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คํานํา 

 
กระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนวทางการแกป�ญหาใหแก�เกษตรกรและคนยากจนท่ีไดรับผลกระทบ  

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอย�างต�อเนื่องและราคาการผลผลิตการเกษตรตกตํ่า โดยใหจังหวัด
สํารวจป�ญหาและความตองการของพ้ืนท่ี  และจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหความช�วยเหลือกลุ�มเป0าหมาย
ในระดับตําบล ไดแก� กลุ�มเกษตรกร ผูยากจนและผูใชแรงงาน ในการส�งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   
ในเรื่องคุณภาพ การเพ่ิมการผลิตและลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องป�จจัยการผลิตทางการเกษตร
โครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร พันธุ4สัตว4 พันธุ4พืช และการส�งเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร 
รวมท้ัง การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรใหแก�กลุ�มสหกรณ4 กลุ�มเกษตร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติกรอบงบประมาณใหแก�
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการดังกล�าว  

กระทรวงการคลังไดเสนอมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ของประชาชนผูมีรายไดนอย โดยใช
หมู�บานและตําบลเป=นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประกอบดวย ๒ มาตรการ คือ มาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับหมู�บาน โดยการใหสินเชื่อกับกองทุน
หมู�บานและชุมชนเมือง และมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล เพ่ือช�วยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย
ท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาการเกษตรตกตํ่า โดยจัดสรรงบประมาณใหตําบลละ     
๕ ลานบาท จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล เพ่ือจัดทําโครงการท่ีจะก�อใหเกิดการจางงาน การบริโภคและการลงทุนใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล
และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการเป=นวงเงินรวม 36,275 ลานบาท โดยใหกระทรวงมหาดไทย
เป=นหน�วยงานรับผิดชอบดําเนินการ และใหกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ4 เง่ือนไขต�างๆ ของโครงการ เสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

กระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนดหลักเกณฑ4 แนวทางการจัดทําโครงการ แนวทางการจัดสรร
งบประมาณ และการกลั่นกรองโครงการ เพ่ือใหการจัดทําโครงการของพ้ืนท่ีหมู�บาน/ตําบล บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค4ของมาตรการในการช�วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี และการฟJKนฟูเศรษฐกิจระดับรากฐานต�อไป 
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บทที่ ๑  
ความเป�นมา 

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

ในช�วงท่ีผ�านมา เศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอตัวอย�างต�อเนื่อง โดยในช�วงครึ่งแรกของปL ๒๕๕๘ 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวท่ีรอยละ ๒.๙ ต�อปL ซ่ึงเป=นอัตราการขยายตัวท่ีตํ่ากว�าระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ     
ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก (๑) การส�งออกสินคาท่ีหดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู�คาหลักขยายตัวในอัตรา     
ท่ีชะลอลง และ (๒) ผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรสําคัญต�างๆ ปรับลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากป�ญหา
ภัยแลงในช�วงท่ีผ�านมา และความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ4ในตลาดโลก อันส�งผลกระทบต�อเนื่องถึง
รายไดเกษตรกรท่ีเป=นประชากรส�วนใหญ�ของประเทศ และกําลังซ้ือของประชาชนท่ีมีรายไดนอยลง ประกอบ
กับการลดลงของการเชื่อม่ันของผูบริโภคและผูประกอบการ จึงส�งผลใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัว ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรมีมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ของประชาชนผูมีรายไดนอย    
เพ่ือฟJKนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ก�อใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน เพ่ือใหเกิด
การเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเห็นควรมี
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศท่ีสามารถเบิกจ�ายไดเร็ว เพ่ือใหการใชจ�ายภาครัฐ    
มีส�วนในการพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวต�อไปได 

กระทรวงการคลังไดเสนอมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ของประชาชนผูมีรายไดนอยโดยใช
หมู�บานและตําบลเป=นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี       
และมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ เพ่ือกระจายการลงทุนไปในพ้ืนท่ีต�างๆ         
ในต�างจังหวัด และผลักดันใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ินและภูมิภาคอย�างท่ัวถึง โดยมาตรการส�งเสริมความ
เป=นอยู�ของประชาชนผูมีรายไดนอย ประกอบดวย 2 มาตรการ ดังนี้ 

1. มาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับหมู�บาน โดยการใหสินเชื่อกับกองทุนหมู�บานและชุมชนเมือง 
ท่ีไดรับการจัดชั้นเป=นกองทุนระดับ A และ B จากสํานักงานกองทุนหมู�บานและชุมชนเมืองแห�งชาติ (สทบ.) 
กองทุนละไม�เกิน 1ลานบาท โดยมีเง่ือนไขไม�ใหกองทุน Refinance หนี้เดิมเพ่ือเป=นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานใหกับกองทุน กําหนดวงเงิน 60,000 ลานบาท ประกอบดวยวงเงินสิ้นเชื่อของธนาคารออมสิน 
30,000 ลานบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ4การเกษตร 30,000ลานบาท 
โดยกองทุนตองมีหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุน เพ่ือประกอบการเบิกเงินกูจากธนาคารออมสิน 
หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ4การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2. มาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล เพ่ือช�วยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึง
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาเกษตรตกตํ่า ซ่ึงมีผลกระทบต�อกําลังซ้ือของ
ประชาชนผูมีรายไดนอยอ�อนแอลง โดยมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล จะช�วยใหเกิดการจางงาน 
การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนจากการจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับตําบล ตําบลละ 5 
ลานบาท จํานวน 7,255 ตําบล คิดเป=นเงิน 36,275 ลานบาท  

 
 

*************************** 
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บทที่ ๒  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่1 กันยายน 2558 

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

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558 ลงมติว�า 
1. เห็นชอบและอนุมัติท้ัง ๔ ขอ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลัง        

รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ        
ไปพิจารณาต�อไป 

2. เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยเสนอขอแกไขขอความในหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค ๑๐๐๙/๑๘๓๙๓ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หนา ๓ ขอ ๓.๑.๒ (๒.๒) 
จากเดิม “ใหหมู�บานหรือชุมชน จัดทําโครงการตามขอ (2.1) เสนอต�อคณะกรรมการตําบลรวบรวมและรับรอง
โครงการเสนอต�อนายอําเภอ เพ่ือเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการจังหวัด...” เป=น “ใหคณะกรรมการหมู�บาน 
(กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดทําโครงการ ตามขอ (2.1) เสนอต�อคณะกรรมการระดับอําเภอรวบรวม เสนอต�อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ...” 

3. ในส�วนของกองทุนหมู�บานและชุมชนเมืองท่ีอยู�ข้ันตอนของการเพ่ิมทุน จํานวน ๑๘,๕๖๖ กองทุน 
นั้น ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ4  ตันยุวรรธนะ) กระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาหารือร�วมกันว�า กฎ ระเบียบ ท่ีมีอยู�ในป�จจุบัน มีกลไกในการคัดกรองและติดตาม      
ใหสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค4 มีความคุมค�า และโปร�งใสหรือไม� โดยหากยังไม�สามารถดําเนินการได
ตามกฎ ระเบียบ ท่ีมีอยู�ในป�จจุบัน ก็ใหเสนอมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใหดําเนินการไดต�อไป 

4. ในส�วนของมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ ใหส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณาดําเนินโครงการท่ีเป=นการส�งเสริมกิจการของวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดย�อม และการดําเนินโครงการดวยวิธีการจัดซ้ือ จัดจาง เพ่ือก�อใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ี 

 
 

*************************** 
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บทที่ ๓  
มาตรการส,งเสริมความเป�นอยู,ระดับตําบล 

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

แนวทางการดําเนินงานของมาตรการส,งเสริมความเป�นอยู,ระดับตําบล  ประกอบดวย 
1. วัตถุประสงค� : เพ่ือช�วยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในต�างจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจและราคาสินคาเกษตรตกตํ่า ซ้ึงมีผลกระทบต�อกําลังซ้ือของประชาชนผูมีรายไดนอยอ�อนแอลง 
โดยมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ในระดับตําบลจะช�วยใหเกิดการจางงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตําบล 

2. สาระสําคัญ :   
2.1 ใหกระทรวงมหาดไทยเป=นหน�วยงานหลักดําเนินมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล 

โดยจัดสรรงบประมาณใหในระดับตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท (จํานวน 7,255 ตําบล คิดเป=นเงิน 36,275 
ลานบาท) เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีการจางแรงงานหรือก�อใหเกิดการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการในจังหวัด   
ในลักษณะดังต�อไปนี้ 

2.1.1 โครงการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย4สินท่ีเป=นประโยชน4ต�อสาธารณะ เช�น การ
ซ�อมแซมแหล�งน้ําและระบบส�งน้ํา การซ�อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟJKนฟูแหล�งขยะ เป=นตน 

2.1.2 โครงการส�งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช�น การ   
ปลูกพืชใหม�ท่ีมีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไมหรือปgาชุมชน เป=นตน 

2.1.3 โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เช�น การเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนในหมู�บาน/ชุมชน ส�งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ�อมแซม ศูนย4บริการผูสูงอายุ เป=นตน 

2.2 ใหคณะกรรมการหมู�บาน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดทําโครงการ ตามขอ 2.1 เสนอต�อ
คณะกรรมการระดับอําเภอรวบรวม เสนอต�อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอ
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการต�อไป ท้ังนี้ โครงการท่ีเสนอจะตองไม�ซํ้าซอนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของส�วนราชการ/หน�วยงาน/องค4กรปกครองส�วนทองถ่ินท่ีดําเนินการในทองท่ี 

3. ระยะเวลาดําเนินการ : ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการและเร�งรัดการใชจ�ายเงินตามโครงการ
ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

4. แหล,งเงินและวงเงินงบประมาณ : งบกลาง รายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น 
ปLงบประมาณ 2558 และ/หรือ ปLงบประมาณ 2559 วงเงิน 36,275 ลานบาท โดยใหนับรวมวงเงิน
งบประมาณตามมาตรการสําคัญเร�งด�วนเพ่ือช�วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
อย�างยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 วงเงิน 6,541.09 ลานบาท และโครงการช�วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแก�กลุ�มสหกรณ4ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558วงเงิน 490.60 ลานบาท 
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5. แนวทางการดําเนินการ : 

5.1 ใหกระทรวงมหาดไทยเป=นผูรับผิดชอบมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล และ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ4 เง่ือนไขโครงการต�างๆ และกลไกคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจ
อนุมัติโครงการตามหลักเกณฑ4ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ท้ังนี้ ระเบียบ หลักเกณฑ4เง่ือนไขโครงการต�างๆ 
ข้ันตอน และคู�มือการดําเนินงาน ใหกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบภายในเวลา       
2 สัปดาห4 นับจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแลว โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปjดเผยขอมูลโครงการ
เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได และจัดทํารายการประเมิลผลโครงการเสนอต�อคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนมกราคม 2559 

5.2 เม่ือคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณแลวใหกระทรวงมหาดไทยเร�งรัดใหจังหวัดดําเนิน
โครงการ และมอบใหนายอําเภอเป=นผูดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโครงการท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

5.3 ใหสํานักงบประมาณเป=นผูจัดหางบประมาณ พรอมท้ังติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณ
ตามแผนงานการปฏิบัติงานและการเบิกจ�ายงบประมาณ และเสนอรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบความคืบหนา
ทุกเดือน 

 
 

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



๕ 

บทที่ ๔  
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

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

กระทรวงมหาดไทย 
1. นําเสนอหลักเกณฑ4 แนวทาง ข้ันตอน และคู�มือ ในการดําเนินทางมาตรการส�งเสริมความ

เป=นอยู�ระดับตําบล ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
2. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากงบกลางวงเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น

ประจําปLงบประมาณ 2558 เป=นรายจังหวัด ต�อสํานักงบประมาณ 
3. แจงหลักเกณฑ4 แนวทาง ข้ันตอน และคู�มือ การจัดทําโครงการตามมาตรการส�งเสริมความ

เป=นอยู�ระดับตําบล ของงบประมาณรายจังหวัด ใหจังหวัดทราบ เพ่ือจัดนําโครงการ โดยการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และใหแต�งต้ังกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ  

4. เปjดเผยขอมูลโครงการใหประชาชนทราบ 
5. จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการเสนอต�อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือน มกราคม 2559 

 

สํานักงบประมาณ 
๑. จัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น ประจําปL

งบประมาณ 2558 ใหกระทรวงมหาดไทยแยกเป=นจังหวัดตามสัดส�วนจํานวนตําบลของแต�ละจังหวัด         
(แต�มีเง่ือนไขใหตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ) 

๒. มอบหมายใหสํานักจัดหางบประมาณเขตพ้ืนท่ี 1-18 เป=นผูพิจารณาอนุมัติรายละเอียด
โครงการและค�าใชจ�ายประกอบการจัดสรรงบประมาณ ใหกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามขอ ๑. ก�อนเบิกจ�าย 

๓. นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจ�ายงบประมาณใหคณะรัฐมนตรีทราบ 
 

จังหวัด 
1. แต�งต้ังคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอําเภอ 

เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ และกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ 
2. จัดทําขอมูลโครงการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสําคัญเร�งด�วน เพ่ือช�วยเหลือเกษตรกร

และคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอย�างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย รายตําบล เพ่ือเป=นขอมูล
ประกอบการตรวจสอบกับกรอบงบประมาณรายตําบลท่ีกระทรวงมหาดไทยแจงใหทราบ ตําบลใดไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาท แลวจะไม�ไดรับการจัดสรรงบประมาณอีก 

3. แจงกรอบงบประมาณรายตําบล ใหอําเภอทราบ เพ่ือแจงใหหมู�บาน/ตําบล เป=นกรอบในการ
จัดทําโครงการตามหลักเกณฑ4และแนวทางท่ีกําหนด 

๔. ใหหมู�บาน/ชุมชนจัดทําโครงการ เสนอต�อคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับอําเภอ 
๕. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองระดับอําเภอ รวบรวมและรับรอง แผนงานโครงการของ

หมู�บาน/ชุมชน เสนอต�อนายอําเภอ 
๖. นายอําเภอเสนอโครงการต�อคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองในระดับจังหวัด 
๗. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ 

และจัดส�งรายละเอียดต�อสํานักงบประมาณ (สํานักจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนท่ี 1-18) 
๘. รายงานผลปฏิบัติงาน/ผลการใชจ�ายงบประมาณใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณทราบ 

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



๖ 

บทที่ ๕  
หลักเกณฑ�และแนวทางการจัดทําโครงการ 

 
หลักเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณ  

๑. จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการตามมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบล     
ตําบลละ 5 ลานบาท 

2. งบประมาณท่ีจะจัดสรรใหตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท โดยใหนับรวมวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร
งบตามมาตรการสําคัญเร�งด�วน เพ่ือช�วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสรางความเขมแข็ง       
อย�างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 (จํานวน 6,541.09 
ลานบาท) ดวย 

3. ตําบลใดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ1 เต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาทแลว จะไม�ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการส�งเสริมความเป=นอยู�ระดับตําบลอีก 

4. ตําบลใดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ1 ไม�เต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาทจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการตามกรอบวงเงินท่ีเหลืออยู� 
 
แนวทางการจัดทําโครงการ 

ลักษณะของโครงการ : 
1. เป=นโครงการเก่ียวกับการซ�อมแซมหรือบูรณะทรัพย4สินท่ีเป=นประโยชน4ต�อสาธารณะ เช�น    

การซ�อมแซมแหล�งน้ําและระบบส�งน้ํา การซ�อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟJKนฟูแหล�งขยะ เป=นตน 

2. เป=นโครงการส�งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชใหม�ท่ีมีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไมหรือปgาชุมชน เป=นตน 

3. โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เช�น การเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนใน
หมู�บาน/ชุมชน ส�งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ�อมแซมศูนย4เด็กเล็ก ศูนย4บริการผูสูงอายุ เป=นตน 
 

หลักเกณฑ�การตรวจสอบกล่ันกรองโครงการ : 
1. โครงการไดผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู�บาน/คณะกรรมการชุมชน 
2. จะตองไม�ซํ้าซอนกับแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ของส�วนราชการ/หน�วยงาน/องค4กรปกครอง

ส�วนทองถ่ินท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
3. เป=นโครงการท่ีหมู�บาน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและสามารถใชประโยชน4ไดอย�างต�อเนื่อง 
4. มีความพรอมท่ีจะดําเนินการไดทันทีท่ีมีการอนุมัติโครงการ 
5. ควรเป=นโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน 3๑ ธันวาคม 2558  
6.เป=นโครงการท่ีจะช�วยในการบรรเทาหรือแกไขป�ญหาประชาชนในหมู�บานหรือชุมชนท่ีกําลัง

ประสบป�ญหาในสภาวการณ4ป�จจุบัน 
7. สถานท่ีดําเนินการตองเป=นสถานท่ีสาธารณะท่ีมีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชน4จากหน�วยงาน

ท่ีดูแลหรือหากเป=นสถานท่ีส�วนบุคคลตองมีเอกสารยืนยันใหใชสถานท่ี โดยระบุเป=นลายลักษณ4อักษรมีระยะเวลา
สอดคลองกับการใชอาคารสถานท่ีนั้นๆ 

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


