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คานา
โครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 –
2568) โดยเป็นแผนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยชนบทที่มีแผนการดาเนินการในระยะเวลา 5 ปี จานวน 352,000
ครัวเรือน เรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยในพื้นที่ชนบทมี
ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน ทั้งบ้านที่ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพชารุดทรุด
โทรม ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม และครอบครัวขยายที่มีความจาเป็นต้องก่อสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
ในการดาเนิ น การตามภารกิจ ของสถาบัน พัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มุ่งเน้น
สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรชุมชนในตาบล หรือ
องค์กรชุมชนตาบลที่มีทุนการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายที่ดินชนบท กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน องค์กรการเงินชุมชน ฯลฯ สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นที่ เพื่อจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน สร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ทาให้ คนในตาบลมี
ความตื่นตัวในการร่วมกันดาเนิน งานในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ตั้งแต่สารวจข้อมูล รวมกลุ่มผู้
เดือดร้อน กลั่นกรองข้อมูล คัดเลือก จัดซื้อวัสดุและก่อสร้างบ้านร่วมกัน ซึ่งทาให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่าง
รวดเร็ว ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สมทบ/ร่วมแรงก่อสร้างโดยผู้เดือดร้อนและคนในชุมชน ทาให้เกิด
การคืนทุนสู่กองทุนของชาวชุมชนเอง นาไปสู่การเชื่อมต่อกับฐานงานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน รวมทั้งเป็น
พื้นฐานสาคัญในการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคมที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการ
ตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินโครงการ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตรง
ตามเป้าหมายของโครงการ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ สานัก
บ้านมั่น คง จึ งได้พัฒนาคู่มือการดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้ แก่องค์กรชุมชน
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจต่อทิศทาง แนวทาง กรอบการสนับสนุนงบประมาณขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารและแบบฟอร์ม ต่างๆ ที่ใช้ในการเสนอโครงการ และ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการติดตาม รายงานผลการดาเนินการโครงการบ้านพอเพียงชนบท
สานักบ้านมั่นคง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการดาเนินโครงการฉบับนี้ จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อองค์กร
ชุมชน ผู้เสนอโครงการ เจ้าหน้ าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับนาไปใช้เป็นนาวทางในการทางานเพื่อส่งผลให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดต่อไป
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โครงการบ้านพอเพียงชนบท
ที่มาของโครงการ
ปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทากิน เป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท จากการสารวจ
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบว่าประเทศไทยมีจานวน
ครั ว เรื อนประมาณ 20.167 ล้ านครั ว เรื อน เป็น ครัว เรือนที่ มีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อ ยู่ อาศัย ประมาณ 15.510 ล้ า น
ครัวเรือน ส่วนที่เหลือยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจานวนประมาณ 4.657 ล้านครัวเรือน และในกลุ่มนี้เป็นผู้มี
รายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยประมาณ 2.726 ล้านครัวเรือน โดยในพื้นที่ชนบทมีประชาชน
ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยและที่ดิน ทั้งบ้านที่ก่อสร้างมานานแล้ว มีสภาพชารุดทรุดโทรม ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม และครอบครัวขยายที่มีความจาเป็นต้องก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ไม่
สามารถดาเนินการได้เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
การแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยในรูปแบบการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือสร้างบ้านสาหรับครัวเรือนที่ยากจน
ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ดาเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553–2556
โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก ได้รับการสนับสนุนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 295 ตาบล 1,420 หมู่บ้าน
ผู้รับประโยชน์ 48,201 ครัวเรือน โดยเป็นการสร้างบ้านใหม่ 8,895 หลัง ซ่อมแซม/ต่อเติม 39,306 หลัง
จากการดาเนินงาน พบว่าการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ
ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ทาให้ชุมชนต่างๆ มีความตื่นตัวในการร่วมกันดาเนินการในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศั ย ตั้ง แต่ การส ารวจ กลั่ น กรองข้ อมู ล ผู้ เดือ ดร้ อน การคัด เลื อก การรวมกลุ่ มผู้ เดื อดร้ อน จั ดซื้ อวั ส ดุ และ
ดาเนินการก่อสร้างร่วมกัน ซึ่งทาให้สามารถดาเนินการได้รวดเร็ว ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน การ
สมทบ/ร่วมแรงก่อสร้างของผู้เดือดร้อนและคนในชุมชน ทาให้เกิดการคืนทุนสู่กองทุนของชาวชุมชนเองสาหรับผู้
เดือดร้อนลาดับต่อมาที่อาจยังไม่ได้การสนับสนุนในชุดแรก หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือดู แลซึ่งกัน
และกันของชุมชนต่อไป รวมทั้งนาไปสู่การเชื่อมต่อกับฐานงานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน
รัฐบาลปัจจุบัน ซึง่ ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย ได้กาหนดการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงในที่อยู่ อาศัยเป็นนโยบายเร่งด่วน และสั่งการให้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ มีรายได้น้ อยทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภ าพและยั่งยืน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่องการขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัย
โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มี
รายได้น้อย โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นไปตามแนวทางและข้อสั่งการ สถาบัน
ฯ จึงได้จัดทาโครงการบ้านพอเพียงชนบทเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่
อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) ด้วยการดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทมีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
เป้าหมาย 5,300 ตาบล 352,000 ครัวเรือน ซึ่งในปี 2559 มีเป้าหมายดาเนินการใน 150 ตาบล 9,000 ครัวเรือน
เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้คน
กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นพื้นฐานสาคัญในการลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่จะ
ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการตนเองต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยดีขึ้น
มีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดาเนินการ
2. เพื่อสนั บสนุน ให้ ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดาเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้
อยู่อาศัยได้
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับ
พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตาบล

กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ชนบทที่มีปัญ หาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย คนยากจน/รายได้น้อย เดือดร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย/บ้านทรุดโทรม/แออัด เป็นผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ตาบล ประสบปัญหาถูกไล่รื้อในชนบท จานวน
352,000 ครัวเรือนในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยในปี 2559 เป้าหมาย 9,000 ครัวเรือน ไม่เกิน
2,000 ครัวเรือน/ภาค (ดาเนินการอย่างน้อย 3,000 ครัวเรือน ในไตรมาสแรก)

หลักการสาคัญในการดาเนินงาน
1. ใช้กระบวนการทางานที่ชุมชนเป็ นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย
กลุ่ม/องค์กรชุมชนในตาบล หรือองค์กรชุมชนตาบลที่มีทุนด้านการพัฒนาต่างๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน เครือข่าย
ที่ดินชนบท กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรการเงินชุมชน ฯลฯ กับกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในการจัดการ
ปัญหาร่วมกัน
2. สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน เพื่อให้สมาชิกมี ส่วนร่วมในการดาเนินงานมากที่สุด ตั้งแต่การร่วมกาหนด
หลักเกณฑ์ผู้เดือดร้อน การสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้งตาบล การพิจารณากลั่นกรอง จัดทาแผนงานโครงการ การ
ร่วมกันซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
3. ประสานเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันทางานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เน้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยมีช่างในท้องถิ่น หรือช่างและแรงงานในชุมชนร่วมกัน
ดาเนินการ
4. สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จังหวัด และภาคได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและวิธีการ
แก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อน เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นธรรม ทาให้ผู้เดือดร้อนมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
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แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท
1. สร้างที่อยู่อาศัยที่มีศักดิ์ศรีให้คนทั้งประเทศ โดยการทาอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. วางเป้าหมายการทางานสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับตาบล ในระยะยาว 3 ปี และ 5 ปี ภายใต้หลักคิด
ออกแบบเพื่อคนส่วนรวมและคนส่วนมาก โดยใช้ข้อมูลจากการสารวจผู้เดือดร้อนทั้งตาบล และให้คนทั้งตาบลเป็น
เจ้าของในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยการสร้างทุนของชุมชน ตาบล/กองทุนหมุนเวียน
3. ใช้ ง บประมาณเป็ น เครื่ อ งมือ ในการประสานความร่ ว มมื อ ทุก ภาคส่ ว น เชื่อ มโยงขบวนการอย่ า ง
กว้างขวาง ทั้งผู้เดือดร้อน ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคเอกชน มาร่วมหนุนเสริม (เงินน้อย ทาให้เป็น
เงินมาก)
4. กระจายการทางานให้เต็มพื้นที่ (ไม่ใช่ทาเพื่อนาร่อง) โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงกัน
ทุกขบวน ใช้องค์ความรู้ความสามารถจากทุกประเด็นงาน มาบูรณาการทางานและบริหารร่วมกัน เพื่อสร้างองค์
ความรู้ ใ หม่ ท าให้ ข บวนองค์ ก รชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ ม แข็ ง โดยเป็ น โครงการที่ มี คุ ณ ภาพมากกว่ า คิ ด ค้ น เต็ ม ที่
หลากหลายรูปแบบ มีความเป็นอิสระในการสร้างสรรค์การทางาน ผ่านการลองผิดลองถูก เพื่อให้เกิดการทางานใน
รูปแบบใหม่ทดี่ ีกว่าเดิม ใช้งบประมาณน้อย และเกิดการเชื่อมโยงได้มากกว่า
5. เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศ สร้างกระบวนการ สร้างระบบ ประสานสู่นโยบายระดับจังหวัด
และระดับประเทศต่อไป
เกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นพื้นที่ตาบลที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาหลายด้าน
2. มีการสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้งตาบล จากการมีส่วนร่วมของคนในตาบล
3. มีแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนทั้งตาบล
4. มีการประชาคม/มติรับรองร่วมระดับตาบล
5. มีความร่วมมือในการทางานร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่
6. พิจารณาความซ้าซ้อนของการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
7. ใช้หลักการกระจายและทั่วถึง
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ต่อยอดจากประสบการณ์เดิม
 ประกอบส่วนโครงสร้างทางสังคมทุก
ขบวน
สร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่แนวคิด
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สุขภาวะชุมชน
ท้องถิ่น
 เกิดการยอมรับจากทุก ายและเข้ามา
เป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
เกิดการแก้ไขก หมายเรื่องที่ดิน

สร้างบ้าน สร้างความสุข
“สร้างความมั่นคง คุณภาพชีวิต อย่างมีศักดิศ์ รี มียทุ ธศาสตร์”
ให้คนจนทั่วประเทศโดยใช้บ้านพอเพียง
ไม่ใช่เชิงสงเคราะห์

เชื่อมโยงสู่นโยบาย
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประสานเชื่อมโยง
หน่วยงานภาคี

โครงการ
บ้านพอเพียง

บูรณาการกองทุน/งบประมาณ

พื้นที่

ประชาคมจัดทาแผน/ผัง พัฒนาตาบลทุกมิติ

-ทุกขบวน ทุกประเดน
-มีข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้งตาบล
-มีแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาที่
อยู่อาศัย

สารวจข้อมูลทั้งตาบล/จังหวัด
คณะทางานร่วมจังหวัด/ตาบล

กลุ่มเป้าหมาย
ยากจน/รายได้น้อย
ครอบครัวขยาย
หนี้สิน จานองบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส
คนไร้สิทธิ์
ถูกไล่รื้อ

เวทีทาความ
เข้าใจภาค/
จังหวัด/ตาบล
เวทีกลัน่ กรอง
จังหวัด

เวทีจังหวัด/ตาบล

เวทีภาค

ขั้นตอน/กระบวนการระดับตาบล

เวทีสร้างความ
เข้าใจระดับตาบล
เชื่อมโยงท้องถิ่น
ท้องที่ในการหนุน
เสริมการทางาน
งบประมาณ
ประชาคม/รับรอง
ข้อมูล
ผู้เดือดร้อน/
แผนงานระดับ
ตาบล

บ้าน
พอเพียง
ชนบท
วิเคราะห์ข้อมูล/
จัดทาแผนการ
แก้ไขปัญหา
ในทุกมิติ
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สารวจข้อมูล
ผู้เดือดร้อนระดับ
ตาบล

หาคนทางาน
จัดตั้งคณะทางาน
ระดับตาบล

เวทีระดับชาติ
พ ย 59

กลไกการพัฒนาและพิจารณาโครงการ

ุ ม
ป ส ง ง
ชุมช
ภ

1. พิจารณาเห็นชอบการดาเนิน
โครงการ
2. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการ

บ
ิ

แล
บช ติ

ทง

1. กากับทิศทาง แนวทางการทางาน
2. พิจารณากลัน่ กรอง/ให้ความเห็น
ต่อการพัฒนาโครงการก่อนเสนอคณะ
อนุประสานงานภาคพิจารณา

่

ง
1. กากับทิศทาง แนวทางการทางาน
2. พิจารณากลัน่ กรองเห็นชอบโครงการ
ในช่วง 2 เดือนแรกของปี งบประมาณ

โ ง
ภ

ที
ง

ื ่ ย
่ ุม
โซ

กลุ่มจังหวัดเป็ นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้ เชือ่ มโยงขบวนองค์กรชุมชน
ระดับกลุ่มจังหวัด

เ ็

เ ็

เ ื

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู/้ เชือ่ มโยงขบวน

องค์กรชุมชน

ที

เ ็
ิ

ื ่ ย
ง

เ ็
ิ

เ ็
เ ษฐ ิ

ขบ

ทีป ช ม
ง ง
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2. เชือ่ มโยงข้อมูล/ฐานข้อมูลหลัก และ

สามารถออกรายงานการพัฒนาระดับ
จังหวัดได้
3. หนุนเสริมการพัฒนาระดับพื้นที่/กลุ่ม
จังหวัด

ื ๆ

ตาบลจัดทาแผนงานโครงการและจัดให้
มีการประชาคม/รับรองแผนงาน
โครงการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในตาบล ท้องถิ่น ท้องที่

การจัดกรอบการสนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
คงเหลืองบประมาณสนับสนุนชุมชน

202,500,000 บาท
20,250,000 บาท
182,250,000 บาท

การจัดกรอบงบประมาณประจาปี 2560
การจัดกรอบงบประมาณ
1. สนับสนุน ภาคละไม่เกิน 2,000 ครัวเรือน (18,000 บาท/ครัวเรือน)
36,000,000 บาท/ภาค
2. งบเปิดตัวโครงการ/สื่อประชาสัมพันธ์
3. งบดาเนินการและงบพัฒนา สาหรับสานักงานภาคๆ ละ 500,000 บาท
(มาจากค่าบริหารจัดการ ประจาปี 2560 ร้อยละ 10)
4. งบดาเนินการและงบพัฒนาสาหรับสานักบ้านมั่นคง (มาจากค่าบริหารจัดการ
ประจาปี 2560 ร้อยละ 10)
5. ค่าบริหารจัดการของสถาบัน

จานวนเงิน
80,000,000
2,250,000
2,500,000
4,000,000
3, 50,000

ลักษณะการสนับ สนุ นกิจกรรม ได้แก่ การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม 9,000
ครัวเรือน ภาคละไม่เกิน 2,000 ครัวเรือน กรอบงบประมาณภาคละ 36,000,000 บาท (ครอบคลุม 77 จังหวัดๆ
ละอย่างน้อย 200 - 250 ครัวเรือน)
หมายเหตุ: กรอบงบประมาณอุดหนุนระดับตาบล จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนกรอบ
งบประมาณโดยผัน แปรตามสั ดส่ วนจ านวนเป้าหมายที่ภาคสามารถดาเนินการได้ จริง เช่น ภาคที่ไม่ส ามารถ
ดาเนินการบ้านพอเพียงชนบทได้ตามเป้าหมาย จะมีการพิจารณาปรับงบประมาณของภาคนั้น ๆ ให้กับภาคที่มี
ความพร้ อ มสามารถด าเนิ น การได้ สู ง กว่ า เป้ า หมายของภาค ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ เปลี่ ย นกรอบ
งบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1 ในเดือนมกราคม 2560 และไตรมาสแรกจะต้องดาเนินการอย่างน้อย 3,000
ครัวเรือน
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กระบวนการเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท
องค์กรผู้เสนอ
โครงการ
จัดทาแบบเสนอ
โครงการ

สานักงานภาค
กองเลขาภาค/ผู้จัดทา/คณะอนุกรรมการประสานงานองค์กร
ระดับภาค
1. ตรวจความถูกต้องของ
โครงการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ
กาหนด

2 บันทึกข้อมูลโครงการ
ข้อมูลทั่วไป:
- ชื่อผู้เสนอ/ชื่อโครงการ
- เลือกสานักงานภาค
- ก่อตั้งเมื่อ
- วัตถุประสงค์โครงการ
ข้อมูลองค์กรชุมชน:
- องค์กรชุมชน (ดึงรหัสมาจาก
codi net/codi sapa)
- สถานภาพองค์กร
ข้อมูลที่ดินและชุมชน:
- ชื่อผู้ตดิ ต่อ/เบอร์โทรพร้อม
ทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ข้อมูลงบประมาณโครงการ:
-ประเภทงบประมาณ P70-งบ
ที่ดินและที่อยู่อาศัยชนบท
- แผนงานโครงการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่
อาศัยชนบท รหัสงบ 88500

สานักผู้อานวยการ

4. จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม
ตามวาระ/เล่ม
ประชุม
5. ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ

6. สรุปการประชุม/
ผลการอนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณให้ผู้มี
อานาจลงนาม

รายงานผลการ
อนุมัติโครงการ/
แนบรายงานการ
ประชุมเสนอ
ผู้อานวยการ
อนุมัติ

7. จัดทาจดหมายแจ้ง
ผลการพิจารณา
โครงการเสนอผู้จัดการ
ภาคลงนาม (กรณี
อนุมตั ิ/อนุมัตแิ บบมีเงือน
ไข/ไม่ผ่านการอนุมัติ)
แสกนแนบใน BMOS

จดหมายแจ้งผล
ต้นฉบับ

3. พิมพ์ข้อมูลโครงการจาก
โปรแกรมบีมอส
จัดส่งให้ชุมชน

สาเนาแบบ
แสดงผล

สานักบ้านมั่นคง/
ส่วนหน่วยที่
เกี่ยวข้อง

8. พิมพ์แบบแสดงผล
การอนุมัติจาก
โปรแกรม BMOS
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ครั้งที่......วันที่.......
คณะอนุกรรมการอนุมัติ)
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สาเนาผลการ
อนุมัติ
โครงการ/
รายงานการ
ประชุม

กระบวนการเบิกจ่ายงบสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท (งวดแรก)
ตาบลผู้เสนอโครงการ
องค์กรชุมชนจัดทาเอกสารขอเบิก
1.หนังสือขอเบิกจ่าย
2.สาเนาบัญชีธนาคารพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
3.แผนการพัฒนาโดยรวม
4.แผนการพัฒนารายงวด
5.บันทึกความร่วมมือ จานวน 2
ชุด (เฉพาะงวดที่ 1)
6.แบบสรุปความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการบ้านมั่นคง
(กรณีมีข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ)

เอกสารที่จาเป็นต้องจัดเก็บที่
ชุมชนและสานักงานภาค 1 ชุด
1.รายงานการประชุม (ตาบล) ที่มี
มติให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.รายชื่อผู้รับประโยชน์/ซ่อมแซม
รายครัวเรือน
3.วิธกี ารดาเนินการ
4.สาเนาแบบแสดงผลการอนุมัติ
5.สาเนาแบบเสนอโครงการ
(สาเนาเก็บไว้ที่ชุมชนและส่งไป
เก็บไว้ที่สานักงานภาค 1 ชุด)

กองเลขาจังหวัด

ตรวจเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย
1.หนังสือขอเบิกจ่าย
2.สาเนาบัญชีธนาคารพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
3.แผนการพัฒนาโดยรวม
4.แผนการพัฒนารายงวด
5.บันทึกความร่วมมือจานวน
2 ชุด (เฉพาะงวดที่ 1)
6.แบบแสดงผลการอนุมัติ

1.ตรวจสอบแผนงานที่เสนอ
กับแผนงานที่ขอเบิกใน
โปรแกรมBMOS
2.บันทึกเบิกจ่ายเงินงวด
โครงการ (BMOS) ดึง
แผนงานตามขั้นตอน/
กิจกรรมที่ขอเบิกงวดที่ 1
3.ถ่ายสาเนาเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย/ตั้ง
แฟ้ม
3.ส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไปที่สานักงานภาค
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สานักงานภาค
กองเลขาโครงการ/
หัวหน้างานบริหาร
ผู้จัดทา
สานักงาน/การเงิน
ตรวจความถูกต้อง
สมบูรณ์ ครบถ้วนของ
เอกสาร
1.เอกสารตัวจริง
2.ข้อมูลที่บันทึกใน
BMOS
3.ออกเลขบันทึกความ
ร่วมมือ/บันทึกข้อมูล
MOUในโปรแกรม
BMOSครบถ้วน
3.พิมพ์ใบเบิก/แนบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย/ออกเลขใบเบิก

จัดทาใบติดต่อภายใน

เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
1.บันทึกเบิกจ่าย
เงินงวดในBMOS ยื่นใบ
เบิก/ยืนยันใบเบิก
2.แสกนเอกสาร
เบิกจ่ายแนบใน BMOS
3.ส่งเอกสารไปที่
หัวหน้าบริหาร
สานักงานภาค

หัวหน้าบริหาร
สานักงานภาค
1.ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
2.บันทึกเบิกจ่าย
เงินงวดโครงการ
(BMOS) เมนูจ่ายเงิน/
บันทึกการจ่าย/ยืนยัน
การตรวจจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
2.จัดทาเช็ค/โอนเงิน/
ปิดใบเบิก
3.รวบรวมเอกสารตั้ง
เบิกชดเชยจากสานัก
การเงินและบัญชี

กระบวนการเบิกจ่ายงบสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท (งวด 2)
ตาบลผู้เสนอโครงการ

องค์กรชุมชนจัดทาเอกสารขอเบิก
1.หนังสือขอเบิกจ่าย
2.สาเนาบัญชีธนาคารพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
3.แผนการพัฒนารายงวด
4.สรุปความคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจงวดงาน
5.รายงานผลการดาเนินโครงการ
( แนบเบิกจ่ายงวดที่ 2 )
6.สาเนาแบบแสดงผลการอนุมัติ
พร้อมรับรองสาเนา

เอกสารที่จาเป็นต้องจัดเก็บที่
ชุมชนและส่งสานักงานภาค 1 ชุด
1.รายงานการประชุมของตาบล
ที่มีมติให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ
2.สรุปการรับ-จ่ายเงิน
3.รายงานความก้าวหน้า
โครงการบ้านมั่นคง
4.ภาพถ่ายผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา

กองเลขาจังหวัด
ตรวจเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย
1.หนังสือขอเบิกจ่าย
2.สาเนาบัญชีธนาคารพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
3.แผนการพัฒนาโดยรวม
4.แผนการพัฒนารายงวด
5.บันทึกความร่วมมือจานวน
2 ชุด (เฉพาะงวดที่ 1)
6.สรุปความคิดเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับ
7.รายงานผลการดาเนิน
โครงการ (แนบเบิกจ่ายงวด
ที่ 2 )
8.สาเนาแบบแสดงผลการ
อนุมัติ

สานักงานภาค
หัวหน้างานบริหาร
เลขาโครงการ/ผู้จดั ทา
สานักงาน/การเงิน
ตรวจความถูกต้อง
สมบูรณ์ ครบถ้วนของ
เอกสาร
1.เอกสารตัวจริง
2.ข้อมูลที่บันทึกใน
BMOS
3.ออกเลขบันทึกความ
ร่วมมือ/บันทึกข้อมูล
MOU ในโปรแกรม
BMOS ครบถ้วน
3.พิมพ์ใบเบิก/แนบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย/ออกเลขใบเบิก

จัดทาใบติดต่อภายใน

เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
1.ตรวจสอบแผนงานที่เสนอ
กับแผนงานที่ขอเบิกใน
โปรแกรม BMOS
2.บันทึกเบิกจ่ายเงินงวด
โครงการ (BMOS) ดึง
แผนงานตามขั้นตอน/
กิจกรรมที่ขอเบิกงวดที่ 1
3.ส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไปที่สานักงานภาค
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1.บันทึกเบิกจ่าย
เงินงวดใน BMOS ยื่น
ใบเบิก/ยืนยันใบเบิก
2.แสกนเอกสาร
เบิกจ่ายแนบใน BMOS
3.ส่งเอกสารไปที่
หัวหน้าบริหาร
สานักงานภาค

หัวหน้าบริหาร
สานักงานภาค
1.ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
2.บันทึกเบิกจ่าย
เงินงวดโครงการ
(BMOS) เมนูจ่ายเงิน/
บันทึกการจ่าย/ยืนยัน
การตรวจจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
2.จัดทาเช็ค/โอนเงิน/
ปิดใบเบิก
3.รวบรวมเอกสารตั้ง
เบิกชดเชยจากสานัก
การเงินและบัญชี

เงื่อนไขการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ
ในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) แต่ละภาคจะต้องมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ พร้อม
ทั้งเบิกจ่ายงไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กรณีแผนงาน/โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว จะต้องดาเนินการเบิกจ่ายงวดแรกภายใน 4 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณงวดสุดท้ายพร้อมทั้งดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่องค์กรผู้
เสนอโครงการนั้ น ได้ รั บ การอนุ มั ติ หากยั ง ไม่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยจะมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนยกเลิ ก โครงการและ
งบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมอื่นหรือพื้นที่ที่มีความจาเป็นต่อไป

เกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบทให้เบิกจ่ายตามระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน พ.ศ.
2559 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
กรณีเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณวงเงินไม่ถึง 1,000,000 บาท ให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็น
จานวน 2 งวด โดยมีสัดส่วนดังนี้
งวดที่ 1 เบิกจ่ายตามแผนงานไม่เกินร้อยละ 70 ของงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งวดที่ 2 เบิกจ่ายตามแผนงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
กรณีเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็น
จานวน 3 งวด โดยมีสัดส่วนดังนี้
งวดที่ 1 เบิกจ่ายตามแผนงานไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งวดที่ 2 เบิกจ่ายตามแผนงานไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
งวดที่ 3 เบิกจ่ายตามแผนงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ทั้งนี้ กรณีที่สานักงานภาคเห็นสมควรเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดียวให้นาเสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติ
โดยให้กากับติดตามให้เกิดการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการ

กติกาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
1. เครือข่ายตาบลเป็นองค์กรผู้เสนอโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณโดยตรงให้กับเครือข่ายตาบล โดย
ให้จัดทาบันทึกความร่มมือ (MOU) กับสถาบัน
2. องค์กรผู้เสนอโครงการต้องจัดทาแผนการใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการแก้ไขปรับปรุง
แผนงานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาค พร้อมจัด ทาแผนรายงวดเพื่อ
เบิกจ่ายงบประมาณตามลาดับความสาคัญและสอดคล้องกับการดาเนินการ
3. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว จะแบ่งจ่ายงบประมาณเป็นงวดงาน ตามแผนกิจกรรม
โครงการบ้านพอเพียงชนบท และให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบและคาสั่งของสถาบันฯ
4. เงื่ อ นไขการเบิ กจ่ า ย องค์ ก รผู้ เสนอโครงการต้อ งเสนอการเบิก จ่ า ยงบประมาณงวดที่ 1 ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ หากอนุมัติครบ 4 เดือนแล้วไม่มีการเบิกจ่าย สถาบัน ฯ จะ
พิจารณาทบทวนยกเลิกโครงการ
5. การจัดเก็บ เอกสารหลั กฐานการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ตาบลต้องมีการจัดเก็บหลักฐาน
เอกสารสาคัญในการเบิกงบประมาณจากสถาบันฯ และเอกสารค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการมีการลงนามการ
รับ - การจ่ายเงิน วัสดุสิ่งของ และงานที่ได้มีการมอบหมายระหว่างกัน และมีการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยใน
สถานที่ที่มั่นคง พร้อมรับการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก าย
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การจัดเกบเอกสารขององค์กรชุมชน ตาบล จังหวัด
การจัดเก็บเอกสารในกระบวนการดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท หมายถึง องค์กรชุมชน ตาบล
จังหวัด เกิดการใช้จ่ายเงินเพื่ อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการจาแนก จัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระเบียบเพื่อให้ความสาคัญของการเก็ บเอกสาร เมื่อองค์กรชุมชนให้ความสาคัญกับเอกสาร โดยถือ
ว่าเอกสารเป็นเสมือนความจาของการดาเนินงานขององค์กรชุมชน และเอกสารใช้เป็นหลักฐานสาคัญที่ต้องเก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบหรื อค้นคว้าในอนาคตแล้ว ดังนั้น ชุมชนต้องมีการเก็บเอกสารที่ดี เพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ชารุดเสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ และมีวิธีการเก็บเอกสารที่
เหมาะสมกับองค์กรชุมชน/ตาบล/จังหวัด ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการเก็บเอกสารจาเป็นต้องมีความรู้ด้านการเก็บเอกสาร
เป็นอย่างดีด้วย ด้วยเหตุนี้ก่อนจะเก็บเอกสารจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าให้พร้อม โดยคานึงถึงสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่เก็บเอกสาร อุปกรณ์สาหรับเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเอกสาร เป็นต้น

วัตถุประสงค์
แหล่งเก็บเอกสารเปรียบเสมือนศูนย์ความจาขององค์กรชุมชน และเป็นที่รวบรวมหลักฐานต่างๆ ของการ
ดาเนินงานไว้ทั้งหมด การทีอ่ งค์กรชุมชนเก็บเอกสารต่างๆ เหล่านี้ไว้รวมกันก็เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ตั้งแต่กระบวนการสารวจความเดือดร้อน การ
เสนอโครงการ การได้รั บหนั งสือแจ้ งผลการอนุมัติโครงการ รายงานการประชุม รายชื่อผู้ ได้รับผลประโยชน์
รายละเอียดกิจกรรมหรือแผนการพัฒนาตาบล การออมทรัพย์ รวมถึงหนังสือที่องค์กรชุมชน มีการติดต่อราชการ
กับหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจัดเข้าไว้ให้เป็นหมวดหมู่และแหล่งเดียวกัน
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา
3. เพื่อให้เอกสารอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
4. เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต องค์ประกอบในการเก็บเอกสารจะให้ได้ผลดีนั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
1) เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร ซึ่งจะทาหน้าที่ เก็บรวบรวมเอกสารให้เห็นหมวดหมู่ เป็นระบบ และดูแล
รักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา
2) เอกสารสาคัญในการดาเนิ นโครงการ ได้แก่ จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการ แบบเสนอ
โครงการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายชื่อผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดกิจกรรมหรือแผนการพัฒนา
ตาบล การออมทรัพย์ เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเก็บรักษาเพื่อไว้ใช้
เป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบจาก พอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
3) ระบบการจัดเก็บ คือ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน ซึ่งแต่ละ
ชุมชน ตาบล จังหวัด อาจจะมีระบบการเก็บเอกสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละชุมชน ตาบล
จังหวัดนั้น แต่ไม่ว่าจะมีระบบการจัดเก็บวิธีใดก็ตาม จุดประสงค์ของระบบการจัดเก็บเอกสารก็คือ การจั ดเอกสาร
ให้เป็นระเบียบ ครบถ้วน ไม่ชารุดเสียหาย และค้นหาได้ทันทีเมื่อต้องการใช้
4) อุปกรณ์ในการจัดเก็บ การเก็บเอกสารจาเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ ช่วย เพื่อให้การเก็บเอกสารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นระเบียบสวยงาม อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ เช่น แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ
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5) สถานที่ในการเก็บ หมายถึง แหล่งเก็บเอกสาร ชุมชน ตาบล จังหวัด ควรจะมีการจัดสถานที่ใน
การเก็บเอกสารอย่างเป็นสัดส่วนและเพียงพอ ห้องเก็บเอกสารควรเป็นห้องที่โปร่ง มี อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่
ร้อนอบอ้าวจนเกินไป ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่าน และต้องมีการแต่งตั้งผู้ดูแลห้องเก็บเอกสารด้วย

ระบบการเกบเอกสาร
การเก็บเอกสารตามปีปฏิทิน เป็นวิธีการเก็บเอกสารตามวัน เดือน ปีปฏิทิน โดยอาศัยการเรียงลาดับวันที่
ที่ได้รับเอกสารนั้น

ระยะเวลาในการจัดเกบเอกสาร
ต้องจัดเก็บอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

เอกสารชี้แจงรายละเอียด เอกสารหลักฐานการเงิน
เอกสารการเงินที่จะต้องใช้ประกอบรายงานการเงิน มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
2. ใบสาคัญรับเงิน
กรณีที่ : ร้านค้า หรือผู้รับเงินสามารถออกใบเสร จรับเงินหรือบิลเงินสดได้ ผู้จ่ายเงินจะต้องร้องขอ
ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบหรือบิลเงินสดที่มีส่วนประกอบสาคัญครบจากผู้รับเงิน ส่วนประกอบของใบเสร็จรับเงินที่
ถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานการเงินได้ มีดังนี้ (ดูภาพตัวอย่างประกอบในหน้าที่ 17)
1. ข้อความบนหัวทีเ่ ขียนว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกากับภาษี”
2. ชื่อและที่อยู่ของร้านค้า หรือสถานประกอบการ
3. ชื่อโครงการ ที่ได้รับการอนุ มัติตามข้อตกลงที่ทาไว้ กับโครงการบ้านพอเพียงชนบท พร้อมชื่อที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้
4. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของร้านค้า/ผู้ขาย)
5. เลขที่ เล่มที่
6. วันที่
7. รายการสินค้าที่ซื้อ และราคาแต่ละรายการ
8. ลายเซ็นผู้รับเงิน
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ตัวอย่าง “ใบกากับภาษี/ใบเสรจรับเงิน”
 ข้อความบนหัวที่เขียนว่า
“ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกากับภาษี”
 ชื่อโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
ตามข้อตกลงที่ทาไว้กบั โครงการ
บ้านพอเพียงชนบท พร้อมชือ่ ที่อยู่
ที่สามารถติดต่อได้ เช่น
“สภาองค์กรชุมชนตาบลเกาะ
หมาก”

 ชื่อและทีอ่ ยู่ของร้านค้า

หรือสถานประกอบการ
์ ช ช ต บลเ
50 .2 ต.เ
เ

0000001

ต

28 ตุลาคม 2559

12345678910

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

อากร
ค่าสังกะสี

50

100

5,000

 เลขที่เอกสาร

 วันที่

 รายการสินค้าที่ซื้อ
และราคาแต่ละรายการ

5,000
350
5,350

ห้าพันสามร้อยห้าสิ บบาทถ้วน

 ล เซ็

บเ ิ

อดุลย์ มี ศิลป์

ส่วนประกอบของบิลเงินสดที่ถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานการเงินได้ มีดังนี้ (ดูภาพตัวอย่างประกอบใน
หน้าที่ 18)
1. ข้อความบนหัวทีเ่ ขียนว่า “บิลเงินสด”
2. ประทับตราหรือเขียนชื่อและที่อยู่ของร้านค้า หรือสถานประกอบการ หรือแนบนามบัตรของร้านค้า
หรือสถานประกอบการมาด้วย
3. ชื่อโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติตามข้อตกลงที่ทาไว้กับโครงการบ้านพอเพียงชนบท ของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในช่องผู้จ่าย/ลูกค้า
4. เลขที่ เล่มที่
5. วันที่
6. รายการสินค้าที่ซอ้ื และราคาแต่ละรายการ
7. ลายเซ็นผู้รับเงิน
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ตัวอย่าง “บิลเงินสด”
 ข้อความบนหัวที่เขียนว่า
“ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกากับภาษี”

 ประทับตราหรือเขียนชื่อและที่อยู่ของ

้ สุ ษม ส ุ ่ ส ้ ง
19 ต.เ
เ
.ต
โ .089-4859998

01

01

ชื่อโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อตกลงทีท่ าไว้กับโครงการบ้าน
พอเพียงชนบท พร้อมชือ่ ทีอ่ ยู่ที่
สามารถติดต่อได้ เช่น “สภาองค์กร
ชุมชนตาบลเกาะหมาก”

สภาองค์กรชุมชนตาบลเกาะหมาก
50 หมู่ที่ 2 เกาะกรู ด จ.ตราด

50

ค่าสังกะสี

28 ตล

89

2559

4,450

.-

(สีพ่ นั สีร่ ้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 เลขที่

เล่มที่

 วันที่
 รายการสินค้าที่ซื้อและ
ราคาแต่ละรายการ

4,450

.-

ิต ์ ิ

ร้านค้า หรือสถานประกอบการ หรือแนบ
นามบัตรของร้านค้า หรือสถาน
ประกอบการมาด้วย

 ลายเซ็นผู้รับเงิน

ข้อควรระวัง เอกสารที่เขียนว่า “ใบส่งของ” “ใบจองสินค้า” ฯลฯ ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถใช้ได้
กรณีที่ 2 : ร้านค้า หรือผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสรจรับเงิน ผู้จ่ายเงินจะต้องร้องขอให้ผู้รับเงินเขียน
ใบสาคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่ พอช. กาหนดทุกครั้ง (ตามตัวอย่างใบสาคัญการรับเงิน ในหน้าที่ 19) พร้อมขอ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ รับเงิน พร้อมลงนามสาเนาถูกต้องด้วย ส่วนประกอบของใบสาคัญรับเงินที่
ถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานการเงินได้ มีดงั นี้
1. เป็นใบสาคัญรับเงินตามแบบฟอร์มที่ พอช. กาหนด ตามตัวอย่างที่แนบ
2. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงินรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ครบถ้วน
3. วันที่
4. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ พร้อมราคา
5. ลายเซ็นของผู้รับเงิน
6. เอกสารเพิ่มเติม คือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเงินพร้อมรับรองลายมือชื่อทุกครั้งที่จ่ายไป
ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
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ตัวอย่าง “ใบสาคัญรับเงิน”
องค์กรชุมชน/ตาบล/เครือข่ายจังหวัด
ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
ได้รับเงินค่า (รายละเอียดสินค้าหรือบริการ)
เพื่อโครงการ/กิจกรรม
จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์
ตัวอักษร (

ถนน
จังหวัด

โทรศัพท์

เป็นจานวนเงิน
) ไว้ถูกต้องแล้ว

บาท

ลงชื่อ
ผู้รับเงิน
(
)
ขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้และข้าพเจ้าได้จา่ ยไปในงานของชุมชน/
ตาบล/เครือข่ายจังหวัด จริง
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(
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ผู้จ่ายเงิน
)

พยาน
)

การยกเลิกและปิดโครงการ
การยกเลิกโครงการ
ในกรณีที่ตาบล/เครือข่ายจังหวัด ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามบันทึกความร่วมมือ สานักงานภาคจะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน รายงานปัญหาข้อติดขัดในการดาเนินงานของแต่ละตาบล
เสนอคณะอนุกรรมการประสานงานองค์กรชุมชนระดับภาค ถึงข้อติดขัดการดาเนินงานของโครงการนั้นๆ เพื่อ
พิจารณาการยกเลิกโครงการ
2. ทาหนังสือแจ้งให้ผู้อานวยการ อนุมัติการยกเลิกโครงการ
3. ทาหนังสือแจ้งคู่สัญญาถึงการยกเลิกโครงการ ชี้แจงเหตุผล ปัญหาข้อติดขัด พร้อมทั้งระงับการจ่ายเงิน
ส่วนที่เหลือทั้งหมด
4. ทาหนังสือถึงกองเลขาโครงการ (สานักบ้านมั่นคง) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ รับทราบ
ผลการดาเนินงาน และกองเลขาโครงการดาเนินการปรับปรุงสถานะโครงการในโปรแกรมบีมอสให้เป็นปัจจุบัน

กระบวนการยกเลิกโครงการ/การคืนงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย
องค์กรผู้เสนอโครงการ
องค์กรผู้เสนอโครงการจัดทา
เอกสารขอยกเลิกโครงการ
กรณีที่ 1 หนังสือขอยกเลิก
โครงการ/คืนงบประมาณรอ
เบิกจ่าย พร้อมชี้แจงเหตุผล
ปัญหาข้อติดขัด
กรณีที่ 2 หนังสือขอคืน
งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย
และมีความประสงค์ไม่ขอเบิกจ่าย
พร้อมชี้แจงเหตุผล ปัญหาข้อ
ติดขัด หรือผลสาเร็จของงานที่
ดาเนินการไปแล้ว

จดหมายแจ้งผล
ต้นฉบับ

จัดส่งให้ตาบล

สานักงานภาค
กองเลขาภาค/ผู้จัดทา

สานักผู้อานวยการ

สานักบ้านมั่นคง

2.รายงานผลการ
อนุมัติการโครงการ/
แนบรายงานการ
ประชุมเสนอ
ผู้อานวยการอนุมัติ

สาเนาผลการอนุมัติ
โครงการ/รายงานการ
ประชุม

1.จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
ตามวาระการประชุ ม ประจ าเดื อ น
ของคณะประสานงานฯ
ประชุมคณะประสานงานฯ
พิจารณาการยกเลิกโครงการ/
คืนงบประมาณคงเหลือ
สรุปการประชุม/ผลการอนุมัติ
การยกโครงการและงบประมาณ
ให้ผู้มีอานาจลงนาม
3.ทาหนังสือแจ้งคู่สัญญา ถึงการ
ยกเลิกโครงการพร้อมชีแ้ จง
เหตุผล พร้อมทั้งระงับการ
จ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

แสกนจดหมายขอคืน
งบประมาณแนบใน
โปรแกรม BMOS
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1.นาผลการยกเลิกโครงการเสนอ
เข้าคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงเพื่อ
รับทราบ
2.ดาเนินการปรับปรุงฐานโปรแกรม
BMOS ให้เป็นปัจจุบัน

การรับคืนเงินจากตาบล
ในกรณีที่ตาบล/เครือข่ายจังหวัด สามารถดาเนินการได้ ตามแผนงานแล้วมีงบประมาณคงเหลือ ประสงค์
จะคืนเงินให้กับ พอช. สานักงานภาคจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ชุมชน โอนงบประมาณคงเหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ย เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา
การเคหะแห่งชาติ ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 095-0-09889-2 และจัดทา
หนังสือขอคืนเงินแนบสาเนาใบ ากเงินให้กับสานักงานภาค
2. สานักงานภาค จะต้องสรุปผลการดาเนินงาน จานวนเงินที่รับโอนของตาบล เสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานงานองค์กรชุมชนระดับภาค เพื่อรับทราบ
3. ทาหนังสือถึง ผู้อานวยการภาค เพื่อรับทราบ /สานักการเงินและบัญชี เพื่อปรับปรุงบัญชี/ กองเลขา
โครงการ (สานักบ้านมัน่ คง) เพื่อปรับปรุงสถานะโครงการ และจัดทาใบรับคืนเงินงวดโครงการ ในโปรแกรมบีมอส
ให้เป็นปัจจุบัน

กระบวนการรับคืนเงินโอนจากชุมชน
กรณีดาเนิ นการเสร็ จแล้วมีเงินคงเหลือ และกรณีชุมชนมีปัญหาไม่สามารถดาเนินงานได้ พร้อมนาส่ ง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี)
องค์กรผู้เสนอโครงการ

องค์กรผู้เสนอโครงการจัดทา
เอกสารขอคืนงบประมาณ
1.หนังสือขอคืนเงินคงเหลือจาก
การดาเนินงานหรือเงินที่เบิกไป
แล้วไม่สามารถดาเนินงานได้
และคืนดอกเบี้ย
2.โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา
การเคหะแห่งชาติ ชื่อบัญชี
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) เลขที่ 0950-09889-2
3.สาเนาสลิปการโอน

สานักงานภาค
กองเลขาภาค/ผู้จัดทา

ผู้อานวยการภาค

สานักบ้านมั่นคง/สานัก
การเงินและบัญชี

รายงานการประชุม/
หนังสือแจ้งการคืนเงิน
ของตาบล

สาเนารายงานการ
ประชุม/หนังสือแจ้ง
การคืนเงินของตาบล

จัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมตามวาระการประชุม
ประจาเดือนของคณะ
ประสานงานฯ

ประชุมคณะประสานงานฯ
รับทราบการโอนงบประมาณ
คืน พอช.

สรุปการประชุม/มีมติ
รับทราบการคืนงบประมาณ

1.แสกนหนังสือการโอนคืน
แนบในโปรแกรม BMOS
2.จัดเก็บเอกสารในแฟ้ม
โครงการ
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ดาเนินการปรับปรุงฐาน
โปรแกรม BMOS ให้เป็น
ปัจจุบัน

การปิดโครงการ
ปกติเมื่อสิ้ นสุดการดาเนินงานของโครงการ ตาบลจะต้องสงรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานงวด
สุดท้ายใหเสร็จสิ้นกอน

กระบวนการปิดโครงการ
องค์กรผู้เสนอโครงการ
องค์กรผู้เสนอโครงการทา
เอกสาร ดังนี้
หนังสือขอส่งรายงาน
ความก้าวหน้างวดสุดท้าย
และยืนยันการปิดโครงการ

สานักงานภาค
กองเลขาภาค/ผู้จัดทา

ผู้อานวยการภาค

สานักบ้านมั่นคง

รายงานผลการปิด
โครงการ

สาเนารายงาน
การประชุม

จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุมแจ้ง
การปิดโครงการตามวาระ
การประชุมประจาเดือน
ของคณะประสานงานฯ

ประชุมคณะประสานงานฯ
รับทราบการปิดโครงการ

สรุปการประชุม/มีมติ
รับทราบการปิดโครงการ

1 .แสกนหนังสือการแจ้ง
ปิดโครงการแนบใน
โปรแกรม BMOS
2. บันทึกรายงาน
ความก้าวหน้าใน
โปรแกรม BMOS
3. จัดเก็บเอกสารในแฟ้ม
โครงการ
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1. นาผลการปิด
โครงการเสนอเข้า
คณะอนุกรรมการบ้าน
มั่นคงเพื่อรับทราบ
2. ดาเนินการปรับปรุง
สถานะโครงการใน
โปรแกรมบีมอส จัดทา
รายงานความคืบหน้า
เสนอผู้บริหาร

แบบฟอร์มการขอ “ยกเลิกโครงการ”
เขียนที่

วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

ขอยกเลิกโครงการ ตาบล

เรียน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ตามที่ ตาบล (ระบุชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
ขอยกเลิกโครงการจานวน
ครัวเรือนและคืนงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน
(
) เนื่องจาก (ชี้แจงเหตุผล/ปัญหาข้อติดขัด)

มีความประสงค์
บาท

.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ

ตาแหน่ง
)

(
ลงชื่อ
(

ตาแหน่ง
)
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แบบฟอร์ม กรณีตาบลเบิกงวดแรก/ขอคืนงบคงเหลืองวดที่สอง/ปิดโครงการ

เขียนที่

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอคืนงบประมาณคงเหลือของ (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
เรียน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท จานวน 1 ชุด
ตามที่ (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
งบประมาณจานวน
บาท เบิกจ่ายงวดแรก จานวน
งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่ายเป็นเงิน
บาท (
เนื่องจาก

.ได้รับอนุมัติ
บาท มีความประสงค์ขอคืน
)
.
.
.

ดังนั้น ทาง (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
จึงจัดทารายงาน
ความก้าวหน้าโครงการบ้านมั่นคงงวดสุดท้ายและส่งผลการดาเนินงานให้กับ พอช. เพื่อดาเนินการ “ปิดโครงการ”
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
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ตาแหน่ง
)

.

ตาแหน่ง
)

.

แบบฟอร์ม กรณีตาบลเบิกเงินไปแล้วมีเงินเหลือจากการดาเนินงาน
เขียนที่

วันที่

.

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอโอนเงินคืนและปิดโครงการ ของ (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)

.

เรียน ผู้จัดการสานักงานภาค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมของตาบล จานวน 1 ชุด
2. สลิปการโอนเงิน
3. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท
ตามที่ (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
งบประมาณจาก พอช. เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

ได้เบิกจ่าย
บาท ทาง (ชื่ อ องค์ ก รผู้ เ สนอโครงการ)
ได้  ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้วมีงบประมาณคงเหลือจากการดาเนินงาน หรือ  มีปัญหาในการดาเนินการ (ระบุปัญหา)
.
ดังนั้น (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
มี ความประสงค์ ขอส่ งคื น
งบประมาณเป็นเงินรวม
บาท (
)
โดยโอนเข้าบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา การเคหะแห่งชาติ ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) เลขที่บัญชี 095-0-09889-2 แล้วเมื่อวันที่
.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ

ตาแหน่ง
)

(
ลงชื่อ
(

ตาแหน่ง
)
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แบบฟอร์ม กรณีเบิกเงินครบทุกงวด/ดาเนินงานเสรจสิ้นทั้งโครงการ/ปิดโครงการ
เขียนที่

วันที่
เรื่อง ขอปิดโครงการและส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทงวดสุดท้าย
เรียน ผู้จัดการสานักงานบ้านมั่นคง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท จานวน 1 ชุด
ตามที่ (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท จานวน
บาท เบิกจ่ายจานวน
บาท
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
.
ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึง จัดทา
รายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทงวดสุดท้ายและส่งผลการดาเนินงานให้กับสถาบั นพัฒนาองค์กร
ชุมชน เพื่อดาเนินการ “ปิดโครงการ”ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
ตาแหน่ง

)
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แบบฟอร์มในการดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท
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แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการบ้านพอเพียงชนบท
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการ PL-60-0001
1. องค์กรผู้เสนอโครงการ เครือข่ายคณะทางานแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยชนบทตาบลกลอนโด
ที่ตั้งสถานที่ติดต่อ

58 หมู่ที่ 11 อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

2 รายละเอียดโครงการที่เสนอ
2.1 ประเภทโครงการ
 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560
2.2 รายละเอียดโครงการ
งบประมาณที่เสนอ
ชื่อโครงการ
รับการสนับสนุน
การอุดหนุนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
400,000.00
ตาบลบ้านมั่นคงชนบท

เป้าหมายการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ตาบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ของโครงการ
1
2
20
ตุลาคม 2559 –
กันยายน 2560

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
มีมติอนุมัติงบประมาณ การอุดหนุนที่อยู่อาศัยบ้านพอเพียงชนบท วงเงิน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(

.
)
ผู้จัดทา
25/10/2559

ลงชื่อ
.
(
.)
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการชุมชน
25/10/2559 เขียนที่
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ลงชื่อ
(

.
)
ผู้ช่วยผู้อานวยการภาค
25/10/2559

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560
องค์กรผู้เสนอโครงการ................................................พื้นที่ตาบล...................................อาเภอ
จังหวัด.......................................ภาค......................................................งบประมาณที่ได้รับ...............................บาท
ผู้รับผลประโยชน์ที่เสนอรับงบประมาณ ปี 2560.......................................ครัวเรือน
ผู้ให้ข้อมูล.....................................................เบอร์โทรติดต่อ...................................วันที่รายงานข้อมูล......................
รายการ
ผลการดาเนินงาน
1. สถานะการดาเนินการ
1) ดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จแล้ว
ครัวเรือน
2) ดาเนินการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เสร็จแล้ว
ครัวเรือน
3) อยู่ระหว่างดาเนินการ
ครัวเรือน
4) ยังไม่ได้ดาเนินการ
ครัวเรือน
เนื่องจาก
................................................................................................................................................
............................................................................................................

2. กลุ่มผู้รับผลประโยชน์จาก จาแนกกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
โครงการ
1) ผู้สูงอายุ
2) ผู้พิการ/ด้อยโอกาส
3) ผู้ยากจนแบบได้เปล่า
4) ผู้ยากจนที่ช่วยสมทบทุน
5) อื่นๆ
.
3. ความร่วมมือการพัฒนาในพื้นที่และการบูรณาการทุนร่วม
 เครือข่ายชุมชน สนับสนุนเรื่อง…………………………………………………..…..  งบประมาณ
 หน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนเรื่อง............................................................  งบประมาณ
 พอช. สนับสนุนเรื่อง.................................................................................  งบประมาณ
 เอกชน สนับสนุนเรื่อง...............................................................................  งบประมาณ
 อื่น(ระบุ)
สนับสนุนเรื่อง.......................................  งบประมาณ
 อื่น(ระบุ)
สนับสนุนเรื่อง.......................................  งบประมาณ
 อื่น(ระบุ)
สนับสนุนเรื่อง.......................................  งบประมาณ
 อื่น(ระบุ)
สนับสนุนเรื่อง.......................................  งบประมาณ
รวมเป็นงบประมาณ
4. ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
 เกิดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาความยากจน 3 ปี
ปีงบประมาณ
2560

แผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย(ครัวเรือน)

2561
2562
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ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

แผนการแก้ไขปัญหาความยากจน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

 เกิดการบูรณาการทุน จานวน...........................................บาท จานวน................................องค์กร
 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา
 สภาองค์กรชุมชน  สวัสดิการชุมชน  แก้ไขปัญหาที่ดินทากิน  เศรษฐกิจและทุน
 อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................................
 เกิดรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 เพื่อผู้สูงอายุ  เพื่อผู้พิการ  อื่นๆระบุ.......................................................................................
 เกิดงานพัฒนาอื่นๆ
ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. ปัญหาอุปสรรค/ข้อติดขัดในการดาเนินการ
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ......................
6. ความต้องการรับการสนับสนุน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
7. รายชื่อและที่อยู่ผู้เดือดร้อน (แนบภาพประกอบก่อนและหลังการดาเนินการทั้งหมด)
ครัวเรือนที่ 1 : ชื่อ- สกุล....................................................................................................
บ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ ........... จานวนสมาชิกในครัวเรือน.............คน
สภาพก่อนการดาเนินการ/สภาพปัญหา
ภาพหลังดาเนินการ
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.ครัวเรือนที่ 2 : ชื่อ- สกุล....................................................................................................

บ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ ........... จานวนสมาชิกในครัวเรือน.............คน
สภาพก่อนการดาเนินการ/สภาพปัญหา
ภาพหลังดาเนินการ

ครัวเรือนที่ 3 : ชื่อ- สกุล....................................................................................................
บ้านเลขที.่ ..................หมู่ท.ี่ ........... จานวนสมาชิกในครัวเรือน.............คน
สภาพก่อนการดาเนินการ/สภาพปัญหา
ภาพหลังดาเนินการ

ที่อยู่

.
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เขียนที่

วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เรียน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นรับรองสาเนา
2. รายละเอียดแผนการดาเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
3. รายงานผลการดาเนินงานงวดที่ผ่านมา พร้อมการตรวจรับ (กรณีขอรับเงินงวดที่ 2 )
ตามที่ คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาค
มีมติอนุมัติงบ
ของ เครือข่าย/คณะทางาน/ตาบล/องค์กร
.
วงเงิน
บาท (
) เพื่อ ดาเนิน งานตามเป้า หมายและ
แผนการพัฒ นาตาบล และที่อ ยู่อ าศัย ในโครงการบ้านพอเพีย งชนบท เครือข่าย/คณะทางาน/ตาบล/องค์กร
จึงขอเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งเป็น
งวด
งวดที่ จานวนเงิน
บาท (
) โดยการรับเงินนั้น ขอให้
ทางสถาบันฯ โอนเงินเข้าบัญชีประเภท
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
.
เลขที่บัญชี
และเมื่อทางสถาบันฯ ได้โอนเงินจานวนดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีแล้ว
ให้เสมือนว่า เครือข่าย/คณะทางาน/ตาบล/องค์กร
.
ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ

ตาแหน่ง
)

(
ลงชื่อ

ตาแหน่ง
)

(
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แผนการพัฒนาโดยรวม
เครือข่าย/คณะทางาน/ตาบล/องค์กร
วันที่
เดือน
ลาดับที่

จังหวัด
ผู้ประสานงาน

ปี
งวด
งานที่

กิจกรรมการพัฒนา

งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
เบอร์โทร
ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินงาน

ผู้สนับสนุน
งบประมาณ

1
2
3
4
5
6
7
8
ยอดรวม (

)

ลงชื่อ
(

.
)
ผู้แทนระดับตาบล

ลงชื่อ
(

.
)
ผู้แทนระดับตาบล
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ลงชื่อ
(

.
)
ผู้แทนระดับจังหวัด

แผนการพัฒนารายงวด งวดที่
เครือข่าย/คณะทางาน/ตาบล/องค์กร
วันที่
เดือน
ลาดับที่

จังหวัด
ปี

ประเภทงบประมาณ
เบอร์โทร

ผู้ประสานงาน
งวด
งานที่

กิจกรรมการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินงาน

ผู้สนับสนุน
งบประมาณ

1
2
3
4
5
6
7
8
ยอดรวม (

)

ลงชื่อ
(

.
)
ผู้แทนระดับตาบล

ลงชื่อ
(

.
)
ผู้แทนระดับตาบล
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ลงชื่อ
(

.
)
ผู้แทนระดับจังหวัด

รายงานผลการดาเนินโครงการ (แนบเบิกจ่ายงวดที่ 2)
เครือข่าย/คณะทางาน/ตาบล/องค์กร
ตั้งแต่เดือน
ลาดับที่

พศ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเรจ
(ที่กาหนดไว้ในโครงการ)

โครงการ
ถึง เดือน
กิจกรรม
ที่ดาเนินการ

พ.ศ.
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

รวมงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมระยะที่

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่ใช้จริง

.

ลงชื่อ
(

)
ผู้รายงาน

วันที่
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สรุปความคิดเหนของคณะกรรมการตรวจรับ
โครงการบ้านพอเพียงชนบท

ตามที่ คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน/คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและที่ดิน มีมติอนุมัติ
โครงการและงบประมาณบ้ า นพอเพี ย งชนบทของ
..
จานวนเงิน
บาท (
)
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทของตาบล
.
ได้ พิ จ ารณาผลการด าเนิน งาน
งวดที่
ซึ่งได้เบิกจ่ายเงินแล้วจานวน
บาท (
)
และได้พิจารณาจากเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็น ดังนี้
 เห็นควรให้เบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไป
เห็นควรต้องปรับปรุงแก้ไขงวดงานเดิม ให้เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่ายงวดต่อไป โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
อื่นๆ (ระบุ)

คณะกรรมการตรวจรับ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ
(

)
คณะกรรมการตรวจรับ

วันที่

ลงชื่อ
(

)
คณะกรรมการตรวจรับ

.

วันที่

.

ลงชื่อ
(

)
คณะกรรมการตรวจรับ

วันที่

.
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บันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท
ระหว่าง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
กับ
.
เลขที่

/ ปี พ ศ

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดทาขึ้น ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) สานักงาน
ภาค
เลขที่
ถนน
ตาบล
.
อาเภอ
จังหวัด
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย
.
ตาแหน่ง
ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบัน ” กับ (ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ)
โดย
ตาแหน่ง
.
เลขที่
ถนน
.ตาบล
อาเภอ
.
จังหวัด
ซึ่งต่อไปในบันทึกความร่วมมือนี้เรียกว่า “องค์กรผู้เสนอโครงการ” อีก าย
หนึ่ง ทั้งสอง ายตกลงทาความร่วมมือกันในการดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งต่อไปในบันทึกความร่วมมือ
นี้เรียกว่า “โครงการ” โดยได้ตกลงทาความร่วมมือในสาระสาคัญ ดังนี้
ข้อ หลักการสาคัญในการดาเนินโครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้ เพื่ อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน ในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยชนบทโดยชุมชนท้องถิ่น ที่นาไปสู่การ
ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งกระบวนการดาเนินงาน
โครงการนั้น เป็นการพัฒนาด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม โดย
ความมุ่งมั่นร่วมกันอันทาให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ ายด้วยความรับผิดชอบและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ข้อ 2 สถาบัน และ องค์กรผู้เสนอโครงการตกลงร่วมมือกันดาเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท โดย
กาหนดเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
และสิ้นสุดโครงการ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้อ 3 ความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัย
ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดาเนินการ
2) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดาเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้อยู่อาศัยได้
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3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัย ร่วมกันใน
ระดับพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตาบล
ข้ อ 4 สถาบั น องค์ ก รผู้ เ สนอโครงการ และภาคี ท้ อ งถิ่ น ตกลงที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) สถาบันมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม และเอื้ออานวยให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2) องค์กรผู้เสนอโครงการมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.1 ดาเนินงานโครงการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยคานึงถึงประโยชน์โดยรวมขององค์กรชุมชนและโครงการ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการด้วยความโปร่งใส
2.2 จัดให้มีระบบกระบวนการติดตาม และการประเมินผลโครงการโดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
ให้การสนับสนุนเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้แก่องค์กรชุมชน ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
3) ภาคีท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
3.1 สนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบการพั ฒ นาและติ ดตามตรวจสอบการดาเนิ น โครงการ เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ สอดคล้องกับแนวทางในการสนับสนุน
3.2 สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรผู้เสนอโครงการ
3.3 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ
3.4 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างองค์กรผู้เสนอโครงการ เครือข่าย ท้องถิ่น
และภาคีการพัฒนา
ข้อ 5 ภายใต้ความร่วมมือนี้ สถาบันจะสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาที่อยู่อาศัย
การจัดทาข้อมูล แผน การประสานงาน
เพื่อดาเนินงานตามโครงการจานวนเงินทั้งสิ้น
บาท
(
) โดยแบ่งจ่ายงบประมาณออกเป็น
งวด และเป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1 เบิกจ่ายเงินจานวน
บาท (
)
เมื่อมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เบิกจ่ายเงินจานวน
บาท (
)
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับผลงานโครงการได้ทาการตรวจรับและรับรองผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้
1. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
.
2. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
.
3. ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
.
ข้อ 6 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากดาเนินโครงการ
6.1 องค์กรผู้เสนอสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชุมชน/ตาบล ได้มีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยที่เป็นครัวเรือนยากจน
6.2 ชุมชนได้ร่วมกันดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย ในการดาเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้อยู่อาศัย จานวน
ครัวเรือน
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6.3 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ โดย
ที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดการปัญหาและทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีข้อมูลและแผนงานในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
อย่างเป็นระบบทั้งตาบล
ข้อ ในระหว่างดาเนินโครงการ หากมีอุปสรรคหรือเหตุปัจจัยที่ทาให้ไม่ส ามารถดาเนินการให้
เป็ นไปตามโครงการได้ องค์กรผู้เสนอโครงการจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่ าวต่อสถาบัน นับจากเกิดเหตุนั้น
สถาบัน และองค์กรผู้ เสนอโครงการ อาจร่วมกันทบทวนและทาความตกลงกันให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 8 องค์กรผู้เสนอโครงการต้องเสนอการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน
นั บ จากวั น ที่ ไ ด้รั บ อนุ มั ติโ ครงการ หากเกิน ก าหนดระยะเวลาดัง กล่ า ว องค์ กรผู้ ดาเนิน โครงการจะต้ องแจ้ ง
เหตุขัดข้องดังกล่าวต่อสถาบัน หากไม่มีการดาเนินการสถาบันอาจมีการพิจารณาทบทวนโครงการและงบประมาณ
และองค์กรผู้ดาเนินโครงการต้องเสนอการเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไป ภายในระยะเวลาโครงการ 1 ปี หากมีข้อ
ติดขัดไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน องค์กรผู้เสนอโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้ไม่เกิน
6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ หากเกินกาหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันอาจพิจารณายกเลิกโครงการและ
งบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือคืนงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายเพื่อนาไปใช้ในกิจกรรม
อื่นที่มีความจาเป็นต่อไป
ข้อ 9 องค์กรผู้ เสนอโครงการรับทราบและจะถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญ ชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุ คคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรผู้เสนอโครงการยินยอมให้ส ถาบันพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลตามประกาศดังกล่าวโดยได้มอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
.
เลขที่บัตรประชาชน
ในฐานะผู้แทนองค์กรผู้เสนอโครงการเป็นผู้ดาเนินการ
ข้อ 0 บันทึกความร่วมมือนี้จัดทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสอง าย
ได้อ่านและเข้าใจข้อความถูกต้องตรงกันโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญและแต่ล ะ าย
ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ
(
)
ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

)
ผู้แทนองค์กรผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ
(

)
ผู้แทนภาคีท้องถิ่น

)
พยาน

ลงชื่อ
(

)
พยาน
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ภาคผนวก
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แบบสารวจข้อมูลรายครัวเรือนผู้เดือดร้อนเรื่องคุณภาพชีวิตและที่ดินที่อยู่อาศัย
เพื่อจัดทาฐานข้อมูลโครงการบ้านพอเพียงชนบท


คาชี้แจง กรุณาตอบคาถามตามความเป็นจริง โดยการเติมข้อความ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย  ลงในช่องที่กาหนดไว้ในแต่ละข้อคาถาม

1. รหัสทะเบียนบ้าน 11 หลัก 
ค่าพิกัดตาแหน่งบ้าน (ถ้ามี) X
Y
ชื่อเจ้าบ้าน นาย/นาง/นางสาว
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
2. จานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด
คน สมาชิกที่อยู่ในภาระเลี้ยงดูและรับผิดชอบ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

วัน/เดือน/ปี
อายุ สัญชาติ
เกิด

3. รายได้ต่อเดือน (รวมทั้งครอบครัว)

สุขภาพ
(แขงแรง/พิการ/ป่วย)

.
.
.
คน
การศึกษา

4. รายจ่ายต่อเดือน (รวมทั้งครอบครัว)

3.1 รายได้จากค่าจ้าง
3.2 รายได้จากคนในครอบครัวให้
3.3 รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร
3.4 รายได้จากการค้าขาย
3.5 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน
3.6 รายได้จากอาชีพส่วนตัว
3.7 รายได้จากความช่วยเหลือ เช่น สวัสดิการจากรัฐ
รวมรายได้ต่อเดือนทั้งสิ้น

อาชีพ

.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสังคม
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ายเพื่อการเสี่ยงโชค
รายจ่ายเพื่อการชาระหนี้

รวมรายจ่ายต่อเดือนทั้งสิ้น

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. ข้อมูลแหล่งหนี้สิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 องค์กรการเงินในชุมชน  สถาบันการเงิน  บัตรเครดิต  หนี้นอกระบบ  ยืม ญาติ/พี่น้อง/เพื่อน
6. สาเหตุของการเป็นหนี้สิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ขาดทุนจากภาคเกษตร  ขาดทุนจากการประกอบธุรกิจ  รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ใช้จ่ายฟุมเฟื่อย  ไม่มีรายได้  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง  การพนัน
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มีรายได้

7. องค์กรการเงินในชุมชนที่เข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กลุ่มออมทรัพย์  กองทุนหมู่บ้าน  ธนาคารหมู่บ้าน  กองทุนฌาปนกิจ  กองทุนวิสาหกิจชุมชน
 สหกรณ์  กองทุนสวัสดิการตาบล  กองทุนที่ดิน/ธนาคารที่ดิน  อื่นๆระบุ
.
8. การครอบครองที่อยู่อาศัย/บ้าน (ตอบได้ข้อเดียว)
 เป็นของตนเอง
 เช่า
 เช่าซื้อ
 อาศัยอยู่กับญาติ
 อาศัยอยู่กับผู้อื่น
 ที่พักสวัสดิการ
 อื่นๆ ระบุ
.
9. ขนาดพื้นที่บริเวณบ้าน
ไร่
งาน
ตารางวา
10. สภาพบ้าน (ตอบได้ข้อเดียว)
 แข็งแรง  ปานกลาง
 ทรุดโทรม ระบุ
.
11. การครอบครองที่ดินปลูกบ้าน (ตอบได้ข้อเดียว)
 เป็นของตนเอง  เช่าที่ดิน  ที่ดินรัฐ ระบุ.......................................  อาศัยที่ผู้อื่น(มีความมั่นคง)
 อาศัยที่ผู้อื่น (ไม่มีความมั่นคง)  อื่นๆ ระบุ
.
12. วัสดุสร้างบ้าน
 บ้านไม้ไผ่  บ้านไม้  บ้านปูน  บ้านกึ่งไม้กึ่งปูน  อื่นๆระบุ.................................
13. การเข้าถึงสาธารณูปโภค
 ประปา  ไฟฟ้า  ถนน
14. ลักษณะปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย (ตอบได้หลายข้อ)
 ไม่มีที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์  ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  ถูกขับไล่รื้อถอน
 บ้านแออัด  อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  ติดจานอง  ไม่มีที่ดินทากิน  ที่ดินทากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
 ที่ดินกาลังจะหลุดมือ  ขาดแคลนสาธารณูปโภค
15. การครอบครองที่ดินในครัวเรือน
15.1 ที่ดินเป็นของตนเอง
โฉนด นส 3
มีเอกสารสิทธิ์อื่นๆ

ตารางวา
ไร่
งาน
ตารางวา สปก
ไร่
ไร่
งาน
ตารางวา ไม่มีเอกสารสิทธิ์

15.2 เช่าที่ดินทากิน

ไร่

ไร่

งาน

งาน

นามสกุล
/

ตารางวา
งาน
ตารางวา

ตารางวา

16. ความต้องการในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 ซ่อมแซม
 ต่อเติม
 สร้างใหม่
 พัฒนาในที่ดินเดิม
17. ประเด็นที่ต้องการให้ชุมชนพัฒนา แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
1)
2)
3)
ผู้สารวจ นาย/นาง/นางสาว
วันที่สารวจ
/

งาน
ไร่

.
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ย้ายไปที่ดินใหม่
.
.
.
.

แบบเสนอ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท”
ภาค

งบ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

โปรดทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความ และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
1. ชื่อองค์กรผู้เสนอโครงการ
2 ที่อยู่ติดต่อ/ทีต่ ั้งโครงการ
ผู้ประสานงาน
3 ข้อมูลพื้นฐาน

โทร.
พื้นที่อยู่ในเขต อบต.
เทศบาล  ตาบล  เมือง

3 จานวนหมู่บ้านทั้งหมด
จานวนผู้เดือดร้อน
ลาดับ หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมู่บ้าน จานวนประชากรทั้งหมด
หมู่บ้าน
ครัวเรือน

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ลาดับ หมู่ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.
.
ครัวเรือน
คน
คน มีข้อมูลผู้เดือดร้อน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

รวม

หมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน

ประเภทที่ดิน

3 2 จานวนองค์กร/องค์กรชุมชนในพื้นที่ มีจานวน

ลาดับที่

เนื้อที่

ครัวเรือนผู้เดือดร้อน

องค์กร

ชื่อองค์กร

ผู้ประสานงาน

1
2
3
4
5
6
7
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3 3 ทรัพยากรในพื้นที่
3 4 การครอบครองที่ดินในตาบล
3.5 ระบบข้อมูลตาบล

 ปาชุมชน
ไร่
 อื่นๆ
 ที่ดินตนเอง
 ที่ดินเอกชน / นายทุน
 แผนที่ทามือ
 GIS

 ปาต้นน้า/ แหล่งผลิตอาหาร

ไร่
.

 ที่ดินของรัฐ
 อื่นๆ
 แผนที่ 1 : 4000
 อื่นๆ ข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้งตาบล

.

4 ลักษณะการครอบครองที่ดนิ ของชาวบ้านในพื้นที่
 มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ (นส.3 / นส.3ก / โฉนด)
ครัวเรือน
 ที่ดินทากินในลักษณะการรับรองสิทธิ์ (สปก. พื้นทีท่ ี่ได้รับการจัดสรรตามโครงการต่างๆ ฯลฯ)
จานวน
ครัวเรือน จานวนพืน้ ที่
ไร่
 มีที่ดินที่ทากินอยู่ในเขตปาสงวน อุทยาน ชาย ั่ง
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือการรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
ครัวเรือน
 เช่าที่ดินทากิน
ครัวเรือน
อื่นๆ
.
5. สภาพปัญหาที่ดินในตาบล
 พื้นที่ทับซ้อน จานวน
แปลง
 บุกรุก
จานวน
แปลง
 ไม่มีที่ดิน
จานวน
ครัวเรือน
 พื้นที่ตกสารวจ จานวน
แปลง
 ปัญหาหนี้สินและมีโอกาสทีด่ ินหลุดมือ
จานวน
ครัวเรือน
 ขาดแคลนที่ดินทากิน/มีไม่เพียงพอ สาหรับการดารงชีพ จานวน
ครัวเรือน
 ปัญหาเร่งด่วน ( ถูกจับกุม  ดาเนินคดี  ไล่รื้อ  ภัยพิบัติ) จานวน
ครัวเรือน
6. สภาพปัญหาที่อยู่อาศัยในตาบล
 เสื่อมโทรม
 ขาดแคลนที่อยู่อาศัย (อาศัยญาติ เช่า มีที่ดินแต่ไม่มีทนุ )
 แออัด อยู่หลายครอบครัวในบ้านเดียว
 ขาดแคลนที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
 อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
 ปัญหาหนี้สิน
สภาพปัญหาอื่นๆ ในตาบล (ระบุปญ
ั หา)
 ด้านสังคม
.
 การประกอบอาชีพ รายได้ การผลิต
.
 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (ระบบน้า)
.
 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ดิน น้า ปา
.
 อื่นๆ ระบุ
.
8. ชุมชนได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในหมู่บ้านไว้อย่างไรบ้าง
 จัดให้มีคณะทางานรับผิดชอบเรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย
 การรวมกลุ่ม (การประชุมชีแ้ จง ทาความเข้าใจ)
 การทากองทุน/การออมทรัพย์ เพื่อที่ดินทากิน/ที่อยู่อาศัย
 สารวจข้อมูลผู้มีปัญหาที่ดินทากิน/ที่อยู่อาศัย
 วางหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาที่ดนิ ทากิน/ทีอ่ ยู่อาศัย
 สารวจข้อมูลที่ดิน การจัดทาแผนที่ แผนผังการใช้ที่ดนิ ว่างเปล่าภายในหมู่บา้ น/ตาบลใกล้เคียงเพื่อนามาจัดที่ทากินได้
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา  เป็นทางการ  ไม่เป็นทางการ
 การปรับวิถีการผลิต ใช้พนื้ ที่ทากินเดิมให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
 เชื่อมโยงกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ที่ทากินในพืน้ ทีอ่ ื่น คือ
.
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9. แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตาบล 3 - 5 ปี.
ปีงบประมาณ
แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
2563
2564
0 โครงสร้างการดาเนินการ “ตาบลจัดการตนเอง” ถ้ามีการจัดกลุ่มองค์กรของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินทีอ่ ยู่
อาศัยแล้ว ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร เครือข่ายเป็นอย่างไร
 คณะกรรมการ
จานวน
คน
1. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
2. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
3. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
4. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
5. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
6. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
7. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
8. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
9. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
10. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
 คณะทางาน
จานวน
คน
1. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
2. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
3. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
4. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
5. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
6. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
7. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
8. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
9. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
10. ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
โทร
 อื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

กลไกการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม (มีกลไกการทางาน และระบบการเชื่อมโยงของกลุ่มผู้เดือดร้อน องค์กรชุมชน
ท้องถิ่น ภาคีพัฒนา และเจ้าของที่ดิน อย่างไร)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12. หน่วยงานภาคีที่เข้ามาสนับสนุน
 อบต. เรื่อง
 อบจ. เรื่อง
 เทศบาล เรื่อง
 หน่วยงานรับผิดชอบดูแลทีด่ ิน คือ
 อาเภอ/จังหวัด เรื่อง
3 แผนที่ขอบเขตตาบล (ถ้ามี)

เรื่อง
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.
.
.
.
.

4 รูปแบบการดาเนินงานโครงการ (ตามจานวนครัวเรือนผู้เดือดร้อนที่เสนอขอรับงบประมาณ)
ลาดับ

หมู่บ้าน

หมู่ที่

ที่ตั้งที่อยู่อาศัย
จานวน
(ครัวเรือน)
ผู้เดือดร้อน
ที่ดิน ที่ดิน
(ครัวเรือน)
เดิม ใหม่

รูปแบบการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย (ครัวเรือน)
ซ่อม
ต่อ สร้าง
แซม เติม
ใหม่

หน่วยงาน/เจ้าของที่ดนิ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

 การบริหารจัดการงบประมาณ/บูรณาการทุน
.
.
.
.
.
.
.
 การบริหารงานซ่อมสร้าง
.
.
.
.
.
.
.
 อื่นๆ
.
.
.
.
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15. งบประมาณในการเสนอครั้งนี้
งบประมาณทั้งโครงการ จานวนทั้งสิ้น

บาท

 เจ้าของบ้านสมทบ
 หน่วยงานท้องถิ่นสมทบ
 องค์กรชุมชนในตาบลสมทบ
 เอกชน/บริจาคสมทบ
 องค์กรการเงิน
 หน่วยอื่น(ระบุ)
 เสนอขอรับงบประมาณจาก พอช

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดแผนงบประมาณ
.
.
.
.
.
.
.
.
..
6 ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ผู้เสนอโครงการ (องค์กร)
 คณะกรรมการ จานวน
 ผู้แทนหมู่บ้าน
 ผู้แทนท้องถิ่น
 อื่นๆ

คน
จานวน
จานวน

ประกอบด้วย
คน
คน
จานวน

 ผู้แทนเครือข่าย

คน

คน

ผู้จัดส่งข้อมูล ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
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จานวน

.
.
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