรวมของการแกไขปญหาและการพัฒนารวมกัน  เกิดแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ระยะปานกลาง 4 – 5 ป  เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นกับแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) และหนวยงานตามหลักการพ้ืนที่เปนตัวตั้ง (Area Base)  

พัฒนาแผนงาน/โครงการในการพัฒนาและแกปญหาของชุมชนทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม  กําหนด
เปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ตองการใหบรรลุผลโดยเห็นชอบโครงการ  แผนงาน  กิจกรรมและ
งบประมาณรวมกัน  เสนอโครงการและงบประมาณผานกลไกการพิจารณากลั่นกรองที่เก่ียวของ  รวมถึง
ประสานการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 

 

ผลลัพธ มาตรฐานสําคัญ 

ขอมูลศักยภาพพื้นที่ 
แผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระยะ  4 – 5 ป 

โครงการที่เสนอ 

แผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นและโครงการที่เสนอ 
มาจากการวิเคราะหพ้ืนที่และปญหาความตองการ 

ของชุมชนทองถ่ิน 
มีการพิจารณาและเห็นชอบรวมกันของขบวนและกลไกในพ้ืนที่ 

                                           การปฏิบัต ิ
เอกสารที่ตองจัดเก็บ :  ขอมูลพ้ืนท่ี  เชน  ผลการสํารวจครัวเรือน/ชุมชน  ผังตําบล  แผนการแกไขปญหา/
พัฒนา  หนวยงาน/กลไกที่เก่ียวของ  รายงานการประชุม/มติที่ประชุม 

ขอมูลท่ีตองบนัทึกในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  :  ขอมูลพื้นที่  แผนพัฒนาชุมชนทองถ่ิน   ขอมูลองคกรชุมชน   
ขอมูลโครงการที่ผานกลไกการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบเสนอกลไกพิจารณาโครงการภาค 

                                    ระยะเวลา  2  เดือน 

 

กําหนดแนวทางและ
เปาหมายการสนับสนนุ 

ตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรและ

แผนปฏิบัติการประจําปตาม 
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถาบันฯ  

1 คณะอนุกรรมการภาค 

กําหนดกรอบ  หลักเกณฑการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

2 กลไก/คณะทํางาน
จังหวัด 

วางแผนการทํางาน/พิจารณา
พ้ืนที่และกลุมเปาหมาย 

 

3 ระดับตําบล/จังหวัด 

จัดทําขอมูล/วิเคราะหพื้นที่ 
พัฒนาแผนงาน/โครงการ 

4 กลไก/คณะทํางาน 

พัฒนาและกลั่นกรองโครงการ 



 

 
 

17 

3.2  การเสนอและพิจารณากลั่นกรองโครงการ   

ขบวนองคกรชุมชนนําโครงการที่ไดมีมติเห็นชอบรวมกันในพื้นที่    เสนอกลไกพิจารณาโครงการภาค   
ซึ่งเปนกลไกที่ไดรับการแตงตั้งจากสถาบันฯ  มีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองและใหขอเสนอแนะตอการพัฒนา
โครงการ   รวมถึงพิจารณาโครงการและงบประมาณตามกรอบ   หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณท่ี
คณะอนุกรรมการภาคกําหนด   โดยมีกระบวนการพัฒนาและกลั่นกรองเบื้องตนจากกลไกท่ีเก่ียวของ  
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาขององคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  และภาคีพัฒนา 

ผลลัพธ มาตรฐานสําคัญ 

โครงการทีก่ลไกการพิจารณาโครงการภาค 
พิจารณาเห็นชอบ 

ผานกระบวนการพัฒนาและกลั่นกรองจากกลไกที่
เก่ียวของ 

โครงการที่พิจารณาเห็นชอบสอดคลองกับแนว
ทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ 

การปฏิบัต ิ
เอกสารที่ตองจัดเก็บ :  แบบเสนอโครงการตนฉบับ  พรอมลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบ/ประสานงานโครงการ  
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการภาค/กลไกพิจารณาโครงการภาค 

ขอมูลท่ีตองบนัทึกในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  :  ขอมูลโครงการและองคกรผูเสนอโครงการ (พรอมแนบ
ไฟลรายละเอียดโครงการ)  มติ/ความเห็น/เงื่อนไขของกลไกท่ีเก่ียวของในการพิจารณาโครงการ  ขอมูล
รับรองสถานภาพ  ขอมูลพ้ืนที่งานพัฒนา 

ระยะเวลา  30 วัน   
นับจากวันทีก่ลไกพิจารณาโครงการภาคเห็นชอบโครงการและงบประมาณ 

จนกระทั่งออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการแลวเสร็จ 
 

1 คณะอนุกรรมการ/ 
คณะทํางาน.......... 
พิจารณาโครงการและ

งบประมาณ 

2 ผลการประชุม 

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน

พิจารณาโครงการภาค........ 
(รายงานการประชุมและผลการพิจารณา) 

3 อนุมัติโครงการ 

จัดทําบันทึกขออนุมัติ 
โครงการและงบประมาณ 

ที่ผานความเห็นชอบ 

ผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติ 

4 บันทึกผลการอนุมัต ิ

 บันทึกขอมูลผลการอนุมัติในระบบสารสนเทศ 

 จัดทําจดหมายและแบบแสดงผลการอนุมัติ 
 

5 แจงผลการอนุมัติ 

สงเอกสารแจงผลการอนุมัติและแบบแสดงผล 

การอนุมัติใหองคกรผูเสนอโครงการ 
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3.3  การเบิกจายงบประมาณ   

การนําโครงการที่ไดรับการอนุมัติ  ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ   เพ่ือดําเนินงานตามแผนงาน  
กิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ   โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เงื่อนไขและระเบียบ
การเบิกจายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ 

ผลลัพธ มาตรฐานสําคัญ 
โครงการเบิกจาย
งบประมาณตาม

แผนงานและ
ระยะเวลาดําเนินงาน 

- เอกสารเบิกจายงบประมาณมีความถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑและระเบียบ 
- แผนการดําเนินงานโครงการและแผนการใชเงินที่ชัดเจนและสอดคลองกับจํานวน

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัต ิ
- บันทึกขอมูลรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณครบถวน  สมบูรณในระบบ

สารสนเทศ (รวมถึงการแนบไฟลเอกสารขอมูล) 
- มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่สํานักงานภาค กองเลขาฯ/ขบวนองคกรชุมชน และ

องคกรผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การปฏิบัต ิ

เอกสารที่ตองจัดเก็บ :  เอกสารโครงการ   จดหมายและแบบแสดงผลการอนุมัติ   บันทึกความรวมมือคูฉบับ  
สําเนาจดหมายขอเบิกเงินแตละงวด   สําเนาแผนการดําเนินงานโครงการและแผนการใชเงิน  สมุดบัญชีเงนิฝาก
ธนาคาร  รายการการประชุมที่มีมติมอบหมาย/ระบุผูมีอํานาจลงนามในการเบิกถอกเงินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือเงื่อนไขการสั่งจายเงิน   

ขอมูลที่ตองบันทึกในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  :  เลขท่ีบัญชี  ชื่อบัญชีธนาคาร  สาขา  ชื่อผูติดตอพรอม
เบอรโทรศัพท   เลขที่บันทึกความรวมมือ (MOU)  วันรับเรื่อง  วันโอนเงิน  และแนบไฟลเอกสารตามท่ีกําหนด   
รายงานบัญชีโครงการตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ (ปปช.) 

ระยะเวลา 25 วัน   
นับจากวันลงรับเอกสารขอเบิกจายงบประมาณ   จนกระทั่งเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จในงวดนั้น ๆ  

 

1 กลไก/กองเลขาฯ/สนง.ภาค 

ชี้แจงทําความเขาใจหลักเกณฑ  
กระบวนการและรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 
 

2 องคกรผูเสนอโครงการ 

จัดทําจดหมายขอเบิกเงินพรอมรายละเอียด
เอกสารประกอบการเบิกจาย 

ลงนามบันทึกความรวมมือ 

3 กองเลขาฯ  

ตรวจสอบความถูกตอง  
ครบถวนของเอกสาร

เบิกจาย 
 

4 สํานักงานภาค 
 ลงทะเบียนรับเอกสาร 

 ออกเลขที่บันทึกความรวมมือ (MOU) 

 ตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวนของเอกสารและมติ/เงื่อนไขทีเ่กี่ยวของ 

 บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศพรอมแนบไฟลขอมูลเอกสาร 

 อนุมัติเบิกจายงบประมาณ 

 โอนเงินและบันทึกการเบิกจายใน
ระบบสารสนเทศ 
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3.4  การดําเนินโครงการและติดตามผล   

องคกรผูเสนอโครงการไดรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ   ดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมและ
เปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดในโครงการ  โดยมีการติดตามและรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการตามงวดงานและมีคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ  เปนกลไกในการกํากับและติดตามผล  ดังนี ้
 1) คณะกรรมการตรวจรับโครงการ  :  กํากับ ดูแลและตรวจสอบผลงานใหเปนไปตามแผนงานที่วาง
ไว  เพ่ือใหการดําเนินโครงการมีความถูกตอง  โปรงใส  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในพ้ืนที่  โดย
สถาบันฯ ไดกําหนดใหมีกรรมการตรวจรับโครงการ  อยางนอยจํานวน 3 คน ประกอบดวย 

กรรมการตรวจรับโครงการ 
อยางนอยจํานวน 3 คน 

(1) เจาหนาทีส่ถาบนัฯ ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือ
ประสานงานในโครงการนัน้ ๆ  

(2) กลไก/คณะกรรมการ/คณะทํางานในพ้ืนที ่
(3) ผูทรงคุณวุฒ/ิบุคคลที่องคกรผูรับผิดชอบโครงการเสนอ

รายชื่อ 

กรรมการตรวจรับท้ัง 3 คน จะตองมีคุณสมบัติ  
ดังนี ้

 เปนผูที่ทราบรายละเอียดการดําเนินโครงการนัน้ 

 เปนผูที่ ไม ไดมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
ดังกลาว 

 ไม ใชคณะกรรมการหรือสมาชิก ในกลุ ม /
เครอืขาย/องคกรที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ 

 2) รายงานความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
  (1) ผูรับผิดชอบโครงการ  จัดทํารายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานตามแผนงานงวดที่ 1  
เสนอในการเวทีระดับตําบล/จังหวัดที่สมาชิก/ตัวแทนองคกรชุมชน และคณะกรรมการตรวจรับเขารวม  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการทํางานตอไป  รวมทั้งเปนการตรวจรับ
โครงการเพ่ือเบิกงบประมาณงวดตอไป 
  (2) ผูรับผิดชอบโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณทุกโครงการ  จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ   รวมทั้งผลการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  แผนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับ
ตําบล/จังหวัด   กรณีตัวอยางรูปธรรมงาน  ภาพกิจกรรม  รายงานการใชงบประมาณ  ฯลฯ 

ผลลัพธ มาตรฐานสําคัญ 
รายงานความกาวหนาตามงวด

งาน 
มติคณะกรรมการตรวจรับ

โครงการ 

- รายงานความกาวหนาโครงการตามงวดงานและรายงานการใชงบประมาณ 
- การบันทึกขอมูลรายงานความกาวหนาโครงการตามงวดงานและการใช

งบประมาณในระบบสารสนเทศ (รวมถึงการแนบไฟลเอกสารขอมูล) 
- รายงานการประชุมและมติคณะกรรมการตรวจรับโครงการ 

การปฏิบัต ิ
เอกสารที่ตองจัดเก็บ :  รายงานความกาวหนาตามงวดงานและการใชงบประมาณ   รายงานการประชุมและมติ
คณะกรรมการตรวจรับโครงการ  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/คืนเงิน หรือยกเลิกโครงการ  หนังสือขอขยาย
ระยะเวลากรณีไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ขอมูลท่ีตองบันทึกในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  :  ขอมูลสรุปความกาวหนาตามงวดงาน  มติและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจรับโครงการ  พรอมแนบไฟลรายละเอียดขอมูล 

สิ้นสุดระยะเวลาโครงการภายใน 30 กันยายน  2562   
เบิกจายงบประมาณงวดแรกภายใน  4 เดือน  นับจากวันที่ไดรบัการอนุมัติโครงการ 
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เบิกจายงบประมาณ
โครงการงวดแรก

แลว 

1 องคกรผูเสนอโครงการ 

ดําเนินงานตามแผนและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานและการใช

งบประมาณ 

บันทึกขอมูลสรุปผลการดําเนินงานใน
ระบบสารสนเทศ 

2 คณะกรรมการตรวจรับโครงการ 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการใช
งบประมาณตามแผนงาน 

พิจารณาใหความเห็นการเบิกจาย
งบประมาณงวดตอไป 

3 เบิกจายงบประมาณงวด
ตอไป 

องคกรผูเสนอโครงการจัดทําจดหมาย
ขอเบิกเงิน  พรอมรายละเอียดเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

4 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

องคกรผูเสนอโครงการจัดทําหนังสือปรับ
แผนงาน/กิจกรรม หนังสือขอขยาย

ระยะเวลาโครงการไมเกิน 6 เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ โดยมีเหตุอัน

ควรที่จําเปนการขยายระยะเวลา 

 

3) ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ  :  พัฒนาและสรางระบบการรับรูและการสื่อสาร
โครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณใหเปนที่รับรูรวมกันในพื้นที่และสาธารณะ   เพ่ือการเปดเผย โปรงใส 

ปดประกาศในพื้นท่ี 

โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณทุกโครงการ 

มกีารติดปายประกาศรายชื่อโครงการและงบอนุมัติในพื้นท่ีใหเปนที่รับรู
รวมกันอยางกวางขวาง 

รายงานผลในเว็บไซต 

โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณทุกโครงการ 

มีการรายงานความคืบหนารายชื่อโครงการและงบประมาณอนุมัต-ิ
เบิกจายในเว็บไซต พอช. รายเดือน/ไตรมาส 

สงเมลรายงานผล 

โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณทุกโครงการ 

มีการสงเมลรายงานความคบืหนาการอนุมัติและเบิกจายงบประมาณ 
ใหกับขบวนองคกรชุมชนจังหวัด/ภาค รายเดือน/ไตรมาส 
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ตัวอยางการปดประกาศโครงการที่ไดรับอนุมัติในพื้นทีร่ะดับตําบล 

เครือขาย/องคกรชุมชนตําบล...............................อําเภอ............จังหวัด.................... 

ไดรับสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  

งบประมาณรวม......................บาท   

มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต...................ถึง ..................... ประกอบดวย 

(1)  โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน    งบประมาณ……......บาท 
(2)  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน                 จํานวนสมาชิก.................คน     งบประมาณ…….......บาท 
(3)  โครงการบานพอเพียงชนบท    จํานวน..................ครัวเรือน     งบประมาณ…….......บาท 

หมายเหตุ   :   สามารถเพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการตามที่ไดรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณได 
และเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาสําคัญ  เชน  กิจกรรม   กลุมเปาหมาย  รวมถึงรูปภาพหรือแผนภูมิตาง ๆ   

 

 

ตัวอยางการปดประกาศโครงการที่ไดรับอนุมัติในพื้นทีร่ะดับจังหวัด 

ขบวนองคกรชุมชน   จังหวัด.................... 

ไดรับสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

งบประมาณรวม......................บาท 

มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต...................ถึง ..................... ประกอบดวย 

(1) โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน  ดําเนินการในพ้ืนที่.........ตําบล  งบประมาณ……........บาท 

     (1.1)  จัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสภาองคกรชุมชน............ตําบล   งบประมาณ..................บาท 

     (1.2)  แผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับตําบล.....................ตําบล   งบประมาณ..................บาท 

  (1.3)  ระบุกิจกรรม............................................................         งบประมาณ......................บาท 

(2) โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน                 จํานวน...................กองทุน     งบประมาณ…….......บาท 
(3) โครงการบานพอเพียงชนบท    จํานวน..................ครัวเรือน...............ตําบล      งบประมาณ…….......บาท 

หมายเหตุ   :  สามารถเพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการตามที่ไดรับการอนุมัติโครงการและงบประมาณไดและ

เพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาสําคัญ  เชน  กิจกรรม   กลุมเปาหมาย  รวมถึงรูปภาพหรือแผนภูมิตาง ๆ   
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3.5  การปดโครงการ   

 โครงการที่ไดรับการอนุมัติดําเนินงานแลวเสร็จตามเปาหมาย  แผนงาน และระยะเวลาที่กําหนด  หรือ
สิ้นสุดโดยสาเหตุใด ๆ  เชน  การคืนงบประมาณ/ไมขอเบิกงบประมาณงวดสุดทาย  โดยมีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและการใชงบประมาณ  รวมทั้งผลการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระดับพื้นที่  
รวมถึงเอกสารประกอบที่เปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงาน  เชน  แผนการพัฒนาตําบล  กรณีตัวอยาง
รูปธรรมงานพัฒนา  ภาพกิจกรรม ฯลฯ 

ผลลัพธ มาตรฐานสําคัญ 

โครงการแลวเสร็จตาม

เปาหมาย  แผนงานและ

ระยะเวลาที่กําหนด 

- รายงานผลการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ  เมื่อแลวเสร็จและปด
โครงการ 

- การบันทึกขอมูลรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการในระบบสารสนเทศ 
(รวมถึงการแนบไฟลเอกสารขอมูล) 

- ปดโครงการในทุกระดับไดถูกตอง ครบถวนตามเงื่อนไขและระเบียบสถาบันฯ 

การปฏิบัต ิ

เอกสารที่ตองจัดเก็บ :  รายงานผลการดําเนินงานโครงการและการใชงบประมาณ    

ขอมูลท่ีตองบันทึกในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  :  แนบไฟลรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ
การใชงบประมาณ 

ระยะเวลา 2 เดือน   
นับจากวันที่โครงการดําเนินงานแลวเสร็จตามเปาหมาย  แผนงานและระยะเวลา   

 

โครงการดําเนินงาน
แลวเสร็จตาม

เปาหมาย  แผนงาน 
และระยะเวลา 

หรือสิ้นสุดโครงการ 

1 หนังสือแจงปดโครงการ 

องคกรผูเสนอโครงการจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและการใช

งบประมาณ    

พรอมหนังสือแจงปดโครงการ 

2 สํานักงานภาค 

ขออนุมัติปดโครงการ/คืนงบประมาณ/
ยกเลิกโครงการ 

บันทึกขอมูลปดโครงการ พรอมแนบ
ไฟลรายงานผลในระบบสารสนเทศ 

3 ฝายเลขานุการโครงการ 

ตรวจทานขอมูลสถานะโครงการยอย  
(งบอนุมัติ เบิกจาย  คงเหลือ) 

ประมวลผลขอมูลสถานะโครงการ 

4 ปดโครงการ 

ขออนุมัติปดโครงการหลักและปด
โครงการในระบบสารสนเทศ 
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สวนที่  4 
การเบิกจายงบประมาณโครงการ 

 

4.1  เงื่อนไขการเบิกจายงบประมาณโครงการ 

 1) กําหนดใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนงวด   โดยงวดที่ 1  เบิกจายงบประมาณภายในระยะเวลา 
4 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  องคกรผูดําเนินโครงการจะตอง
แจงเหตุขัดของดังกลาวตอสถาบัน   หากไมมีการดําเนินการ  สถาบันฯ จะมีการพิจารณาทบทวนโครงการและ
งบประมาณ   โดยอาจพิจารณายกเลิกโครงการ    
  เบิกจายงบประมาณงวดที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2562   แตหากมีขอติดขัดไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน   องคกรผูดําเนินโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาดําเนินการจากสถาบันไดไมเกินอีก 
6 เดือน  นับจากวันที่ 30 กันยายน 2562  หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  สถาบันฯ จะพิจารณายุติการ
สนับสนุนโครงการและงบประมาณที่ยังไมมีการเบิกจายหรืองบประมาณคงเหลือที่ยังไมเบิกจาย  เพ่ือนําไปใช
ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตอไป 
 2) การเบิกจายงบประมาณในงวดตอไปจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณที่ชัดเจน  พรอมทั้งผลการใชจายงบประมาณ 

4.2 การแบงงวดการเบิกจายงบประมาณโครงการ 

 ตามระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวย  หลักเกณฑการเบิกจาย
งบประมาณโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน พ.ศ. 2553  และประกาศสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนที่เก่ียวของ   ดังนี้ 

 การเบิกจายงบประมาณโครงการ   ใหแบงการเบิกจายงบประมาณเปนงวดตามแผนงานและ
งบประมาณโครงการที่ไดรับการอนุมัติ   โดยงวดตอไปหรืองวดสุดทายจะเบิกจายไดตอเม่ือมีการจัดสงรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการใหแกคณะกรรมการตรวจรับโครงการและคณะกรรมการตรวจรับโครงการมีมติ
ตรวจรับงานเรียบรอยแลว   โดยกําหนดงวดการเบิกจายงบประมาณ   ดังนี ้

ลักษณะโครงการ งวดการ
เบิกจาย 

รอยละการเบิกจายในแตละงวด 

1. โครงการทั่วไปที่ไดรับการสนับสนุน   

1.1  โครงการที่ไดรับการอนุมัตไิมเกิน 2,000,000 บาท 2 งวด   งวดแรกไมเกินรอยละ 70 
  งวดสุดทายไมต่ํากวารอยละ 30 

1.2  โครงการที่ไดรับการอนุมัตต้ัิงแต 2,000,000 บาทขึน้ไป 3 งวด   งวดแรกไมเกินรอยละ 60 
  งวดสุดทายไมต่ํากวารอยละ 20 

2. โครงการที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวแลว
เสร็จสิ้นโครงการ  เชน การจัดประชุม  การจัดสัมมนา  งาน
มหกรรม  การผลิตสื่อ เปนตน 

อยางนอย  
2 งวด 

  งวดสุดทายไมต่ํากวารอยละ 20 
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ลักษณะโครงการ งวดการ
เบิกจาย 

รอยละการเบิกจายในแตละงวด 

3.  โครงการที่มีลักษณะเปนงานสนับสนุนการวิจัย  งานติดตาม
ประเมินผล  งานจัดการความรู  การทํากรณีตัวอยางหรือ
กรณีศกึษาที่เก่ียวกับงานพัฒนาและการสนับสนุนทุนอุดหนุน
สงเสริมงานวิจัยทางวิชาการ เชน วิทยานิพนธ  บทความทาง
วิชาการ  เปนตน 

  

3.1  กรณีที่จัดสงผลการดําเนินงานเพียงครั้งเดียวแลวเสร็จ
สิ้นโครงการ 

งวดเดียว  

3.2  กรณีที่จัดสงผลการดําเนินงานเปนรายงวดและมีวงเงินที่
ไดรับการอนุมัติไมเกิน 100,000 บาทตอโครงการ 

อยางนอย 
2 งวด 

 งวดสุดทายไมต่ํากวารอยละ 10 

3.3  กรณีที่จัดสงผลการดําเนินงานเปนรายงวดและมีวงเงินที่
ไดรับการอนุมัติเกิน 100,000 บาทตอโครงการ 

อยางนอย 
3 งวด 

 งวดสุดทายไมต่ํากวารอยละ 10 

4. โครงการที่ดําเนินการโดยสวนงานภายในสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน 

 เบิกจายงบประมาณตามระเบียบ
การเงินของสถาบนัฯ 

4.3  เอกสารประกอบการเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณโครงการแตละงวด   มีเอกสารท่ีตองใชประกอบการเบิกจาย  ซึ่งจะ
ประกอบดวย  เอกสารที่เปนตนฉบับที่ตองแนบในการเบิกจายงบประมาณและเอกสารที่จัดเก็บในโปรแกรม
บริหารโครงการ   โดยมีเอกสารที่ตองสงเบิกจายงบประมาณ  ดังนี ้

กรณีเบิกจายงบประมาณงวดแรก กรณีเบิกจายงบประมาณงวดถัดไป 

(1) จดหมายขอเบิกเงิน 
(2) บันทึกของอนุมัติเบิกจาย 
(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ตองเปด

บัญชีในนามเครือขาย/กลุม/องคกร หรือ
โครงการเทานั้น)  พรอมเซ็นรับรองสําเนา  
ทั้งนี้กรณีโครงการจังหวัดที่เบิกจายใหกับ
ตําบล  ตองแนบรายชื่อองคกร  ชื่อบัญชี
ธนาคาร  เลขที่บัญชีและจํานวนงบประมาณ
เบิกจาย 

(4) บันทึกความรวมมือ (ตนฉบับ) 
(5) แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ (ตนฉบับ) 
(6) แผนการดําเนินงานโครงการ (ตนฉบับ) 

(1) จดหมายขอเบิกเงิน 
(2) บันทึกของอนุมัติเบิกจาย 
(3) รายงานผลการตรวจรับโครงการ (มติกรรมการตรวจรับ) 
(4) แผนการดําเนินงานโครงการ (สําเนา) 
(5) กรณีโครงการจังหวัดที่เบิกจายใหกับตําบล  ตองแนบรายชื่อ

องคกร  ชื่อบัญชีธนาคาร  เลขที่บัญชีและจํานวนงบประมาณ
เบิกจาย 

(6) แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ (สําเนา) 
(7) เอกสารประกอบการเบิกจายเพิ่มเติม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ไดแก 
- หนังสือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับโครงการ 
- หนังสือเปลี่ยนแปลงบัญชีเงนิฝากธนาคารที่เปดไวตามโครงการ 
- หนังสือเปลี่ยนแปลงแผนงาน/กิจกรรมโครงการ 
- หนังสือเปลี่ยนแปลงงวดการเบิกจายงบประมาณ 
- หนังสือขยายระยะเวลาโครงการ 

โดยเอกสารดังกลาว  ตองไดรับการอนุมัติกอนการเบิกจาย
งบประมาณ 
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 การจัดทําบันทึกความรวมือ (MOU) กรณีโครงการจังหวัดที่เบิกจายใหกับระดับตําบลจะ
เปนการทําบันทึกความรวมมือระหวางจังหวัดกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน    ซึ่งโครงการระดับจังหวัดจะตอง
รวบรวมและประมวลผลภาพรวมแผนงานและงบประมาณระดับจังหวัดในการเบิกจายงบประมาณ 
 ทั้งนี้   ชื่อองคกร  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  รายชื่อและลายเซ็นผูรับผิดชอบโครงการจะตอง
ตรงกัน   หากเอกสารฉบับที่สงเบิกจายไมถูกตอง  สมบูรณ   สถาบันฯ จะสงคืนใหองคกรดําเนินการแกไข  ซึ่ง
จะทําใหการเบิกจายงบประมาณลาชา 
 ดังนั้น   การเบิกจายงบประมาณ   โปรดตรวจสอบรายละเอียดการกรอกขอมูลตาง ๆ ใหครบถวน
สมบูรณกอนสงเบิกจาย 

4.4  การตรวจเอกสารโครงการและการเบิกจาย 

 การตรวจเอกสารโครงการและเอกสารเบิกจายงบประมาณ  เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนและมีความ
ถูกตองสมบูรณ   จึงกําหนดบทบาทและประเด็นการตรวจสอบ  ดังนี ้

1) บทบาทในการตรวจทานเอกสาร 

       สํานักงานภาค - งานบริหารท่ัวไป  

เปนผูตรวจทานเอกสารที่จัดทําโดยองคกร
ชุมชนที่ไดรับการสนับสนุน  เปนการตรวจทาน
ความถูกตอง  สมบูรณของเอกสารตาง ๆ ที่สง
เบิกจาย  โดยเปรียบเทียบตามรายละเอียดเอกสาร
ขอมูลโครงการ  แบบแสดงผลการอนุมัติ  บันทึก
ความรวมมือ  และตรวจทานความถูกตองของชื่อ
บัญชี  เลขที่บัญชีธนาคารและจํานวนงบประมาณ 

 

 สํานักงานภาค – งานตรวจจาย 

 เปนผูตรวจทานเอกสารที่จัดทําโดยสํานักงานภาค  
โดยตรวจทานจํานวนเงินงบประมาณตามเงื่อนไขการ

เบิกจาย  รายละเอียดเอกสารบันทึกความรวมมือ  
แบบแสดงผลการอนุมัติ  รายงานผลการตรวจรับ

โครงการและระยะเวลาโครงการ 
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รายการเอกสาร 
สวนที่ดําเนินการ 

ผูจัดทํา ผูสอบทาน 1 ผูสอบทาน 2 

(1) จดหมายขอเบิกเงิน องคกรที่ไดรับอนุมัติ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

(2) บันทึกขออนุมัติเบิกจาย สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

 

(3) สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร องคกรที่ไดรับอนุมัติ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

(4) บันทึกความรวมมือ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

 

(5) แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ สํานักงานภาค สํานักงานภาค 
(งานตรวจจาย) 

 

(6) แผนการดําเนินงานโครงการ องคกรที่ไดรับอนุมัติ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

(7) รายงานผลการตรวจรับโครงการ  
    (มติกรรมการตรวจรับ) 

องคกรที่ไดรับอนุมัติ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

(8) หนังสือขยายระยะเวลาโครงการ องคกรท่ีไดรับอนุมัติ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

(9) เอกสารเพ่ิมเติมที่ขอเปลี่ยนแปลง 
เชน คณะกรรมการตรวจรับโครงการ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร  งวดเบิกจาย
งบประมาณ 

องคกรที่ไดรับอนุมัติ สํานักงานภาค สํานักงานภาค  
(งานตรวจจาย) 

2) ประเด็นและวิธีการตรวจสอบเอกสาร  :  การจัดทําเอกสารโครงการและเอกสารเบิกจาย
งบประมาณ  จะตองมีความถูกตองการ   ครบถวน  สมบูรณและสอดคลองกัน  ซึ่งในการตรวจเอกสารตาง  ๆ 
มีประเด็นและวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ  ดังนี ้

ประเด็นในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

(1) เอกสารโครงการและ
ขอมูลองคกร 

 ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติและชื่อโครงการถูกตองตรงกันกับรายงานการประชุม
หนังสือแจงผลการพิจารณาโครงการและแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการตองสอดคลองกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ
และบันทึกความรวมมือ 

 งบประมาณดําเนินโครงการตองถูกตองตรงกันกับรายงานการประชุม  หนังสือ
แจงผลการพิจารณาโครงการและแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 

 มีรายชื่อคณะทํางานเพ่ือใชในการตรวจสอบการลงนามในเอกสารท่ีแนบ
ประกอบตาง ๆ  
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ประเด็นในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

(2) หนังสือขอเบิกเงินจาก
องคกรที่ไดรับอนุมัติ 

 ชื่อองคกรท่ีไดรับอนุมัติ  ชื่อโครงการ  จํานวนเงินอนุมัติและเบิกจายถูกตอง 
ตรงกันกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการและรายงานการประชุม 

 วันที่ในหนังสือ  ระบุกอนวันเบิกจาย  เปนวันเดียวกับวันที่ระบุในแบบแสดงผล
การอนุมตัิโครงการ และบันทึกความรวมมือ  หรือหลังวันที่ระบุในแบบแสดงผล
การอนุมตัิโครงการ และบันทึกความรวมมือ 

 งวดการเบิกจายตองเปนไปตามหลักเกณฑกําหนด 
 ขอมูลธนาคารหรือการสั่งจายโอนเงินเขาบัญชีตองระบุใหตรงกับสําเนาสมุด

บัญชีเงินฝากธนาคาร  และบันทึกความรวมมือ 
 ผูลงนามหนังสือขอรับเงินเปนประธานหรือคณะทํางานที่ไมไดทําหนาที่ดาน

การเงินโครงการ  และมีการลงลายมือชื่อดวยตนเอง 

(3) บันทึกขออนุมัติเบิกจาย  ผูลงนามอนุมัติตองเปนไปตามสถาบันฯ กําหนด 
 งวดการเบิกจายเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  ภายใตวงเงินที่ไดรับอนุมัติและ

ตรงกันกับบันทึกความรวมมือ 
 จํานวนเงินที่ขอเบิก  ที่เบิกจายแลว  เงินคงเหลือใหสอดคลองกับบันทึกความ

รวมมือ  แตไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัต ิ
 รหัสงบประมาณ  รหัสโครงการตามคูมือแผนงานและงบประมาณ  ระบุใหตรง

กับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ  ตรวจสอบคู
กับระบบโปรแกรมฐานขอมูลบริหารโครงการ 

 ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ  ชื่อโครงการระบุใหตรงกับรายงานการประชุม  และ
แบบแสดงผลอนุมัติโครงการ 

 มีการลงลายมือชื่อผูตั้งเรื่องเบิกจายและผูอนุมัติดวยตนเอง 

4. บันทึกความรวมมือ 
(MOU) 

 ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติและชื่อโครงการถูกตองตรงกับรายงานการประชุม  
หนังสือแจงผลการพิจารณาโครงการและแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 

 วันที่ทําบันทึกความรวมมือตองลงนามวันเดียวกันหรือหลังจากมีการอนุมัติ
งบประมาณตามมติที่ประชุมเห็นชอบกอนการดําเนินโครงการ  และเปนไปตาม
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย 

 ระยะเวลาดําเนินการโครงการตองสอดคลองกับแบบแสดงผลการอนุมัติ
โครงการ 

 เงื่อนไขการเบิกจายแตละงวดระบุใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด   
 ขอมูลธนาคารระบุใหตรงกับสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่องคกรชุมชนไดทํา

การเปดบัญชีไวท่ีธนาคาร 
 กรรมการตรวจรับโครงการตองเปนไปตามมติของโครงการนั้น ๆ และเปนผูที่

ทราบรายละเอียดการดําเนินโครงการ  โดยเปนผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ 

 ผูลงนามในบันทึกความรวมมือฝายองคกรชุมชนตองเปนคณะทํางานพรอมลง
ลายมือชื่อดวยตนเอง ตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย 
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ประเด็นในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

 ชื่อบัญชีที่เปนไปตามมติของกลุมหรือองคกรชุมชน 
 บัญชีเงินฝากธนาคารตองมีความเคลื่อนไหวเปนปจจุบัน 
 ลงลายมือชื่อคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือรับรองสําเนาดวยตนเอง 

6. แผนการใชเงิน  ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ  ระยะเวลาดําเนินงาน และชื่อโครงการถูกตองตรงกับ
แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ  และบันทึกความรวมมือ 

 กิจกรรมที่ดําเนินการ  ระยะเวลา  จํานวนเงินแตละกิจกรรมสอดคลองกับ
แผนงานโครงการและบันทึกความรวมมือ 

 จํานวนเงินขอเบิกจายสอดคลองตรงกับบันทึกความรวมมือ 
 จํานวนเงินรวมตัวเลข  ตัวอักษร  หากมีการแกไขใหลงลายมือชื่อกํากับทุกครั้ง 

7. รายงานผลการตรวจรับ
โครงการ (มติกรรมการ
ตรวจรับ) 

 ชื่อกรรมการตรวจรับตองตรงกับที่ระบุในบันทึกความรวมมือ 
 วันที่ตรวจรับ  ตองกอนวันที่ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจาย 
 มีการลงลายมือชื่อกรรมการตรวจรับดวยตนเอง 
 มีการจัดเวทีประชุมเพ่ือตรวจรับผลการดําเนินงานเปนจังหวัดหรือตรวจรับใน

ระดับภาคตามมติ/ขอตกลงของขบวนองคกรชุมชน 

8. หนังสือขยายระยะเวลา
โครงการ 

 ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติและชื่อโครงการตรงกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
 การขยายระยะเวลาและลงนามอนุมัติใหเปนไปตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย  

ซึ่งขยายระยะเวลาไดไมเกิน 6 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตามแบบแสดงผล
การอนุมัติโครงการ ตองเปนไปตามคาํสั่งที่สถาบันฯ กําหนด 

 วันที่ในหนังสือขอขยายระยะเวลาตองระบุ  กอนระยะเวลาสิ้นสุดในแบบ
แสดงผลการอนุมัติโครงการและบันทึกความรวมมือ 

9 .  หนั งสื อ เปลี่ ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจรับ
โครงการ 

 ตองเปนไปตามที่โครงการนั้นๆ กําหนด 
 วันที่ในหนังสือ กอนวันที่การตรวจรับโครงการ 
 ผูลงนามอนุมัติ ตองเปนไปตามคําสั่งที่สถาบันฯ กําหนด 
 กรณีโครงการสนับสนุนตําบลที่อนุมัติงบประมาณที่สํานักงานภาคใหทําบันทึกขอ

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการรตรวจรับจังหวัดละ 1 ชุด หรือภาคทํารวมบันทึกฉบับ
เดียวกันทุกจังหวัดก็ได 

10.  หนังสือเปลี่ยนแปลง
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

 มีมติที่ประชุมขององคกรที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงบัญชีเงนิฝากธนาคาร 
 มีหนังสือจากองคกรท่ีไดรับอนุมัติและวันท่ีในหนังสือกอนวันที่ขอใหโอนเงิน 
 ผูลงนามอนุมัติ ตองเปนไปตามคําสั่งที่สถาบันฯ กําหนด 

11.  หนังสือปรับเปลี่ยน
แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ 

 มีมติที่ประชุมขององคกรที่ไดรับอนุมัติใหปรับแผนงาน/กิจกรรม 
 มีหนังสือจากองคกรท่ีไดรับอนุมัตเิพ่ือขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/กิจกรรม 
 ผูลงนามอนุมัติ ตองเปนไปตามคําสั่งที่สถาบันฯ กําหนด 
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ประเด็นในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

12. หนังสือเปลี่ยนแปลง
งวดการเบิกจาย
งบประมาณ 

 มีมติท่ีประชุมขององคกรที่ไดรับอนุมัตใิหเปลี่ยนแปลงงวดการเบิก 
 มีหนังสือจากองคกรที่ไดรับอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงงวดการเบิก 
 ผูลงนามอนุมัติ ตองเปนไปตามคําสั่งที่สถาบันฯ กําหนด 

 

4.5  การกํากับการดําเนินงานและจัดเก็บเอกสาร 

1) การกํากับการดําเนินงาน 

เม่ือองคกรชุมชน/ภาคีพัฒนา ไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามโครงการและจัดกิจกรรมตาม
โครงการแลว   องคกรชุมชน/ภาคีพัฒนารวมกันคัดเลือก “ผูดําเนินงานกํากับ ดูแลและตรวจสอบผลงาน”  
โดยผูดําเนินงานฯ  ตองดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย   
ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่กําหนด   ซึ่งการกํากับ ดูแลตองคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี ้

(1) กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 
(2) กํากับผลการดําเนินงานของกิจกรรมแตละกิจกรรมใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(3) การใชเงินแตละกิจกรรมประหยัดและมีผลคุมคา 
(4) การใชจายเงนิตองมีหลักฐานที่ถูกตองและสามารถตรวจสอบได 
(5) มีระบบการรายงานรายรับ-รายจาย เปนประจําทุกเดือน 
(6) หากพบปญหาหรืออุปสรรค ควรมีการเรียกประชุมเพื่อรวมกันแกไขโดยดวน 

2) การจัดเก็บเอกสาร 

การจัดเก็บเอกสารประกอบการดําเนินโครงการ   เพ่ือแสดงใหเห็นวามีการใชจายเงิน
งบประมาณอยางคุมคา  มีความโปรงใสตรวจสอบได และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเปนหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบการดําเนินงานทั้งจากสมาชิกองคกรชุมชน หนวยงานภาครัฐ  เชน  สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินหรือหนวยงานภายนอก   รวมถึงการประเมินผลการดําเนินโครงการของเครือขาย   จึงควรแยก
แฟมเปนแฟมรายรับ  แฟมรายจายของแตละโครงการ  เชน  โครงการสวัสดิการชุมชน  โครงการเสริมสรางขีด
ความสามารถของชุมชน ฯลฯ   ซึ่งการจัดเก็บเอกสารจะประกอบดวยเอกสารที่เปนตนฉบับและสําเนา  โดยแต
ละสวนที่เก่ียวของจะจัดเก็บเอกสาร  ดังนี ้

รายการเอกสาร 
องคกรที่
ไดรับการ
อนุมัติ 

สวนงานในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สํานันงานภาค/
สวนงานตางๆ 

สํานัก
การเงินฯ 

ฝาย
เลขานุการ 

ระบบสํารอง
ขอมูล 

(1) เอกสารโครงการและขอมูลองคกร สําเนา ตนฉบบั   Scan แนบ
ในระบบ 

(2) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ภาค/คณะทํางานฯ  

 ตนฉบบั สําเนา สําเนา Scan แนบ
ในระบบ  
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รายการเอกสาร 
องคกรที่
ไดรับการ
อนุมัติ 

สวนงานในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สํานันงานภาค/
สวนงานตางๆ 

สํานัก
การเงินฯ 

ฝาย
เลขานุการ 

ระบบสํารอง
ขอมูล 

(3) บันทึกอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 

 ตนฉบบั สําเนา สําเนา Scan แนบ
ในระบบ 

(4) จดหมายแจงผลการพิจารณา
โครงการ 

ตนฉบบั สําเนา    

(5) แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ สําเนา สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

(6) บันทึกความรวมมือ คูฉบับ สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

(7) แผนการดําเนินโครงการ สําเนา สําเนา ตนฉบบั  แนบไฟลใน
ระบบ 

(9) สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ตนฉบับ  สําเนาแนบ
งวดแรก 

 Scan แนบ
ในระบบ 

(10) จดหมายขอเบิกเงินจากองคกรที่
ไดรับอนุมัติ 

สําเนา สําเนา ตนฉบบั   

(11) บันทึกอนุมัติการเบิกจาย  สําเนา ตนฉบบั  Print จาก
ระบบ 

(12) รายงานผลการดําเนินงานงวดท่ีผาน
มา (สําหรับเบิกจายงวดท่ี 2 เปนตนไป) 

สําเนา ตนฉบบั   Scan แนบ
ในระบบ 

(13) รายงานผลการตรวจรับโครงการ
และมติกรรมการตรวจรับ (สําหรับ
เบิกจายงวดท่ี 2 เปนตนไป) 

 สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

(14) รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (ปด
โครงการ) 

สําเนา ตนฉบบั   Scan แนบ
ในระบบ 

(15) บันทึกอนุมัติปดโครงการยอย/
โครงการหลัก 

 สําเนา สําเนา ตนฉบบั  

เอกสารเพิ่มเติม   กรณีมีการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง 
มีบันทึกท่ีไดรับการอนุมัติใหปรับเปลี่ยน/เปล่ียนแปลง พรอมแนบเอกสารกอนเบิกจายงบประมาณ 

(1) หนังสือขยายระยะเวลาโครงการ  สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 
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รายการเอกสาร 
องคกรที่
ไดรับการ
อนุมัติ 

สวนงานในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สํานันงานภาค/
สวนงานตางๆ 

สํานัก
การเงินฯ 

ฝาย
เลขานุการ 

ระบบสํารอง
ขอมูล 

(2) หนังสือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ตรวจรับโครงการ 

 สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

(3) หนังสือเปลี่ยนแปลงบัญชีเงนิฝาก
ธนาคาร 

 สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

(4) หนังสือปรับเปลี่ยนแผนงาน/
กิจกรรมโครงการ 

 สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

(5) หนังสือเปลี่ยนแปลงงวดการเบิกจาย
งบประมาณ 

 สําเนา ตนฉบบั  Scan แนบ
ในระบบ 

 
 เอกสารที่องคกรชุมชน/องคกรท่ีรับการสนับสนุนโครงการตองจัดเก็บ  โดยระยะเวลาในการ

จัดเก็บเอกสารประกอบการดําเนินงานใหจัดเก็บอยางนอย 5 ป   ซึ่งเอกสารโครงการที่ตองจัดเก็บ  ประกอบดวย 
(1)   เอกสารโครงการท่ีเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก พอช.หรือจากหนวยงานอ่ืน ๆ 
(2) บันทึกความรวมมือคูฉบับ 
(3) สําเนาจดหมายขอเบิกเงินแตละงวด 
(4) สําเนาแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
(5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไดรับเงนิสนับสนุนจาก พอช. หรือหนวยงานอ่ืน ๆ 
(6) รายงานการประชุมซึ่งระบุผูมีอํานาจลงนามในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

หรือเงื่อนไขการสั่งจายเงิน 
(7) เอกสารการใชจายเงินเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ  ไดแก 

(7.1) สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย 
(7.2) ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน (กรณีที่รานคาไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหได) 
(7.3) ใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม/ประชุมในแตละครั้ง 
(7.4) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ในการใชจายเงิน 

(8)  รายงานการประชุมการดําเนินโครงการ และกิจกรรมแตละครั้ง 
(9)  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานแตละงวด 
(10) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานงวดสุดทาย 
(11) รายชื่อผูรับประโยชน 
(12) เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ  เชน หนังสือขยายระยะเวลา  หนังสือ

เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก หนังสือเปลี่ยนแปลงแผนงาน/กิจกรรม  ฯลฯ 
(13) โครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
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สวนที่  5 
แบบฟอรมเอกสารโครงการ 

 การจัดทําแบบฟอรมเอกสารโครงการ   เปนแบบฟอรมเอกสารที่ใชในการดําเนินโครงการหลัก  2 
โครงการ  คือ 

1) โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน   ปงบประมาณ  2562 
2) โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน    ปงบประมาณ  2562 

  แบบฟอรมเอกสารโครงการท่ีสําคัญ (ออกจากระบบ)  ประกอบดวย 

การอนุมัติโครงการ 
1)  แบบฟอรมจดหมายแจงผลการพิจารณาโครงการ  
2)  แบบฟอรมแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ  

  

การเบิกจายงบประมาณ 

จําแนกการเบิกจายงบประมาณเปน 3 
ลักษณะ คือ 

 กรณีโครงการทั่วไป  เชน  โครงการ
ระดับตําบล   โครงการที่ดําเนินการ
ระดับจังหวัด  โครงการระดับภาค  
โครงการภาคประชาสังคม  เปนตน 

 กรณีโครงการจังหวัดท่ีดําเนินการ
ระดับตําบล (โครงการชุด)  โดย พอช. 
หรือจังหวัดโอนเงินใหกับตําบล 

 กรณีงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

โดยแตละกรณ ี ประกอบดวย   
แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 

1)  แบบฟอรมจดหมายเบิกเงิน 
2)  แบบฟอรมแผนการดําเนินโครงการ 
3)  แบบฟอรมบันทึกความรวมมือ  
4)  บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน  
ทั้งน้ี  กรณีโครงการจังหวัดท่ีเปนโครงการชุดโอนเงินใหกับตําบล  ตอง

บันทึกรายช่ือตําบลและจํานวนงบประมาณของแตละตําบลในระบบ
ฐานขอมูลทุกโครงการ  

                     

การรายงานผลดําเนินงานและปด
โครงการ 

1)  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามงวดงาน 
2)  แบบฟอรมจดหมายรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ 
3)  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ : ระดับ

ตําบล 
4)  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ : ระดับ

จังหวัด 
5)  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ : ทั่วไป 
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การใชแบบฟอรมแตละโครงการ 

โครงการหลัก 
รหัส

งบประมาณ 

แบบฟอรม 

หมายเหตุ 
ทั่วไป 

สมทบงบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

ตําบล 
จังหวัด 

โครงการเสริมสรางขีด
ความสามารถของชุมชน  
ปงบประมาณ 2562 

87900     โครงการระดับตําบล     

 โครงการที่ดําเนินการระดับจังหวัด    

 โครงการดําเนินการระดับภาค 

    เฉพาะกรณีโครงการจังหวัดที่เบกิจาย
งบประมาณใหกับตําบล (พอช.หรือ
จังหวัดโอนเงินใหกับตําบล) 

โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น
ส วั ส ดิ ก า ร ชุ ม ช น  
ปงบประมาณ 2562 

89600    เฉพาะกรณีตําบลเบิกจายงบสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

     โครงการที่ดําเนินการระดับจังหวัด    

 โครงการดําเนินการระดับภาค 
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5.1 แบบฟอรมเอกสาร   

โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชมุชน   

ปงบประมาณ  2562 

รหัสงบประมาณ  87900 
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แบบฟอรมจดหมายแจงผลการพิจารณาโครงการ  :  โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน  ปงบประมาณ 2562 

ที่พม 53 (รหัสสวนงาน)/  

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

เรื่อง แจงผลการพิจารณาโครงการ 

เรียน (ชื่อองคกรที่ขอรับการสนับสนุน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ (กรณีไดรับอนุมัติโครงการและงบประมาณ) 

 ตามที ่ (ชื่อองคกรท่ีขอรับการสนับสนุน)  ไดเสนอ (ชื่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)  และเสนอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  จํานวน (งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน) บาท ตามโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของชุมชน  ปงบประมาณ 2562  ตอสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนนั้น   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการภาค........................ในการประชุมครั้งท่ี (ครั้งท่ีประชุม) เมื่อวันที่ (วันที่  เดือน  พ.ศ.)   มีมติเห็นชอบ
โครงการและงบประมาณสนับสนุน จํานวน (ตัวเลขจํานวนงบประมาณที่ไดรับการเห็นชอบ) บาท  (ตัวอักษร
จํานวนงบประมาณที่ไดรับการเห็นชอบ)  และมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี)  ดังนี้  (ใชเนื้อหาจากรายงานการประชุม
คณะทํางานพิจารณาโครงการภาคมีความเห็นเพิ่มเติม)  

 สถาบันฯ อนุมัติโครงการและงบประมาณตามที่คณะทํางานพิจารณาโครงการภาค........................... 
ไดมีมติเห็นชอบ  จํานวน (ตวัเลขจํานวนงบประมาณที่ไดรับการเห็นชอบ) บาท   (ตัวอักษรจํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการเห็นชอบ) 

 ทั้งนี้   องคกรผูดําเนินโครงการตองเสนอการเบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดอืน
นับจากวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ  หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  องคกรผูดําเนินโครงการจะตองแจง
เหตุขัดของดังกลาวตอสถาบัน   หากไมมีการดําเนินการ  สถาบันจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการและ
งบประมาณ   โดยอาจพิจารณายกเลิกโครงการ      

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

                       (ลงชื่อผูอํานวยการภาค) 

 

สํานักงานภาค................................... 

โทรศัพท ..................  โทรสาร ....................... 
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แบบฟอรมแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ  :   โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน   ปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ   (รหัสโครงการออกจากโปรแกรม) 

1. องคกรผูเสนอโครงการ  (ชื่อองคกรที่ไดรับการอนุมัติ) 
 ที่ตั้ง / สถานท่ีติดตอ (ที่อยู) 

2. รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผูรับผลประโยชน ระยะเวลาของโครงการ 

(เริ่มตน – สิ้นสุด) จังหวัด ตําบล องคกร คน 

(ชื่อโครงการ) (จํานวนงบประมาณ
อนุมัติ) 

    ............- 30 ก.ย. 2562 

(วันเริ่มตนดูในบันทึกไดรบัอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ) 

3. ผลการพิจารณาของคณะทํางานพิจารณาโครงการภาค.....................................   

ในการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการฯ  ครั้งท่ี (ครั้งที่ประชุม)  เมื่อวันที่  (วัน/เดือน/ป) 

มีมติเห็นชอบโครงการ   วงเงนิ (ตัวเลขงบประมาณท่ีเห็นชอบ) บาท  (ตัวอักษรงบประมาณที่เห็นชอบ)  

4. สถาบันฯ อนุมัติโครงการ  วงเงนิ (ตัวเลขงบประมาณท่ีอนุมัติ) บาท  (ตัวอักษรงบประมาณที่อนุมัติ)  
 

 

 

ลงชื่อ ……..……………………… 

                         (ลงชื่อผูอํานวยการภาค) 

……….../…………../…………. 

 

 

 

 

แบบแสดงผลการอนุมตัิโครงการ 

เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน  ปงบประมาณ 2562 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
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5.2 แบบฟอรมเอกสาร   

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  ป 2562 

รหัสงบประมาณ  89600 
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แบบฟอรมจดหมายแจงผลการพิจารณาโครงการ :  โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน   ปงบประมาณ 2562 

ที่พม 53 (รหัสสวนงาน)/  

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

เรื่อง แจงผลการพิจารณาโครงการ 

เรียน (ชื่อองคกรที่ขอรับการสนับสนุน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ (กรณีไดรับอนุมัติโครงการและงบประมาณ) 

 

 ตามที่ (ชื่อองคกรที่ขอรับการสนับสนุน)  ไดเสนอ (ชื่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุน) และเสนอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  จํานวน (งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน) บาท  ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  
ปงบประมาณ  2562  ตอสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนนั้น   ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการภาค
........................ในการประชุมครั้งที่ (ครั้งท่ีประชุม)  เมื่อวันที่ (วันที่  เดือน  พ.ศ.) มีมติเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณสนับสนุน  จํานวน (ตัวเลขจํานวนงบประมาณที่ไดรับการเห็นชอบ) บาท   (ตัวอักษรจํานวน
งบประมาณท่ีไดรับการเห็นชอบ) และมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี)  ดังนี้  (ใชเนื้องานจากรายงานการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการภาคที่มีความเห็นเพิ่มเติม)  

 สถาบันฯ อนุมัติโครงการและงบประมาณตามที่คณะทํางานพิจารณาโครงการภาค...................... ไดมี
มติเห็นชอบ จํานวน (ตัวเลขจํานวนงบประมาณที่ไดรับการเห็นชอบ) บาท   (ตัวอักษรจํานวนงบประมาณที่
ไดรับการเห็นชอบ) 

 ทั้งนี้   องคกรผูดําเนินโครงการตองเสนอการเบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดอืน
นับจากวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ  หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  องคกรผูดําเนินโครงการจะตองแจง
เหตุขัดของดังกลาวตอสถาบัน   หากไมมีการดําเนินการ  สถาบันจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการและ
งบประมาณ   โดยอาจพิจารณายกเลิกโครงการ   

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

                       (ลงชื่อผูอํานวยการภาค) 

 

สํานักงานภาค................................... 

โทรศัพท ..................  โทรสาร ....................... 
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แบบฟอรมแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ  :   โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  ปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ   (รหัสโครงการออกจากโปรแกรม) 

1. องคกรผูเสนอโครงการ (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ) 

 ที่ตั้ง / สถานท่ีติดตอ (ที่อยู) 

2. รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครการ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

จํานวนผูรับผลประโยชน ระยะเวลาของโครงการ 

(เริ่มตน – สิ้นสุด) จังหวัด ตําบล องคกร คน 

(ชื่อโครงการ) (จํานวนงบประมาณ    
ที่อนุมัติ) 

    ............- 30 ก.ย. 2562 

(วันเริ่มตนดูในบันทึกไดรบัอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ) 

3. ผลการพิจารณาของคณะทํางานพิจารณาโครงการภาค.....................................   

ในการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการฯ ครั้งที่ (ครั้งที่ประชุม)  เมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ป) 

มีมติเห็นชอบโครงการ  วงเงนิ (ตัวเลขงบประมาณท่ีเห็นชอบ) บาท (ตัวอักษรงบประมาณที่เห็นชอบ)  

4. สถาบันฯ อนุมัติโครงการ  วงเงนิ (ตัวเลขงบประมาณท่ีอนุมัติ) บาท (ตัวอักษรงบประมาณที่อนุมัติ)  

 

 

 

 

ลงชื่อ ……..……………………… 

                          (ลงชื่อผูอํานวยการภาค) 

……….../…………../…………. 

 

แบบแสดงผลการอนุมตัิโครงการ 

สนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปงบประมาณ 2562 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
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5.3 แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณ 

กรณี  โครงการทั่วไป 
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แบบฟอรมจดหมายเบิกเงิน  :  โครงการทั่วไป 

 
เขียนที่ ……………………………………………….. 

วันที ่ ………………………………………………… 
เรื่อง ขอเบิกจายโอนเงินงบประมาณโครงการ..............................................................ปงบประมาณ 2562 

(ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติโครงการ) 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
 2.  แผนการดําเนินงานโครงการ 

3.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พรอมเซ็นรับรองสําเนา) 
4.  บันทึกความรวมมือ 

 ตามที่  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดอนุมัติ (ชื่อโครงการที่ไดรับอนุมัติ) ของกลุม/
เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ) ในวงเงิน (ตัวเลขจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ) บาท (ตัวอักษรจํานวน
เงินที่ไดรับอนุมัติ) นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  เปนไปตามเปาหมายและแผนงาน (ชื่อองคกรที่ไดรับ
อนุมัติ) จึงขอเบิกจายงบประมาณ  งวดที่........จํานวนเงิน........................บาท (.............................................)  
โดยการรับเงินนั้นขอใหทางสถาบันฯ โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร.................................สาขา...............................
ประเภท....................................ชื่อบัญชี.....……...........................เลขที่บัญชี.................................................. 
และเมื่อสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ไดโอนเงินจํานวนดังกลาวขางตนเขาบัญชีแลว ใหถือเสมือนหนึ่งวา (ชื่อ
องคกรที่ไดรับอนุมัติ)   ไดรับเงนิเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ลงชื่อ …….……………….…………...…… 

              (………………….………………..……) 

ตําแหนง ………………………………………… 
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แบบฟอรมแผนการดําเนินโครงการ  :  โครงการทั่วไป 

 

แผนการดําเนนิโครงการ 

กลุม/เครือขาย/องคกร  (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ)  

โครงการ  (ชื่อโครงการที่ไดรับอนุมัติ) 

ตั้งแตเดือน    ถึงเดือน ______________________ (ระยะเวลาตามบนัทึกความรวมมือขอ 5.2)   

ที ่ กิจกรรมที่คาดวาจะดําเนินการ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

งวดที่ 1  
(ระยะเวลา ...... - ...... ) 

งวดที่  2  
(ระยะเวลา ....... - ....... ) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมงบประมาณใชในการดําเนิน
กิจกรรมทั้งสิ้น 

 
 

 

 

หมายเหตุ  
1. ชื่อองคกรและชื่อโครงการในเอกสารระบุใหตรงกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
2. จํานวนงบประมาณรวมท้ังสิ้นตองเทากับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตรงกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
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แบบฟอรมบันทึกความรวมมือ : โครงการทั่วไป     

 

บันทึกความรวมมือ 
ระหวาง 

คณะทํางาน/เครือขาย/องคกร  (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน) 
กับ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
เลขท่ี   / ป พ.ศ   

 
 บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําข้ึน  ณ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  สํานักงานภาค
...................... เลขที่ .......... ถนน............... ตําบล...................... อําเภอ.................... จังหวัด...................... เม่ือ
วันที่ ....................... (วันเดียวกันหรือหลังวนัที่อนุมัติและกอนหรือวันเดียวกับวันที่เบิกจายโดยใหสอดคลองกับระยะเวลาใน

โครงการ) ระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)   โดย (ชื่อผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย)  ตําแหนง 
....................................... ฝายหนึ่ง     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ สถาบัน”  กับ คณะทํางาน/เครือขาย (ชื่อองคกร
ที่ไดรับการสนับสนุน)    โดย (ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ และตําแหนง)  เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี 
  ที่อยูเลขที่ ......... ถนน............. ตําบล............. อําเภอ................ 
จังหวัด.......................  ฝายหนึ่ง    ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคกรผูดําเนินโครงการ”  ทั้งสองฝายตกลงทําความ
รวมมือกันเพ่ือดําเนินงานโครงการ  (ชื่อโครงการ)   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โครงการ”  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1. วัตถุประสงคของบันทึกความรวมมือ  
1.1 สถาบันและองคกรผูดําเนินโครงการตกลงรวมกันในการดําเนินโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในแนวทางที่ใชพื้นที่เปนตัวตั้งและองคกรชุมชนเปนแกนหลักใน
กระบวนการดําเนินโครงการ   ทั้งการพัฒนาระบบขอมูล  การวิเคราะห   การวางแผน   การดําเนินการ  การ
ติดตามประเมินผล  และการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี    รวมถึงการเชื่อมโยงและ
จัดความสัมพันธท่ีเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาครัฐ   และภาคีพัฒนาที่เก่ียวของ  เพ่ือมุงสู
เปาหมาย “ชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง”  ทั้งดานสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร และการเมืองของชุมชนทองถิ่น
ใหเปนรูปธรรมและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและนโยบายสาธารณะระดับตาง ๆ  

1.2 หลักการสําคัญของการรวมมือ  คือ  ความมุงม่ันรวมกันทําใหบรรลุเปาหมายของโครงการตาม
บทบาทภารกิจของแตละฝาย  ดวยความรับผิดชอบและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน    โดยตกลงดังนี้ 

 องคกรผูดําเนินโครงการ 
 (1) ตกลงมุงม่ันรับผิดชอบบริหารโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและแผนงาน   

โดยใหองคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญ    มีการกระจายความรับผิดชอบไปสูผูเกี่ยวของทุกระดับ  เชื่อมโยงงาน
ของโครงการกับองคกรและกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชนทองถ่ิน   รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานภาคีการพัฒนาตาง ๆ เพื่อขยายผลและพัฒนาเชิงนโยบาย  รวมถึงสรางกระบวนการเรียนรูของ
ผูเก่ียวของกับโครงการ 

 (2) ตกลงรับผิดชอบการบริหารโครงการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี    ใชงบประมาณตาม
แผนโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด   และจัดใหมีระบบการติดตามและรายงานผลตอสมาชิกและองคกร
ผูเก่ียวของทุก 3 เดือน  นับแตไดรับการสนับสนุนโครงการ 
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 (3) ตกลงใหความรวมมือกับสถาบันในการปองกัน  แกไขปญหาที่อาจมีข้ึนในองคกรหรือ
โครงการ  ใหขอมูล  หลักฐานตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสรางธรรมาภิบาลขององคกรชุมชน 

ภาคีความรวมมือ  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ฯลฯ  ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ   เชื่อมโยงและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของอยางบูรณาการ   สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชนและภาคีพัฒนา 

สถาบัน  เนนใหองคกรผูดําเนินโครงการมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน   โดยจะสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโครงการ  เพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงค   เปาหมาย  และแผนงาน   ซึ่งครอบคลุมถึงการให
คําปรึกษาแนะนํา การสนับสนุนความรู ขอมูลที่จําเปน  การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  การรวม
แกไขปญหาขอขัดของ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
และแผนงาน 

2.  เปาหมายผลลัพธสําคัญท่ีตองการใหบรรลุผลตามแผนงานของโครงการอยางเปนรูปธรรม  มีดังนี้ 
            
             

 3. โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแตเดือน...................พ.ศ..........  จนถึง 30  กันยายน  พ.ศ. 2562  
(ระยะเวลาตามแบบแสดงผลการอนุมัติ) 

 4.  เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายผลลัพธที่กําหนดไวในโครงการ  องคกรผู
เสนอโครงการ  ภาคีความรวมมือ  หนวยงานทองถิ่น  และสถาบันไดรวมกันจัดใหมีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการและการเบิกจายงบประมาณ  โดยใหกลไกการ
ติดตามและประเมินผลใหความเห็นกอนการดําเนินการตอไป 

5.  การเบิกจายงบประมาณของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี ้
 5.1  การเบิกจายงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีกําหนดใหเบิกจายเปนงวด 
โดยสถาบันจะโอนเงินเขาบัญชี  เมื่อองคกรผูดําเนินโครงการดําเนินการตามแผนงานและเงื่อนไข   และสง
รายงานผลการดําเนินงาน   รายงานการเงนิและขอมูลอื่น ๆ ตามขอตกลงมายังสถาบัน  

 5.2  เงื่อนไขการเบิกจายงบประมาณตามงวดงานเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน...................... พ.ศ
............จนถึงเดือน.................พ.ศ........... (ระยะเวลาตามแบบแสดงผลการอนุมัติ)  โดยแบงการเบิกจายเปน ....... 
งวด  ดังนี้ 
  งวดที่ 1   เดือน...................... พ.ศ. ........... .จํานวน........................บาท  
   เบิกจายเมื่อจัดทําบันทึกความรวมมือ 

 งวดท่ี 2   เดือน.......................พ.ศ. .............จํานวน.........................บาท  
  เบิกจายเมื่อสงรายงานและคณะกรรมการตรวจรับรับรองผลการดําเนินงานตาม

แผนงานเรียบรอยแลว  ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 กันยายน  2562      

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น ........................... บาท  (ตัวอักษรงบประมาณ) 

 5.3  สถาบันจะโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร............................................ ประเภท............................. 
 สาขา.......................................................................... 
 ชื่อบัญชี...................................................................... 
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 เลขที่บัญชี................................................................... 

 5.4  คณะกรรมการตรวจรับ      ประกอบดวย 
 1. ชื่อ-สกุล.......................................................ตําแหนง ................................................... 
 2. ชื่อ-สกุล.......................................................ตําแหนง .................................................. 
 3. ชื่อ-สกุล.......................................................ตําแหนง .................................................. 

 6. องคกรผูดําเนินโครงการตองเบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
โครงการ    หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  องคกรผูดําเนินโครงการจะตองแจงเหตุขัดของดังกลาวตอ
สถาบัน   หากไมมีการดําเนินการ   สถาบันจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการและงบประมาณ   โดยอาจ
พิจารณายกเลิกโครงการ  และหากสถาบันยกเลิกโครงการ  องคกรผูดําเนินโครงการตองยกเลิกโครงการ โดย
ไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายแตอยางใด 

องคกรผูดําเนินโครงการตองเบิกจายงบประมาณงวดที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2562   แต
หากมีขอติดขัดอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดและมีความจําเปนตองดําเนินการ   องคกรผูดําเนินโครงการสามารถขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการจากสถาบันนับจากวันที่ 30 กันยายน 2562  ไดไมเกิน 6 เดือน  หากเกินกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว  สถาบันอาจพิจารณายุติการสนับสนุนโครงการและงบประมาณท่ียังไมมีการเบิกจาย  
องคกรผูดําเนินโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานปดโครงการภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการ    

7.  ในระหวางการดําเนินโครงการ องคกรผูดําเนินโครงการตกลงดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบันทึกความ
รวมมือ  และแผนดําเนินโครงการตามที่ระบุแนบทายบันทึกความรวมมือนี้   หากเกิดอุปสรรคไมสามารถ
ดําเนินการได   หรือมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใดๆ องคกรผูดําเนินโครงการ
จะตองรีบแจงใหสถาบันทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วันนับแตเกิดเหตุขัดของ   ทั้งนี้ สถาบันอาจ
พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานไดตามความเหมาะสม  หรืออาจพิจารณายุติการ
สนับสนุน  และหากสถาบันยุติการสนับสนุน องคกรผูดําเนินโครงการตกลงยุติโครงการและยินยอมคืนเงิน
งบประมาณที่คงเหลือทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น   

 8.  องคกรผูดําเนินโครงการตกลงจะนําเงินงบประมาณที่ไดรับจากสถาบันดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
บันทึกความรวมมือ และแผนดําเนินโครงการเทานั้น   โดยจะตองควบคุมการใชจายงบประมาณตามแนว
ทางการปฏิบัติทางการเงิน การเบิกจาย การบัญชีและแนวทางอ่ืนๆ ของสถาบัน รวมทั้งตามขอบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศของสถาบันอยางเครงครัด  และเมื่อดําเนินงานโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน ให
องคกรผูดําเนินโครงการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการใชจายงบประมาณใหสถาบันทราบ 
กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือใหองคกรผูดําเนินโครงการคืนเงินท่ีเหลือใหกับสถาบันโดยพลัน หรือดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนทีเ่ปนงานพัฒนาหรือสาธารณะประโยชนอื่นๆ ไดตามที่สมาชิกมีมติรวมกัน 

หากองคกรผูดําเนินโครงการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ  หรือแผน
ดําเนินโครงการ   องคกรผูดําเนินโครงการตกลงคืนงบประมาณพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นท้ังหมดที่ไดรับในแตละ
งวดที่ไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค   ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ  หรือแผนดําเนินโครงการใหแกสถาบัน
ทันทีภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนดในหนังสือเรียกคืน   หากไมชําระคืนแกสถาบันภายในกําหนด องคกรผู
ดําเนินโครงการตกลงชําระคาเสียหายท้ังหมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของงบประมาณที่ไดรับใน
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แตละงวดท่ีไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ หรือแผนดําเนินโครงการ  โดยสถาบัน
จะคิดดอกเบ้ียนับจากวันที่ครบกําหนดหนังสือเรียกคืนจนถึงวันที่สถาบันไดรับคืนงบประมาณครบถวน  

ผลประโยชนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากการใหเงินสนับสนุนโครงการใหผูไดรับการสนับสนุน
จัดทําแผนการใชจายเงินที่สอดคลองหรือเก่ียวของกับวัตถุประสงคของโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมของผูไดรับการสนับสนุน  กอนการดําเนินงานและทํารายงานการจายเงินดังกลาว  พรอมรายงานปด
โครงการใหสถาบันทราบ  เวนแตการดําเนินโครงการที่ไมเปนไปตามขอตกลงกับสถาบันหรือการดําเนิน
โครงการท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือการดําเนินโครงการที่ไมแลวเสร็จ  ผูที่ไดรับการสนับสนุนจะตอง
สงคนืเงินที่สนับสนุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกลาวใหแกสถาบัน   

    องคกรผูดําเนินโครงการตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานการใชงบประมาณและเก็บรักษาเอกสาร
ดังกลาวเปนอยางดี เพ่ือใหสถาบันและหนวยงานของรัฐอื่นตรวจสอบตามที่สถาบันเห็นสมควร  หากไมสามารถ
แสดงหลักฐานการใชจายงบประมาณได   ถือวาองคกรผูดําเนินโครงการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลง
ของบันทึกความรวมมือ หรือแผนดําเนินโครงการ   

9.  องคกรผูดําเนินโครงการรับทราบและจะถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ และองคกรผูดําเนินโครงการยินยอมใหสถาบันพิจารณาเปดเผยขอมูล
ตามประกาศดังกลาว   โดยไดมอบหมาย นาย/นาง/นางสาว  (ชื่อบุคคลที่จะยื่นขอมูลบันทึกในระบบ)  เลขที่
บัตรประชาชน           (ปรากฏรายละเอียดตามสําเนาบัตร
ประชาชนแนบทายบันทึกความรวมมือฉบับนี)้  ในฐานะผูเแทนองคกรผูดําเนินโครงการเปนผูดําเนินการ 

 10.  บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความตรงกัน   ทั้งสองฝายตางยึดไวฝายละหนึ่งฉบับ  
โดยไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดเปนอยางดแีลวจึงลงนามไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

ลงชื่อ  สถาบัน 
 (..................................................)  
ตําแหนง ผูอํานวยการภาค.............................  
   
ลงชื่อ  องคกรผูดําเนินโครงการ 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  ภาคีความรวมมือ 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (จนท.ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เปนพยานคนแรก)  
ตําแหนง ..................................................  
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ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
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5.4 แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณ  

กรณีโครงการจังหวัดดําเนินการ  ระดับตําบล 

(พอช./จังหวัดโอนเงินใหตําบล) 
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แบบฟอรมจดหมายเบิกเงิน  :  เฉพาะกรณีโครงการจังหวัดที่เบิกจายงบประมาณใหกับตําบล (พอช./จังหวัด โอนเงินใหตําบล) 

 
เขียนที่ ……………………………………………….. 

วันที ่ ………………………………………………… 

เรื่อง ขอเบิกจายโอนเงินงบประมาณโครงการ.....................................................  ปงบประมาณ 2562 
(ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติโครงการ) 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
 2.  แผนการดําเนินงานโครงการ 

3.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พรอมเซ็นรับรองสําเนา) 
4.  บันทึกความรวมมือ 

 ตามที่  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   ไดอนุมัติ (ชื่อโครงการที่ไดรับอนุมัติ)  ของกลุม/
เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ) ในวงเงิน (ตัวเลขจํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติ) บาท  (ตัวอักษร
จํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติ) นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  เปนไปตามเปาหมายและแผนงาน (ชื่อองคกรที่ไดรับ
อนุมัติ) จึงขอเบิกจายงบประมาณ งวดที่............ จํานวนเงิน........................ บาท (..........................................)  
โดยการรับเงินนั้น   ขอใหทางสถาบันฯ โอนเงินเขาบัญชีตามชื่อบัญชีเลขที่บัญชีและจํานวนงบประมาณแนบ
ทายนี้   และเมื่อสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ไดโอนเงินจํานวนดังกลาวขางตนเขาบัญชีแลว   ใหถือเสมือน
หนึ่งวาองคกรตามรายชื่อที่สงมาดวยไดรับเงินเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ลงชื่อ …….……………….…………...…… 

               (…………….………………..……) 

ตําแหนง ……………………………………………….. 
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เอกสารแนบทายจดหมายขอเบิกเงิน   (เฉพาะกรณโีครงการจังหวัดทีเ่บิกจายงบประมาณใหกับตําบล)   

ภาค................................................ จังหวัด........................................... 

รายชื่อองคกร   ชื่อบัญชีธนาคาร   เลขที่บัญชีและจํานวนงบประมาณ 

ช่ือองคกร ช่ือธนาคาร ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 
จํานวนเงินเบิกจาย          

ครั้งนี้ (บาท) 
ช่ือ-นามสกุลผูเปดบัญชี เบอรมือถือ 

       
       
       
       
       
       
       
       

   รวมทั้งสิ้น …………บาท   

หมายเหตุ  : 
1) ช่ือองคกร กรณีพื้นท่ีระดับตําบลควรใชชื่อองคกรท่ีแสดงสถานะการเปนองคกร  เชน  สภาองคกรชมุชนตําบล  เครือขายองคกรชุมชนตําบล  กองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบล  เปนตน 
2) ช่ือ-นามสกุลผูเปดบัญชีและเบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถตดิตอในการสงขอความ (SMS) แจงการโอนเงิน  หรือประสานเมื่อเกิดขอติดขัดในการโอนเงิน 
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แบบฟอรมแผนการดําเนินโครงการ  เฉพาะกรณีโครงการจังหวัดที่เบิกจายงบประมาณใหกบัตําบล (พอช. /จังหวัด โอนเงินใหตําบล) 

 
แผนการดําเนนิโครงการ 

กลุม/เครือขาย/องคกร   (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน)  

โครงการ   (ชื่อโครงการที่ไดรับการสนับสนุน) 

ตั้งแตเดือน   ถึงเดือน______________________ (ระยะเวลาตามบันทึกคววามรวมมือขอ 5.2)   

คําชี้แจง  : แผนการดําเนินงานโครงการเปนแผนการดําเนินงานที่รวบรวมและสรปุมาจากแผนงาน/กิจกรรมระดับตําบล เชน  การจัดทําขอมูลตําบล   การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับ
ตําบล   การจัดตั้งสภาองคกรชุมชนใหม   การประชุมสภาองคกรชุมชน ฯลฯ  จัดทําเปนแผนการดําเนินงานภาพรวมของระดับจังหวัด  โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการที่ไดรับการอนุมัต ิ

พื้นท่ีดําเนินการ 

(ตําบล/หมูบาน/องคกร/คน) 

กิจกรรมที่คาดวาจะ
ดําเนินการ 

งบประมาณเบิกจาย (บาท) 
เปาหมายการดําเนินกิจกรรม 

(ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม) 
งวดที่ 1 

(ระยะเวลา ...... - ...... ) 

งวดที่  2 

(ระยะเวลา ....... - ....... ) 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

      
      

      
      
      

รวมงบประมาณใชในการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น     

หมายเหตุ 1. ช่ือองคกรและช่ือโครงการในเอกสารระบุใหตรงกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
                2. เปาหมายการดําเนินกิจกรรม คือ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม  เชน   เกิดการจัดทําขอมลูตําบล............ตาํบล  เกิดแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับตําบล............ตาํบล 
    เกิดการเช่ือมโยงแผนพัฒนาของชุมชนกับแผนทองถิ่น/หนวยงาน...............ตําบล  เกิดการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล….......ตําบล  เปนตน 
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แบบฟอรมบันทึกความรวมมือ :  เฉพาะกรณีโครงการจังหวัดทีเ่บิกจายงบประมาณใหกับตําบล (พอช. /จังหวัด โอนเงินใหตําบล) 

 

บันทึกความรวมมือ 
ระหวาง 

คณะทํางาน/เครือขาย/องคกร  (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน) 
กับ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
เลขท่ี   /................. 

 
 บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําข้ึน  ณ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  สํานักงานภาค
.................... เลขที่ .......... ถนน............... ตําบล...................... อําเภอ.................. จังหวัด...................... เมื่อ
วันที่ ....................... (วันเดียวกันหรือหลังวนัที่อนุมัติและกอนหรือวันเดียวกับวันที่เบิกจายโดยใหสอดคลองกับระยะเวลาใน

โครงการ) ระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  โดย (ชื่อผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย) ตําแหนง 
........................ ฝายหนึ่ง     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ สถาบัน”  กับ คณะทํางาน/เครือขาย (ชื่อองคกรที่ไดรับ
การสนับสนุน )    โดย (ชื่ อผู รับผิดชอบโครงการ และตําแหนง )   เลขประจํ าตั วประชาชนเลขที่  
   ที่อยูเลขที่.........ถนน................... ตําบล............... อําเภอ
................ จังหวัด.................. ฝายหนึ่ง   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคกรผูดําเนินโครงการ”  ทั้งสองฝายตกลงทํา
ความรวมมือกันเพื่อดําเนินงานโครงการ (ชื่อโครงการ)  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โครงการ”  โดยมีสาระสําคัญ  ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของบันทึกความรวมมือ  

1.1 สถาบันและองคกรผูดําเนินโครงการตกลงรวมกันในการดําเนินโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในแนวทางที่ใชพื้นที่เปนตัวตั้งและองคกรชุมชนเปนแกนหลักใน
กระบวนการดําเนินโครงการ   ทั้งการพัฒนาระบบขอมูล  การวิเคราะห   การวางแผน   การดําเนินการ  การ
ติดตามประเมินผล  และการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี    รวมถึงการเชื่อมโยงและ
จัดความสัมพันธท่ีเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาครัฐ   และภาคีพัฒนาที่เก่ียวของ  เพ่ือมุงสู
เปาหมาย “ชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง”  ทั้งดานสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร และการเมืองของชุมชนทองถิ่น
ใหเปนรูปธรรมและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและนโยบายสาธารณะระดับตาง ๆ  

1.2  หลักการสําคัญของการรวมมือ  คือ  ความมุงม่ันรวมกันทําใหบรรลุเปาหมายของโครงการตาม
บทบาทภารกิจของแตละฝาย  ดวยความรับผิดชอบและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน    โดยตกลงดังนี้ 

 องคกรผูดําเนินโครงการ 
 (1) ตกลงมุงม่ันรับผิดชอบบริหารโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและแผนงาน   

โดยใหองคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญ    มีการกระจายความรับผิดชอบไปสูผูเกี่ยวของทุกระดับ  เชื่อมโยงงาน
ของโครงการกับองคกรและกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชนทองถ่ิน   รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานภาคีการพัฒนาตาง ๆ เพื่อขยายผลและพัฒนาเชิงนโยบาย  รวมถึงสรางกระบวนการเรียนรูของ
ผูเก่ียวของกับโครงการ 

 (2) ตกลงรับผิดชอบการบริหารโครงการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี    ใชงบประมาณตาม
แผนโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด   และจัดใหมีระบบการติดตามและรายงานผลตอสมาชิกและองคกร
ผูเก่ียวของทุก 3 เดือน  นับแตไดรับการสนับสนุนโครงการ 
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 (3) ตกลงใหความรวมมือกับสถาบันในการปองกัน  แกไขปญหาที่อาจมีข้ึนในองคกรหรือ
โครงการ  ใหขอมูล  หลักฐานตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสรางธรรมาภิบาลขององคกรชุมชน 

ภาคีความรวมมือ  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ฯลฯ  ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ   เชื่อมโยงและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของอยางบูรณาการ   สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชนและภาคีพัฒนา 

สถาบัน  เนนใหองคกรผูดําเนินโครงการมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน   โดยจะสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโครงการ  เพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายและแผนงาน  ซึ่งครอบคลุมถึงการให
คําปรึกษาแนะนํา การสนับสนุนความรู ขอมูลที่จําเปน  การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  การรวม
แกไขปญหาขอขัดของ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
และแผนงาน 

2. เปาหมายผลลัพธสําคัญที่ตองการใหบรรลุผลตามแผนงานของโครงการอยางเปนรูปธรรม (ระบุผลลัพธที่

สามารถวัดผลและสะทอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) ดังนี ้

  ระดับตําบล 

(1)  เกิดการจัดทําขอมูลตําบล  มีขอมูลปญหาชุมชน  คนยากจนในพ้ืนที่  สาเหตุ  สภาพที่อยูอาศัย
และที่ดินทั้งตําบล   จํานวน.................. ตําบล 

(2)  เกิดความรวมมือระหวางชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและภาคประชา
สังคมในการดําเนินงานพัฒนา  ประกอบดวย .................................. (ระบุองคกรชุมชน เชน สภา
องคกรชุมชน  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ชื่อหนวยงาน/ภาคีท่ีเขารวมเปนกลไก) 

 (3)  เกิดแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับตําบล  จํานวน ....................ตําบล 
  (4)  เกิดการเชื่อมโยงแผนพัฒนาของชุมชนกับแผนทองถ่ิน/หนวยงาน   จํานวน...............ตําบล 

 (5)  เกิดการประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลตอเนื่อง จํานวน………………ตําบล 
 (6)  เกิดการพัฒนาคุณภาพสภาองคกรชุมชนตําบล  จํานวน………………ตําบล 
 (7)  เกิดการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล   จํานวน………………ตําบล 
 (8)  เกิดการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล    จํานวน………………ตําบล  
 (9)  เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จํานวน..................ตําบล 
 (10) เกิดการพัฒนาที่อยูอาศัย  จํานวน......................ตําบล   .........................ครัวเรือน 
        (ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนหรือระบุผลลัพธเพ่ิมเติมได) 

ระดับจังหวัด 
(1) เกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของชุมชนทองถิ่นระดับจังหวัด 
(2) เกิดการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของชุมชนทองถิ่นสูยุทธศาสตรจังหวัดหรือแผน

ทองถิ่น (อบจ.) หรือแผนหนวยงานอยางนอย 2 เรื่อง/ประเด็น 
(3) เกิดความรวมมือการทํางานกับหนวยงานภาคีพัฒนาในพ้ืนที่   ไดแก.............................. (ระบุชื่อ

หนวยงาน/องคกร) 

(4) เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนํา.............................คน 

3. โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแตเดือน...................พ.ศ.......... จนถึงเดือน 30  กันยายน  พ.ศ. 2561  
(ระยะเวลาตามแบบแสดงผลการอนุมัติ) 
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 4.  เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายผลลัพธที่กําหนดไวในโครงการ  องคกรผู
เสนอโครงการ  ภาคีความรวมมือ  หนวยงานทองถิ่น  และสถาบันไดรวมกันจัดใหมีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการและการเบิกจายงบประมาณ  โดยใหกลไกการ
ติดตามและประเมินผลใหความเห็นกอนการดําเนินการตอไป 

5.  การเบิกจายงบประมาณของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี ้
 5.1  การเบิกจายงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีกําหนดใหเบิกจายเปนงวด   
โดยสถาบันจะโอนเงินเขาบัญชี เมื่อองคกรผูดําเนินโครงการดําเนินการตามแผนงานและเงื่อนไข   และสง
รายงานผลการดําเนินงาน   รายงานการเงนิและขอมูลอื่น ๆ ตามขอตกลงมายังสถาบัน  

 5.2  เงื่อนไขการเบิกจายงบประมาณตามงวดงานเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน...................... พ.ศ. 
...........จนถึงเดือน.....................พ.ศ........... (ระยะเวลาตามแบบแสดงผลการอนุมัต)ิ  โดยแบงการเบิกจายเปน ......... 
งวด  ดังนี้ 

  งวดที่ 1   เดือน...................... พ.ศ. ........... .จํานวน........................บาท  
   เบิกจายเมื่อจัดทําบันทึกความรวมมือ 

 งวดท่ี 2   เดือน.......................พ.ศ. .............จํานวน.........................บาท  
  เบิกจายเมื่อสงรายงานและคณะกรรมการตรวจรับรับรองผลการดําเนินงานตาม

แผนงานเรียบรอยแลว ภายในระยะเวลาไมเกิน  30  กันยายน  2561    
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น ........................... บาท  (ตัวอักษรงบประมาณ) 

 5.3  สถาบันจะโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร............................................ ประเภท............................. 
 สาขา.......................................................................... 
 ชื่อบัญชี...................................................................... 
 เลขที่บัญชี................................................................... 

กรณี  ที่ใหทางสถาบันฯ โอนเงินเขาบัญชีตามชื่อบัญชีเลขที่บัญชีและจํานวนงบประมาณแนบทายนี้   
และเม่ือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ไดโอนเงินจํานวนดังกลาวขางตนเขาบัญชีแลว   ใหถือเสมือนหนึ่งวา
องคกรตามรายชื่อที่สงมาดวยไดรับเงินเรียบรอยแลว 

 5.4  คณะกรรมการตรวจรับ      ประกอบดวย 

 1. ชื่อ-สกุล.......................................................ตําแหนง .................................................. 

 2. ชื่อ-สกุล.......................................................ตําแหนง .................................................. 

 3. ชื่อ-สกุล.......................................................ตําแหนง .................................................. 

 6.  องคกรผูดําเนินโครงการตองเบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติ
โครงการ    หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  องคกรผูดําเนินโครงการจะตองแจงเหตุขัดของดังกลาวตอ
สถาบัน   หากไมมีการดําเนินการ สถาบันจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการและงบประมาณ   โดยอาจ
พิจารณายกเลิกโครงการ  และหากสถาบันยกเลิกโครงการ   องคกรผูดําเนินโครงการตองยกเลิกโครงการ โดย
ไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายแตอยางใด 
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องคกรผูดําเนินโครงการตองเบิกจายงบประมาณงวดที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2562   แต
หากมีขอติดขัดอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดและมีความจําเปนตองดําเนินการ   องคกรผูดําเนินโครงการสามารถขอ
ขยายระยะเวลาดําเนินการจากสถาบันนับจากวันที่ 30 กันยายน 2562  ไดไมเกิน 6 เดือน หากเกินกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว  สถาบันอาจพิจารณายุติการสนับสนุนโครงการและงบประมาณท่ียังไมมีการเบิกจาย  
องคกรผูดําเนินโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานปดโครงการภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการ 

7.  ในระหวางการดําเนินโครงการ องคกรผูดําเนินโครงการตกลงดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบันทึกความ
รวมมือ  และแผนดําเนินโครงการตามที่ระบุแนบทายบันทึกความรวมมือนี้   หากเกิดอุปสรรคไมสามารถ
ดําเนินการได   หรือมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใดๆ องคกรผูดําเนินโครงการ
จะตองรีบแจงใหสถาบันทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วันนับแตเกิดเหตุขัดของ   ทั้งนี้ สถาบันอาจ
พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานไดตามความเหมาะสม  หรืออาจพิจารณายุติการ
สนับสนุน  และหากสถาบันยุติการสนับสนุน องคกรผูดําเนินโครงการตกลงยุติโครงการและยินยอมคืนเงิน
งบประมาณที่คงเหลือทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น   

 8.  องคกรผูดําเนินโครงการตกลงจะนําเงินงบประมาณที่ไดรับจากสถาบันดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
บันทึกความรวมมือ และแผนดําเนินโครงการเทานั้น   โดยจะตองควบคุมการใชจายงบประมาณตามแนว
ทางการปฏิบัติทางการเงิน การเบิกจาย การบัญชีและแนวทางอ่ืนๆ ของสถาบัน รวมทั้งตามขอบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศของสถาบันอยางเครงครัด  และเมื่อดําเนินงานโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน ให
องคกรผูดําเนินโครงการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการใชจายงบประมาณใหสถาบันทราบ 
กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือใหองคกรผูดําเนินโครงการคืนเงินท่ีเหลือใหกับสถาบันโดยพลัน หรือดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนที่เปนงานพัฒนาหรือสาธารณะประโยชนอื่นๆ ไดตามที่สมาชิกมีมติรวมกัน 

หากองคกรผูดําเนินโครงการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ  หรือแผน
ดําเนินโครงการ   องคกรผูดําเนินโครงการตกลงคืนงบประมาณพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นท้ังหมดที่ไดรับในแตละ
งวดที่ไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค   ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ  หรือแผนดําเนินโครงการใหแกสถาบัน
ทันทีภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนดในหนังสือเรียกคืน   หากไมชําระคืนแกสถาบันภายในกําหนด องคกรผู
ดําเนินโครงการตกลงชําระคาเสียหายท้ังหมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของงบประมาณที่ไดรับใน
แตละงวดท่ีไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ หรือแผนดําเนินโครงการ  โดยสถาบัน
จะคิดดอกเบ้ียนับจากวันที่ครบกําหนดหนังสือเรียกคืนจนถึงวันที่สถาบันไดรับคืนงบประมาณครบถวน  

ผลประโยชนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากการใหเงินสนับสนุนโครงการใหผูไดรับการสนับสนุน
จัดทําแผนการใชจายเงินที่สอดคลองหรือเก่ียวของกับวัตถุประสงคของโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมของผูไดรับการสนับสนุน  กอนการดําเนินงานและทํารายงานการจายเงินดังกลาว  พรอมรายงานปด
โครงการใหสถาบันทราบ  เวนแตการดําเนินโครงการที่ไมเปนไปตามขอตกลงกับสถาบันหรือการดําเนิน
โครงการท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือการดําเนินโครงการที่ไมแลวเสร็จ  ผูที่ไดรับการสนับสนุนจะตอง
สงคนืเงินที่สนับสนุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกลาวใหแกสถาบัน   

    องคกรผูดําเนินโครงการตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานการใชงบประมาณและเก็บรักษาเอกสาร
ดังกลาวเปนอยางดี เพ่ือใหสถาบันและหนวยงานของรัฐอื่นตรวจสอบตามที่สถาบันเห็นสมควร  หากไมสามารถ
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แสดงหลักฐานการใชจายงบประมาณได   ถือวาองคกรผูดําเนินโครงการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลง
ของบันทึกความรวมมือ หรือแผนดําเนินโครงการ   

9.  องคกรผูดําเนินโครงการรับทราบและจะถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ และองคกรผูดําเนินโครงการยินยอมใหสถาบันพิจารณาเปดเผยขอมูล
ตามประกาศดังกลาว   โดยไดมอบหมาย นาย/นาง/นางสาว (ชื่อบุคคลที่จะยื่นขอมูลบันทึกในระบบ)  เลขที่
บัตรประชาชน           (ปรากฏรายละเอียดตามสําเนาบัตร
ประชาชนแนบทายบันทึกความรวมมือฉบับนี้)  ในฐานะผูเแทนองคกรผูดําเนินโครงการเปนผูดําเนินการ 

 10.  บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความตรงกัน   ทั้งสองฝายตางยึดไวฝายละหนึ่งฉบับ  
โดยไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดเปนอยางดแีลวจึงลงนามไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 
ลงชื่อ  สถาบัน 
 (........................................................)  
ตําแหนง ผูอํานวยการภาค..............................  
   
ลงชื่อ  องคกรผูดําเนินโครงการ 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  ภาคีความรวมมือ 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (จนท.ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เปนพยานคนแรก)  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )  
ตําแหนง ..................................................  

 (หมายเหตุ  :  จํานวนผูแทนขบวนจังหวัด/องคกรผูเสนอโครงการและภาคีความรวมมือสามารถเพ่ิมเติมไดตามมติ/ขอตกลง
รวมกันของแตละจังหวัดในการกําหนดผูลงนามบันทึกความรวมมือ) 
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5.5 แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณ  

กรณี งบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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แบบฟอรมจดหมายเบิกเงิน  :  เฉพาะกรณีตําบลเบิกจายงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

เขียนที่ ……………………………………………….. 

วันที ่ ………………………………………………… 

เรื่อง ขอเบิกจายโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  ปงบประมาณ 2562 
(ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติโครงการ) 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
 2.  แผนการดําเนินงานโครงการ 

3.  สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พรอมเซ็นรับรองสําเนา) 
4.  บันทึกความรวมมือ  

 ตามที่  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ไดอนุมัติงบประมาณสมทบ (ชื่อกองทุนสวัสดิการ
ตําบล) ภายใตโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปงบประมาณ 2561  ในวงเงิน (ตัวเลขจํานวนเงินที่ไดรับ
อนุมัติ) บาท (ตัวอักษรจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติ) นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  เปนไปตามเปาหมายและแผนงาน คณะกรรมการ (ชื่อ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล) จึงขอเบิกจายงบประมาณ   จํานวนเงิน.................. บาท (................................)  
โดยการรับเงินนั้นขอใหทางสถาบันฯ โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร.................................สาขา...............................
ประเภท....................................ชื่อบัญชี.....……...........................เลขที่บัญชี.................................................. 
และเม่ือสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ไดโอนเงินจํานวนดังกลาวขางตนเขาบัญชีแลว ใหถือเสมือนหนึ่งวา
คณะกรรมการ (ชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล) ไดรับเงินเรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ลงชื่อ …….……………….…………...…… 

              (………………….………………..……) 

ตําแหนงประธานกรรมการ (ชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล) 
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แบบฟอรมแผนการดําเนินโครงการ : เฉพาะกรณีตําบลเบิกจายงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

แผนการดําเนนิโครงการ 

กลุม/เครือขาย/องคกร  (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ)  

โครงการ   (ชื่อโครงการที่ไดรับการอนุมัติ) 

ตั้งแตเดือน       ถึงเดือน  30 กันยายน  2562 

ลําดับท่ี กิจกรรมที่คาดวาจะดําเนินการ งบประมาณ 

 
สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน ...............  คน   
(ตรงกับจํานวนผูรับประโยชนในแบบแสดงผลการอนุมัติ) 

 

 รอบท่ี 1   จํานวน.......................คน  

 รอบท่ี 2   จํานวน.......................คน  
 รองที่ 3    จํานวน......................คน  
 (รอบ 1 – 3  จํานวนรวมกันตองเทากับจํานวนในบรรทัดแรก)  
   
   
   
   

รวมงบประมาณที่คาดวาจะใชในการดําเนินกิจกรรม  

 

หมายเหตุ  
1. ชื่อองคกรและชื่อโครงการในเอกสารระบุใหตรงกับแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 
2. จํานวนเงินงวดในการเบิกจายระบุใหตรงกับจดหมายขอเบิกจายและบันทึกความรวมมือ 
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แบบฟอรมบันทึกความรวมมือ : เฉพาะกรณีตําบลเบิกจายงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

บันทึกความรวมมือ 
ระหวาง 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล.................................... 
กับ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
เลขท่ี   / ป พ.ศ   

  

 บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําข้ึน  ณ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  สํานักงานภาค
...................... เลขที่ .......... ถนน............... ตําบล...................... อําเภอ.................... จังหวัด...................... เม่ือ
วันที่ .......................(วันเดียวกันหรือหลังวันที่อนุมัติและกอนหรือวันเดียวกับวันที่เบิกจายโดยใหสอดคลองกับระยะเวลาใน

โครงการ) ระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  โดย (ชื่อผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย) ตําแหนง 
....................................... ฝายหนึ่ง     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ สถาบัน”  กับ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบล (ชื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ไดรับการสนับสนุน)  โดย (ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ และตําแหนง) 
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่     ที่อยู เลขที่  . . .. . . . ... . .ถนน
...................... ตําบล.................. อําเภอ................ จังหวัด.......................... ฝายหนึ่ง    ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 
“องคกรผูดําเนินโครงการ” ทั้งสองฝายตกลงทําความรวมมือกันเพ่ือดําเนินงานโครงการ (ชื่อโครงการ)  ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “โครงการ” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1. วัตถุประสงคของบันทึกความรวมมือ  
1.1 สถาบันและองคกรผูดําเนินโครงการตกลงรวมกันในการดําเนินโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในแนวทางที่ใชพื้นที่เปนตัวตั้งและองคกรชุมชนเปนแกนหลักใน
กระบวนการดําเนินโครงการ   ทั้งการพัฒนาระบบขอมูล  การวิเคราะห   การวางแผน   การดําเนินการ  การ
ติดตามประเมินผล  และการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี   รวมถึงการเชื่อมโยงและ
จัดความสัมพันธท่ีเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาครัฐ   และภาคีพัฒนาที่เก่ียวของ  เพ่ือมุงสู
เปาหมาย “ชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง”  ทั้งดานสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร และการเมืองของชุมชนทองถิ่น
ใหเปนรูปธรรมและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและนโยบายสาธารณะระดับตาง ๆ  

1.2  หลักการสําคัญของการรวมมือ  คือ  ความมุงม่ันรวมกันทําใหบรรลุเปาหมายของโครงการตาม
บทบาทภารกิจของแตละฝาย  ดวยความรับผิดชอบและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน    โดยตกลงดังนี้ 

 องคกรผูดําเนินโครงการ 
 (1) ตกลงมุงม่ันรับผิดชอบบริหารโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและแผนงาน   

โดยใหองคกรชุมชนมีบทบาทสําคัญ    มีการกระจายความรับผิดชอบไปสูผูเกี่ยวของทุกระดับ  เชื่อมโยงงาน
ของโครงการกับองคกรและกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชนทองถ่ิน   รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานภาคีการพัฒนาตาง ๆ เพื่อขยายผลและพัฒนาเชิงนโยบาย  รวมถึงสรางกระบวนการเรียนรูของ
ผูเก่ียวของกับโครงการ 

 (2) ตกลงรับผิดชอบการบริหารโครงการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี    ใชงบประมาณตาม
แผนโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด  และจัดใหมีระบบการติดตามและรายงานผลตอสมาชิกและองคกร
ผูเก่ียวของทุก 3 เดือน  นับแตไดรับการสนับสนุนโครงการ 
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 (3) ตกลงใหความรวมมือกับสถาบันในการปองกัน  แกไขปญหาที่อาจมีข้ึนในองคกรหรือ
โครงการ  ใหขอมูล  หลักฐานตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการสรางธรรมาภิบาลขององคกรชุมชน 

ภาคีความรวมมือ  ไดแก  คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด    องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ฯลฯ  ดําเนินการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ   เชื่อมโยงและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ   สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชุมชนและภาคีพัฒนา 

สถาบัน  เนนใหองคกรผูดําเนินโครงการมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน   โดยจะสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโครงการ  เพ่ือชวยใหบรรลุวัตถุประสงค   เปาหมาย  และแผนงาน   ซึ่งครอบคลุมถึงการให
คําปรึกษาแนะนํา การสนับสนุนความรู ขอมูลที่จําเปน  การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  การรวม
แกไขปญหาขอขัดของ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
และแผนงาน 

2. เปาหมายผลลัพธสําคัญที่ตองการใหบรรลุผลตามแผนงานของโครงการอยางเปนรูปธรรม  มีดังนี้ 
(ผลลัพธท่ีสามารถจัดผลและสะทอนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  ทั้งที่เปนเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

2.1 กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีระเบียบขอบังคบักองทุนที่มาจากการตก
ลงรวมกันของสมาชิก  มีระบบบัญชีการเงิน  ขอมูลสมาชิกที่เปนปจจุบัน  มีรายงานผลการดําเนินงานตอ
สมาชิก  ทองถิ่น  และผูที่เก่ียวของ 

2.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนมีแผนในการขยายฐานสมาชิกในตําบลใหครอบคลุมกวางขวางขึ้น 
จํานวน...............................คน   และพัฒนาสมาชิกใหเขาใจแนวคิด  อุดมการณสวัสดกิารชุมชน 

2.3 กองทุนสวัสดิการมีการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับปญหา ความตองการของคนในชุมชนและ
ฐานะการเงนิของกองทุน  รวมทั้งการใหความสําคัญกับการดูแลผูดอยโอกาส 

2.4 กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนฐานในการเชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  นําไปสูชุมชนทองถิ่น
จัดการตนเอง 

3. โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแตเดือน...................พ.ศ..........จนถึง 30 กันยายน  พ.ศ. 2562 
(ระยะเวลาตามแบบแสดงผลการอนุมัติ) 

 4. เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายผลลัพธที่กําหนดไวในโครงการ  องคกรผู
เสนอโครงการ  ภาคีความรวมมือ  หนวยงานทองถิ่น  และสถาบันไดรวมกันจัดใหมีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการและการเบิกจายงบประมาณ  โดยใหกลไกการ
ติดตามและประเมินผลใหความเห็นกอนการดําเนินการตอไป 

5. การเบิกจายงบประมาณของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี ้
 5.1  การเบิกจายงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีกําหนดใหเบิกจายเปนงวด 
โดยสถาบันจะโอนเงินเขาบัญชี เมื่อองคกรผูดําเนินโครงการดําเนินการตามแผนงานและเงื่อนไข   และสง
รายงานผลการดําเนินงาน   รายงานการเงนิและขอมูลอื่น ๆ ตามขอตกลงมายังสถาบัน  

 5.2  เงื่อนไขการเบิกจายงบประมาณเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน...................... พ.ศ. ...........จนถึง
เดือน...............พ.ศ......... (ระยะเวลาตามแบบแสดงผลการอนุมัติ)  จํานวน..................บาท  (ตัวอักษรงบประมาณ) 
เบิกจายเมื่อจัดทําบันทึกความรวมมือ 
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 5.3  สถาบันจะโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร............................................ ประเภท............................. 
 สาขา.......................................................................... 
 ชื่อบัญชี...................................................................... 
 เลขที่บัญชี................................................................... 

6.  องคกรผูดําเนินโครงการตองเบิกจายงบประมาณภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติโครงการ   
หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  องคกรผูดําเนินโครงการจะตองแจงเหตุขัดของดังกลาวตอสถาบัน   หาก
ไมมีการดําเนินการ สถาบันจะมีการพิจารณาทบทวนโครงการและงบประมาณ   โดยอาจพิจารณายกเลิก
โครงการ   และหากสถาบันยกเลิกโครงการ  องคกรผูดําเนินโครงการตองยกเลิกโครงการ โดยไมเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาใชจายแตอยางใด 

องคกรผูดําเนินโครงการตองดําเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 2562   แตหากมีขอติดขัดอัน
เนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานตามระยะเวลา
ที่กําหนดและมีความจําเปนตองดําเนินการ   องคกรผูดําเนินโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาดําเนินการ
จากสถาบันไดนับจากวันท่ี 30 กันยายน 2562   ไมเกิน 6 เดือน หากเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว  สถาบัน
อาจพิจารณายุติการสนับสนุนโครงการและงบประมาณที่ยังไมมีการเบิกจาย  องคกรผูดําเนินโครงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานปดโครงการภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 

7.  ในระหวางการดําเนินโครงการ องคกรผูดําเนินโครงการตกลงดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบันทึกความ
รวมมือ  และแผนดําเนินโครงการตามที่ระบุแนบทายบันทึกความรวมมือนี้   หากเกิดอุปสรรคไมสามารถ
ดําเนินการได   หรือมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใดๆ องคกรผูดําเนินโครงการ
จะตองรีบแจงใหสถาบันทราบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วันนับแตเกิดเหตุขัดของ   ทั้งนี้ สถาบันอาจ
พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานไดตามความเหมาะสม  หรืออาจพิจารณายุติการ
สนับสนุน  และหากสถาบันยุติการสนับสนุน องคกรผูดําเนินโครงการตกลงยุติโครงการและยินยอมคืนเงิน
งบประมาณที่คงเหลือทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น   

 8.  องคกรผูดําเนินโครงการตกลงจะนําเงินงบประมาณที่ไดรับจากสถาบันดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
บันทึกความรวมมือ และแผนดําเนินโครงการเทานั้น   โดยจะตองควบคุมการใชจายงบประมาณตามแนว
ทางการปฏิบัติทางการเงิน การเบิกจาย การบัญชีและแนวทางอ่ืนๆ ของสถาบัน รวมทั้งตามขอบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศของสถาบันอยางเครงครัด  และเมื่อดําเนินงานโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน ให
องคกรผูดําเนินโครงการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการใชจายงบประมาณใหสถาบันทราบ 
กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือใหองคกรผูดําเนินโครงการคืนเงินท่ีเหลือใหกับสถาบันโดยพลัน หรือดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนที่เปนงานพัฒนาหรือสาธารณะประโยชนอื่นๆ ไดตามที่สมาชิกมีมติรวมกัน 

หากองคกรผูดําเนินโครงการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ  หรือแผน
ดําเนินโครงการ   องคกรผูดําเนินโครงการตกลงคืนงบประมาณพรอมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นท้ังหมดที่ไดรับในแตละ
งวดที่ไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค   ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ  หรือแผนดําเนินโครงการใหแกสถาบัน
ทันทีภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนดในหนังสือเรียกคืน   หากไมชําระคืนแกสถาบันภายในกําหนด องคกรผู
ดําเนินโครงการตกลงชําระคาเสียหายท้ังหมดพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของงบประมาณที่ไดรับใน
แตละงวดท่ีไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลงของบันทึกความรวมมือ หรือแผนดําเนินโครงการ  โดยสถาบัน
จะคิดดอกเบ้ียนับจากวันที่ครบกําหนดหนังสือเรียกคืนจนถึงวันที่สถาบันไดรับคืนงบประมาณครบถวน  
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ผลประโยชนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจากการใหเงินสนับสนุนโครงการใหผูไดรับการสนับสนุน
จัดทําแผนการใชจายเงินที่สอดคลองหรือเก่ียวของกับวัตถุประสงคของโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมของผูไดรับการสนับสนุน  กอนการดําเนินงานและทํารายงานการจายเงินดังกลาว  พรอมรายงานปด
โครงการใหสถาบันทราบ  เวนแตการดําเนินโครงการที่ไมเปนไปตามขอตกลงกับสถาบันหรือการดําเนิน
โครงการท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือการดําเนินโครงการที่ไมแลวเสร็จ  ผูที่ไดรับการสนับสนุนจะตอง
สงคนืเงินที่สนับสนุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึน้จากเงินดังกลาวใหแกสถาบัน   

    องคกรผูดําเนินโครงการตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานการใชงบประมาณและเก็บรักษาเอกสาร
ดังกลาวเปนอยางดี เพ่ือใหสถาบันและหนวยงานของรัฐอื่นตรวจสอบตามที่สถาบันเห็นสมควร  หากไมสามารถ
แสดงหลักฐานการใชจายงบประมาณได   ถือวาองคกรผูดําเนินโครงการไมปฏิบัติตามวัตถุประสงค  ขอตกลง
ของบันทึกความรวมมือ หรือแผนดําเนินโครงการ   

9.  องคกรผูดําเนินโครงการรับทราบและจะถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ และองคกรผูดําเนินโครงการยินยอมใหสถาบันพิจารณาเปดเผยขอมูล
ตามประกาศดังกลาว   โดยไดมอบหมาย นาย/นาง/นางสาว  (ชื่อบุคคลที่จะยื่นขอมูลบันทึกในระบบ)  เลขที่
บัตรประชาชน           (ปรากฏรายละเอียดตามสําเนาบัตร
ประชาชนแนบทายบันทึกความรวมมือฉบับนี้)  ในฐานะผูเแทนองคกรผูดําเนินโครงการเปนผูดําเนินการ 

 10.  บันทึกความรวมมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความตรงกัน   ทั้งสองฝายตางยึดไวฝายละหนึ่งฉบับ  
โดยไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดเปนอยางดแีลวจึงลงนามไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

ลงชื่อ  สถาบัน 
 (..........................................................)  
ตําแหนง ผูอํานวยการภาค..............................................  
   
ลงชื่อ  องคกรผูดําเนินโครงการ 
 (                                          )  
ตําแหนง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล  .................................................. 
   
ลงชื่อ  ภาคีความรวมมือ 
 (                                          )  
ตําแหนง คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด...................... 
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (จนท.ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เปนพยานคนแรก)  
ตําแหนง ..................................................  
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )  
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ตําแหนง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล.................................................. 
   
ลงชื่อ  พยาน 
 (                                          )  
ตําแหนง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล.................................................. 
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แบบฟอรมบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินท่ัวไป  

 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  บันทึกขอความ 

912   ถนนนวมินทร   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 10240   โทร. .................. 

 จาก ................................................................... 

 ถึง   ผูอํานวยการภาค    

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ  ที่    สภ.   /     

 
 วันที่ .................................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการภาค 

ตามที่    กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ)  ไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการ (ชื่อ
โครงการที่ไดรับอนุมัติ)  ในการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการภาค  ครั้งที่ (ครั้งท่ีประชุม) เม่ือวันที่  
(วัน/เดือน/ป) ซึ่งกลุม/เครือขาย/องคกรไดดําเนินการตามมติคณะทํางานพิจารณาโครงการฯ และเอกสาร
ประกอบการเบิกจายมีความครบถวนสมบูรณ    จึงขอเบิกจายงบประมาณงวดที่....... จํานวนเงิน................. 
บาท (.................................)   

ดังนั้น    จึงเห็นควรเบิกจายงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาวขางตนตามรายละเอียด  ดังนี ้

รหัสโครงการ 
รหัส

งบประมาณ 
จํานวนเงิน 

วงเงินอนุมัต ิ เบิกจายแลว เบิกคร้ังนี ้ คงเหลือ 

 
 

     

โดยโอนเงินตามรายละเอียดในจดหมายขอเบิกจายโอนเงินงบประมาณ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 

 

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

ตําแหนง............................................. 
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แบบฟอรมบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน : กรณีเบิกจายงบประมาณใหตําบล  

 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  บันทึกขอความ 

912   ถนนนวมินทร   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 10240   โทร. .................. 

 จาก ................................................................... 

 ถึง   ผูอํานวยการภาค    

เร่ือง ขออนุมัติเบิกจายเงินสนบัสนุนโครงการ  ที่    สภ.   /     

 
 วันที่  ................................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการภาค 

ตามท่ี    กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ) ไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการ       
(ชื่อโครงการที่ไดรับอนุมัติ)  ในการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการภาค  ครั้งที่ (ครั้งที่ประชุม)  เมื่อวันที่ 
(วัน/เดือน/ป) ซึ่งกลุม/เครือขาย/องคกรไดดําเนินการตามมติคณะทํางานพิจารณาโครงการฯ และเอกสาร
ประกอบการเบิกจายมีความครบถวนสมบูรณ    จึงขอเบิกจายงบประมาณงวดที่ ............  จํานวนเงิน
..............................บาท (...................................................)   

ดังนั้น    จึงเห็นควรเบิกจายงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาวขางตนตามรายละเอียด  ดังนี ้

รหัสโครงการ 
รหัส

งบประมาณ 
จํานวนเงิน 

วงเงินอนุมัต ิ เบิกจายแลว เบิกคร้ังนี ้ คงเหลือ 

 
 

     

โดยโอนเงินเขาบัญชีตามชื่อบัญชี  เลขที่บัญชีและจํานวนงบประมาณในรายชื่อองคกรที่สงมาดวย
ในเอกสารแนบทายจดหมายโอนเงินงบประมาณ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 

 

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

       ตําแหนง............................................. 
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5.6  รายงานผลการดําเนินงานและปดโครงการ 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามงวดงาน 

 

รายงานผลการการดําเนินโครงการ  งวดที่ ................... 
 

กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน)  

โครงการ   (ชื่อโครงการที่ไดรับการอนุมัติ) 

ตั้งแตเดือน  พ.ศ.   ถึง  เดือน_______________พ.ศ._________ 

1. ผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 
ที ่

เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
ผลลัพธ 

(ตามที่ระบุไวในโครงการและ
บันทึกความรวมมือ MOU) 

กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

     

     
     
     

 

2. ผลการใชจายงบประมาณ 

แผนงาน/รายการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่ใชจริง 

   

   
   
   

รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรม   

(สามารถเพิ่มเติมเอกสารประกอบที่เปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงาน  เชน  กรณีตัวอยางรูปธรรมงานพัฒนา   ภาพกิจกรรม    
เปนตน) 

 

 

ชื่อผูรายงาน.......................................ตําแหนง.................................................... 

วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน................................................................... 
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แบบฟอรมจดหมายรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ 

 
เขียนที่ ……………………………………………….. 

วันที ่ ………………………………………………… 
 

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ (ชื่อองคกรที่ไดรับการอนุมัติโครงการ) 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 ตามที่  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ไดอนุมัติโครงการ (ชื่อโครงการท่ีไดรับอนุมัติ) ของ
กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับอนุมัติ)  ในวงเงิน (ตัวเลขจํานวนเงนิท่ีไดรับอนุมัติ) บาท (ตัวอักษร
จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ)  และเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน (ตัวเลขจํานวนเงนิเบิกจาย) บาท (ตัวอักษร
จํานวนเงินเบิกจาย) นั้น 

ในการนี้ (ชื่อองคกรที่ไดรับการอนุมัติ) ไดดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแลวตามเปาหมาย  แผนงาน  
และระยะเวลาที่กําหนด   จึงไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ  โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมกันนี้   เพ่ือแจงปดการดําเนินงานโครงการตามที่ไดรับการสนับสนุน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ลงชื่อ …….……………….…………...…… 

                     (…………….………………..……) 

           ตําแหนง …………………………………… 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ : ระดับตําบล 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ : กรณีโครงการระดับตําบล/พื้นที่รูปธรรม   

กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน)  

โครงการ   (ชื่อโครงการที่ไดรับการอนุมัติ) 

ตั้งแตเดอืน  พ.ศ.   ถึง  เดือน_______________พ.ศ._________ 

 

รายงานผลงานพัฒนาตําบล.................................. 

อําเภอ........................................  จังหวัด................................... 

1. ขอมูลพื้นฐานตําบล 

 1.1  จํานวนหมูบาน................................หมูบาน 

 1.2  พื้นที่รวม..................................ไร 

 1.3  จํานวนครัวเรือน..............................ครัวเรือน 

 1.4  จํานวนประชากร......................คน 

 1.5  อาชีพสวนใหญในตําบล................................................................................................................ 

 1.6  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  ศาสนา.............................................................................................. 

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

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

 1.7  สถานะการครอบครอง/การใชประโยชนท่ีดิน............................................................................... 

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

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

 1.8 ปญหาสําคัญในพื้นที่ตําบล 

ประเด็นปญหา รายละเอียด 
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2. ขอมูลผูนําชุมชน/คนรุนใหม 

 2.1 จํานวนผูนําทั้งหมด..................คน   แบงเปน 
  - ผูนําอาวุโส/ผูนํายุทธศาสตรที่มีบทบาทงานพัฒนาในพ้ืนที่.......................คน 
  - วิทยากรกระบวนการ..................................คน 
 2.2 จํานวนคนรุนใหมเขารวมงานพัฒนาในพ้ืนที่..............คน  เพ่ิมขึ้น..............คน/ลดลง..............คน 
 2.3 มีการพัฒนาคนรุนใหมโดยการ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

3. ขอมูลองคกรชุมชนในตําบล 

 3.1 กลุม/องคกรชุมชนในตําบล 

 จํานวนกลุม/องคกรชุมชน/เครือขายในตําบล..................... กลุม/องคกร.................เครือขายมี
การรับรองสถานภาพ .....................กลุม/องคกร   เปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล..............กลุม/องคกร    

 จํานวนกลุมในตําบลเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา................กลุมจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น..............คน
เงินทุนเพ่ิมขึ้น...........................บาท 

 จํานวนกลุมในตําบลลดลง/ยุบเลิก.......................กลุม 

 3.2 สถานะองคกรชุมชนในตําบล 

ปรเภทกลุม จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ที่มาของเงินทุน 
ออมทรัพย/องคกรการเงิน     
อาชีพ/วิสาหกิจชุมชน     
สวัสดิการชุมชน     
สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร     
ที่อยูอาศัย/ที่ดินทํากิน     
วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น     
สื่อชุมชน     
ประชาสังคม     
อ่ืนๆ...................................     

4. การจัดทําขอมูลแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับตําบล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชมุชน/แผนพัฒนาที่
อยูอาศัย 

4.1 มีการสํารวจและจัดทําขอมูลโดยชุมชน  เม่ือ (ระบุเดือน/ป)  ขอมูลที่จัดทํา  ไดแก.......................... 

............................................................................................................................................................................ 
4.2 มีการจัดแผนพัฒนา 
 แผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับตําบล  ระยะ 1 ป  3 – 5 ป 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  ระยะ 1 ป  3 – 5 ป 
 แผนพัฒนาที่อยูอาศัย   ระยะ 1 ป  3 – 5 ป 

 มีรายละเอียดแผนงานสําคัญ  ดังนี ้
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แผนงาน เปาหมาย กิจกรรมสําคัญ งบประมาณ 

    
    
    
    
    

4.3 แผนงานจากแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับตําบล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน/แผนพัฒนาที่
อยูอาศยัมีการเชื่อมโยงกับแผนของหนวยงาน/อปท. ไดแก ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 4.4 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

กิจกรรม กระบวนการ/วิธีการ ผลที่เกิดขึ้น 
   
   
   

 
5. ผลการพัฒนา/การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี/องคกร (สามารถแนบเอกสารประกอบท่ีเปนสวนหนึ่งของผล

การดําเนินงาน  เชน  ชุดความรูกรณีตัวอยางพ้ืนท่ีรูปธรรมงานพัฒนา   ภาพกิจกรรม    เปนตน) 

5.1 ผลการพัฒนาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในตําบล 

  มีกลไก/แกนนําขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จํานวน.................คน 
  จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนขององคกรชุมชน 

มีจํานวน.................คน    เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมาจํานวน....................คน 
  จํานวนรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนขององคกรชุมชน 

มีจํานวน.................บาท   เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน...................บาท 
  จํานวนเงินออมขององคกรชุมชน  จํานวน.........................บาท    เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

จํานวน....................บาท 
     สมาชิกมีจํานวนหนี้นอกระบบลดลง จํานวน..........................คน 

  มีการเชื่อมโยงองคกรชุมชน/เครือขายองคกรชุมชนเชิงประเด็น/เชิงพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนรวมกัน 

  มีความรวมมือการทํางานรวมระหวางองคกรชุมชนกับภาคีพัฒนา/หนวยงานภายนอก          
(ภาคีพัฒนา/หนวยงานและเรื่องที่รวมมือ) ............................................................................. 

   ผล/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  ............................................. 

 ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ................................................................................................... 

5.2  ผลการจัดสวัสดิการชุมชน  

 (1) กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกอตั้งป พ.ศ............................. 
  มีการบันทึกขอมูลในโปรแกรมฐานขอมูลสวัสดิการชุมชนครบถวน   

 ไมไดบันทึกขอมูลในโปรแกรมฐานขอมูลสวัสดิการชุมชน 
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 (2) ขอมูลสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 

ประเด็น จํานวน 

 จํานวนสมาชิก (คน)  

 จํานวนเงินกองทุมรวม (บาท)  

 จํานวนเงินออม/สมทบของสมาชิก (บาท)  

 จํานวนเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ (บาท)  

 จํานวนเงินที่รัฐบาล/พอช. สมทบ (บาท)  

 อ่ืนๆ ระบุ.................................................. (บาท)  

 จํานวนผูรับประโยชนจากสวัสดิการโดยตรง (คน)  

 จํานวนผูดอยโอกาสท่ีไดรับสวัสดิการ (คน)  

 (3) การบริหารจัดการ  
  ขอมูลทะเบียนสมาชิกเปนปจจุบัน   
  สามารถทําบัญชี/ออกรายงานการเงินทุกป 
  ใชโปรแกรมบริหารกองทุนสวัสดิการ 
  มีการรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานตอที่ประชุมสมาชิกทุก.............เดือน 
  มีการสงรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการเงนิใหหนวยงานที่เก่ียวของทุก......เดือน 

(4) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการชุมชน.......................................................... 

(5) ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ........................................................................................... 

    5.3 ผลการจัดการ/แกปญหาที่ดินและอยูอาศัย  

 (1) การพัฒนาที่อยูอาศัยในชนบท 
 การซอมแซมท่ีอยูอาศัย............... ครัวเรือน  
 การสรางท่ีอยูอาศัยใหม................ครัวเรือน 
 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไดแก........................................................................... 

 (2) การพฒันาที่ดินในชนบท 
 การสํารวจขอมูลการจัดการที่ดิน 
 การจัดทําแผนที่ทํามือ/แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
 การจัดทําผังชุมชน/ผังตําบล 
 การจัดการสิทธิรวมของชุมชน 
 อื่น ๆ ............................................................................................................................ 

(3) การจัดตั้งกองทุนท่ีดินที่อยูอาศัยชื่อกองทุน...................................................................... 
- จํานวนสมาชิก...................................คน 
- จํานวนเงินกองทุน...........................บาท 

  มีกลไกการบริหารจัดการกองทุนที่ดินที่ชัดเจน มีโครงสรางคณะกรรมการ/ บทบาท 
หนาที่ 
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  มีกฎระเบียบ กติกา การบริหารจัดการกองทุน 
  มีการออมของผูเดือดรอนในเรื่องที่ดินที่อยูอาศัย 
  มีรายงานสถานะกองทุน 

(4) การสนับสนุนจากหนวยงานอื่น/องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก ......................................... 

(5) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ดิน.................................................................... 

(6) ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ........................................................................................... 

    5.4 ผลการจัดตั้งและพัฒนาสภาองคกรชุมชนตําบล 

 (1) สภาองคกรชุมชนตําบลที่จัดตั้งในป 2560 - 2561 
  มีการบันทึกขอมูลในโปรแกรมฐานขอมูลสภาองคกรชุมชนครบถวน   

 ไมไดบันทึกขอมูลในโปรแกรมฐานขอมูลสภาองคกรชุมชน 

 (2) สภาองคกรชุมชนตําบลมีการดําเนินงาน  ดังนี ้

กิจกรรม กระบวนการ/วิธีการ ผลที่เกิดขึ้น 
   
   
   
   

  (3) ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ........................................................................................ 

    5.5 ผลการพัฒนาดานอื่นฯ (โปรดระบุ) ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

6. การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก 

หนวยงาน ป พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
    
    
    

7. ผลการใชจายงบประมาณ 

แผนงาน/รายการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่ใชจริง 
   
   
   
   

รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรม   
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ : ระดับจังหวัด 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ : กรณีโครงการจังหวัด  

กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน)  

โครงการ  (ชื่อโครงการที่ไดรับการอนุมัติ) 

ตั้งแตเดอืน  พ.ศ.   ถึง  เดือน_______________พ.ศ._________ 

 

รายงานผลงานพัฒนาจังหวัด/ประเด็นงาน.................................. 

อําเภอ........................................  จังหวัด................................... 

1. ขอมูลพื้นฐานจังหวัด 

 1.1  พื้นที่เชื่อมโยงงานพัฒนาในจังหวัด........................ตําบล.......................เมือง จากจํานวน อปท.
ทั้งหมด....................แหง  แยกเปน 

ประเภทงานพัฒนา จํานวนตาํบล จํานวนพื้นท่ีตัวอยางรูปธรรม 
มีแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินระดับตาํบล   
สภาองคกรชุมชนตําบล   
สวัสดิการชุมชน   
ที่ดินทํากิน   
ที่อยูอาศัยชนบท   
ที่อยูอาศัยเมือง/ชุมชนแออัด   
เศรษฐกิจและทุนชุมชน   
อ่ืน  ๆ ระบุ..................   

 1.2  การจัดโครงสรางการทํางานของคณะทํางาน/ประสานงานจังหวัด  (แผนภูมิโครงสรางการทํางาน/
ชื่อและบทบาทหนาที่) 

 1.3  จํานวนผูนํา/ภาคประชาสังคม/หนวยงาน  ที่รวมขับเคลื่อนงานพัฒนาในจังหวัด 

 ผูนําชุมชน .....................คนจาํนวนคนรุนใหมเขารวมงานพัฒนาในพ้ืนที่..............คน  เพ่ิม
ขึ้น..............คน/ลดลง..............คน 

 ผูบริหาร/สมาชิกสภาองคถ่ิน/เจาหนาที่ อปท..............คน  

 ภาคประชาสังคม............คนไดแก........................................................................ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

2. ขอมูลองคกรชุมชนในจังหวัด 

 2.1 กลุม/องคกรชุมชนในจังหวัด 
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 จํานวนกลุม/องคกรชุมชน/เครือขายในจังหวัด..................... กลุม/องคกร.................เครือขาย
มีการรับรองสถานภาพ .....................กลุม/องคกร   เปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล..............กลุม/องคกร    

 จํานวนกลุมในจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา................กลุมจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน..............คน
เงินทุนเพ่ิมขึ้น...........................บาท 

 จํานวนกลุมในจังหวัดลดลง/ยุบเลิก.......................กลุม 

 2.2 สถานะองคกรชุมชนในจังหวัด 

ประเภทกลุม จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน ที่มาของเงินทุน 
ออมทรัพย/องคกรการเงิน     
อาชีพ/วิสาหกิจชุมชน     
สวัสดิการชุมชน     
สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร     
ที่อยูอาศัย/ที่ดินทํากิน     
วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น     
สื่อชุมชน     
ประชาสังคม     
อ่ืนๆ...................................     

3. การจัดทําขอมูลแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับจังหวัดตําบล/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน/
แผนพัฒนาที่อยูอาศัย 

3.1 มีการสํารวจและจัดทําขอมูลโดยชุมชน  เม่ือ (ระบุเดือน/ป) ขอมูลที่จัดทํา  ไดแก.......................... 
............................................................................................................................................................................ 

3.2 มีการจัดแผนพัฒนา 
 แผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับจังหวัด ระยะ 1 ป  3 – 5 ป 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  ระยะ 1 ป  3 – 5 ป 
 แผนพัฒนาที่อยูอาศัย   ระยะ 1 ป  3 – 5 ป 

 มีรายละเอียดแผนงานสําคัญ  ดังนี ้

แผนงาน เปาหมาย กิจกรรมสําคัญ งบประมาณ 

    
    
    
    

3.3 แผนงานจากแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับจังหวัด/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน/แผนพัฒนา
ที่อยูอาศัยมีการเชื่อมโยงกับแผนของหนวยงาน/อปท.  ไดแก ............................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
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 3.4 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นระดับจังหวัด 

กิจกรรม กระบวนการ/วิธีการ ผลที่เกิดขึ้น 
   
   
   
   

4. ผลการพัฒนา/การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นท่ี/องคกร (สามารถแนบเอกสารประกอบท่ีเปนสวนหนึ่งของผล
การดําเนินงาน  เชน  ชุดความรูกรณีตัวอยางพ้ืนท่ีรูปธรรมงานพัฒนา   ภาพกิจกรรม    เปนตน) 

4.1 ผลการพัฒนาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในจังหวัด 
  มีกลไก/แกนนําขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จํานวน.................คน 
  จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนขององคกรชุมชน 

มีจํานวน.................คน    เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมาจํานวน....................คน 
  จํานวนรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนขององคกรชุมชน 

มีจํานวน.................บาท   เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน...................บาท 
  จํานวนเงินออมขององคกรชุมชน  จํานวน.........................บาท    เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

จํานวน....................บาท 
     สมาชิกมีจํานวนหนี้นอกระบบลดลง จํานวน..........................คน 

  มีการเชื่อมโยงองคกรชุมชน/เครือขายองคกรชุมชนเชิงประเด็น/เชิงพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนรวมกัน 

  มีความรวมมือการทํางานรวมระหวางองคกรชุมชนกับภาคีพัฒนา/หนวยงานภายนอก          
(ภาคีพัฒนา/หนวยงานและเรื่องที่รวมมือ) ............................................................................. 

   ผล/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  ............................................. 

 ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ................................................................................................... 

4.2  ผลการจัดสวัสดิการชุมชน  

 (1) ขอมูลสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ประเด็น จํานวน 

 จํานวนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล (กองทุน)  

 จํานวนสมาชิก (คน)  

 จํานวนเงินกองทุมรวม (บาท)  

 จํานวนเงินออม/สมทบของสมาชิก (บาท)  

 จํานวนเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ (บาท)  

 จํานวนเงินที่รัฐบาล/พอช. สมทบ (บาท)  

 อ่ืนๆ ระบุ.................................................. (บาท)  

 จํานวนผูรับประโยชนจากสวัสดิการโดยตรง (คน)  

 จํานวนผูดอยโอกาสท่ีไดรับสวัสดิการ (คน)  
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 (2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการชุมชน.......................................................... 

(3) ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ........................................................................................... 

4.3 ผลการจัดการ/แกปญหาที่ดินและอยูอาศัย  

 (1) การพัฒนาที่อยูอาศัยในชนบท 
 การซอมแซมท่ีอยูอาศัย............... ครัวเรือน  ...................ตําบล  
 การสรางท่ีอยูอาศัยใหม................ครัวเรือน...................ตําบล 
 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไดแก........................................................................... 

 (2) การพฒันาที่ดินในชนบท 
 การสํารวจขอมูลการจัดการที่ดิน.....................ตําบล 
 การจัดทําแผนที่ทํามือ/แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) .....................ตําบล 
 การจัดทําผังชุมชน/ผังตําบล.....................ตําบล 
 การจัดการสิทธิรวมของชุมชน.....................ตําบล 
 อื่น ๆ ............................................................................................................................ 

(3) การจัดตั้งกองทุนท่ีดินที่อยูอาศัยจํานวน........................กองทุน 
- จํานวนสมาชิก...................................คน 
- จํานวนเงินกองทุน...........................บาท 

(4) การสนับสนุนจากหนวยงานอื่น/องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก ......................................... 

(5) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ดิน.................................................................... 

(6) ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ........................................................................................... 

    4.4 ผลการจัดตั้งและพัฒนาสภาองคกรชุมชนตําบล 

 (1) จํานวนสภาองคกรชุมชนตําบลที่จัดตั้งแลว..............................ตําบล 

 (2) สภาองคกรชุมชนมีการดําเนินงาน  ดังนี ้
กิจกรรม กระบวนการ/วิธีการ ผลที่เกิดขึ้น 

   
   
   
   

  (3) ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ........................................................................................ 

     4.5 ผลการพฒันาดานอื่นฯ (โปรดระบ)ุ  ............................................................................................ 
          ...................................................................................................................................................... 
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5. การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก 

หนวยงาน ป พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

    
    
    
    

 

6. ผลการใชจายงบประมาณ 

แผนงาน/รายการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่ใชจริง 
   
   
   
   

รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรม   

 

 

ชื่อผูรายงาน..............................................................เบอรโทรศพัท...................................................... 

วัน/เดือน/ป....................................................... 
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานปดโครงการ : ทั่วไป 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ : กรณีโครงการทั่วไป  

กลุม/เครือขาย/องคกร (ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุน)  

โครงการ   (ชื่อโครงการที่ไดรับการอนุมัติ) 

ตั้งแตเดอืน  พ.ศ.   ถึง  เดือน_______________พ.ศ._________ 

1. ขอมูลองคกร 

 1.1  การจัดโครงสรางการทํางานของคณะทํางาน/ประสานงานจังหวัด  (แผนภูมิโครงสรางการทํางาน/
ชื่อและบทบาทหนาที่) 

 1.2  จํานวนผูนํา/ภาคประชาสังคม/หนวยงาน  ที่รวมขับเคลื่อนงานพัฒนา 

 ผูนําชุมชน .....................คนจาํนวนคนรุนใหมเขารวมงานพัฒนา..............คน   

 ผูบริหาร/สมาชิกสภาองคถ่ิน/เจาหนาที่ อปท..............คน  

 ภาคประชาสังคม............คนไดแก........................................................................ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

2. เปาหมายและผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
(ตามที่ระบุไวในโครงการและบันทึก

ความรวมมือ MOU) 
กิจกรรมที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

    
    
    

3. ผลการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่/องคกร (สามารถแนบเอกสารประกอบที่เปนสวนหนึ่ง
ของผลการดําเนินงาน  เชน  ชุดความรูกรณีตัวอยางพ้ืนที่รูปธรรมงานพัฒนา   ภาพกิจกรรม    เปนตน) 

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

4. ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข ................................................................................................... 

5. ผลการใชจายงบประมาณ 

แผนงาน/รายการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่ใชจริง 
   
   
   

รวมงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรม   

ชื่อผูรายงาน..............................................................เบอรโทรศพัท...................................................... 
วัน/เดือน/ป.......................................................  






