
ค ำถำม – ค ำตอบ 
ประกอบกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณตำมยุทธศำสตรท่ี์ 1  

ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคกำรเกษตรและชนบท 
............................................................................. 

1. ให้จังหวัดส่งโครงกำรท่ีผ่ำนกำรกลั่นกรองและรับรองจำกอ ำเภอ/จังหวัดแล้ว ไปถึงหน่วยงำนใด? 
ตอบ ให้จังหวัดส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทย โดยอ้างหนังสือที่ มท 0211.9/ว 1440 ลงวันที่  10 มีนาคม 

2559   ได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2559 โดยส่งเป็นระยะๆ  จากหมู่บ้านที่มีความพร้อมก่อน ไม่ต้องรอครบ
ทุกหมู่บ้าน   (ส่งเฉพาะแผนงาน/โครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะของบฯจาก สปน. เฉพาะหมู่บ้านที่มีความพร้อม ไม่
จ าเป็นต้องครบทุกหมู่บ้าน) 
2.  ได้จ ำกัดจ ำนวนโครงกำรต่อหมู่บ้ำน และจ ำกัดวงเงินงบประมำณต่อโครงกำรหรือไม่ ? 

ตอบ ไม่ได้จ ากัดจ านวนโครงการต่อหมู่บ้าน และไม่จ ากัดวงเงินงบประมาณต่อโครงการ แต่เง่ือนไขส ำคัญ คือ 
ต้องเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาแหล่งน้ า และเพื่อการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแผนชุมชนจากปัญหาของหมู่บ้านในการ
ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล แสดงตัวเลขจากข้อมูลที่ส ารวจว่าเกิดปญัหาอย่างไร ท าโครงการแล้วแก้ปัญหาไดอ้ย่างไร เกิด
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  และที่ส าคัญ สปน. จะไม่สนับสนุนงบเป็นค่าจ้างแรงงาน และค่า 
จ้างเหมาด าเนินการ 
3. ใชแ้บบเสนอโครงกำรของหน่วยงำนใด ประเภทใหนบ้ำง มีควำมแตกต่ำงและเง่ือนไขอย่ำงไร? 
 ตอบ แบบเสนอโครงการที่จะเสนอของบประมาณจาก สปน.มีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้ 

3.1 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ใช้แบบในคู่มือฯ โดยการระบุช่ือผู้ประสานงาน 
(ข้อ 2.7) ในแบบเสนอโครงการ ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพื้นที่ อาทิเช่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานจัดท ารายละเอียดขอการสนับสนุนงบฯ ก็ให้ระบุผู้ประสานงาน เป็น พัฒนาการ
อ าเภอ ผู้เสนอโครงการ (ข้อ 2.16) ให้พัฒนาการจังหวัดเป็นผู้เสนอ โดยผู้อนุมัติโครงการส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ข้อ 2.17) จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และในกรณีที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานขอ
การสนับสนุนงบฯ ก็ให้ระบุผู้ประสานงาน เป็น หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการ ผู้เสนอโครงการ (ข้อ 
2.16) ให้พัฒนาการจังหวัดเป็นผู้เสนอ โดยผู้อนุมัติโครงการส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2.17) จะเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด  และถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  ก็ให้ใช้แนวทางเดียวกันนี้ ยกเว้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไม่สามารถเสนอขอรับงบประมาณก้อนน้ีได ้ 
 3.2 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับหน่วยงำน/องค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล ใช้แบบในคู่มือ โดยการระบุช่ือผู้
ประสานงาน (ข้อ 2.7) ในแบบเสนอโครงการ ให้ระบุหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบ
โครงการพื้นที่ อาทิเช่น สหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานจัดท ารายละเอียดขอการสนับสนุนงบฯ ก็ให้ระบุผู้
ประสานงานเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ฯผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้เสนอโครงการ (ข้อ 2.16)  ให้กรรมการหรอื
หัวหน้าในหน่วยงาน/องค์กรถัดข้ึนไปของผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เสนอ โดยผู้อนุมัติโครงการส าหรับ
หน่วยงาน/องค์กรที่เป็นนิติบุคคล (ข้อ 2.17) จะเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยสูงสุดของหน่วยงานหรือ
องค์กรนั้น ตามค าอธิบายในคู่มือฯ 
   3.3 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับหน่วยงำน/องค์กรท่ีไม่เป็นนิติบุคคลท่ีมีกิจกำรอันเป็น
สำธำรณประโยชน์ ใช้แบบของ สปน.ท่ีจัดท ำเพ่ิมเติม ตำมมติคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯได้แก้ไข
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ระเบียบของ สปน. โดยให้การระบุช่ือผู้ประสานงาน (ข้อ 2.7) ในแบบเสนอโครงการ ให้ระบุหน่วยงาน/
องค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบโครงการพื้นที่ อาทิเช่น คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหน่วยงานจัดท า
รายละเอียดขอการสนับสนุนงบฯ ก็ให้ระบุผู้ประสานงาน เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านผู้รับผิดชอบหรือรู้เรือ่ง
เกี่ยวกับโครงการทีเสนอของบมากที่สุด ผู้เสนอโครงการ (ข้อ 2.16) ให้กรรมการผู้ได้รับมอบหมายหรือ
เลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้เสนอ โดยผู้อนุมัติโครงการส าหรับหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่เป็นนิติ
บุคคล (ข้อ 2.17) จะเป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น ส่วนองค์กรอื่น ๆ  ก็ใช้แนวทางเดียวกันตาม
ค าอธิบายแนบท้ายแบบโครงการ 

4. หลักเกณฑ์องค์กรท่ีมีกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ครอบคลุมและหมำยถึงหน่วยงำนใดบ้ำง? 
     ตอบ  ในแบบเสนอโครงการมีค าอธิบายแนบท้ายไว้แล้ว ดังนี้ 
     4.1 เป็นองค์กรที่สง่เสรมิพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง 
   4.2 เป็นองค์กรทีส่่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรปรบัเปลี่ยนแนวคิด  วิธีการด าเนินการด้าน
การเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัพื้นที่ และภูมิสงัคม 
  4.3 เป็นองค์กรทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กบัประชาชน 
  4.4 เป็นองค์กรทีม่ีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการโดยใช้วิธีการตามแนวพระราชด าริ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดบัจงัหวัด ภาค และประเทศ 
  4.5 เป็นองค์กรทีส่่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และความสามคัคีของชุมชน หรือระหว่างชุมชน 
  4.6 เป็นองค์กรทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการบูรณาการน าแนวพระราชด าริ หรือนโยบายรัฐมาปรบัใช้อย่างเหมาะสม 
  4.7 เป็นองค์กรภาคเอกชนทีม่ีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ มีการรบัรองผลงาน มหีลกัฐานใน
การรบัรอง การเป็นองค์กร 
   4.8 เป็นองค์กรทีม่ีความสอดคล้องในด้านการเกษตร การศึกษา ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมและผู้กอบการรายยอ่ย การต่างประเทศ ความมั่นคง อย่างชัดเจน 
  4.9 เป็นองค์กรทีม่ีผลการด าเนินการต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 1 ปี 
5. แบบรับรองควำมเป็นองค์กรท่ีไม่เป็นนิติบุคคล ใช้รูปแบบอย่ำงไร มีสำระส ำคัญอย่ำงไร?  
         ตอบ แบบหรอืหนังสือรับรองความเป็นองค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรที่ไม่มเีอกสารจด
ทะเบียน/หนังสือรับรองความเป็นองค์กร กรมฯได้ร่างไว้ให้พื้นที่ใช้เป็นแนวทาง เพื่อใหห้น่วยงานทีส่่งเสริม
สนับสนุนองค์กรนั้น ๆ เป็นผูร้ับรอง (ตามร่างแบบที่แนบมา) ส าหรบัองค์กรทีม่ีหน่วยงาน/กฎหมายใหม้ี
รูปแบบอยู่แล้วก็ต้องใช้ตามรปูแบบของหน่วยงานน้ัน ๆ เช่น กม.ก็เป็นประกาศแต่งตั้งกม.ของอ าเภอ กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน ก็ใช้แบบจัดต้ังกลุม่วิสาหกิจชุมชนของกรมสง่เสริมการเกษตร เป็นต้น 
6. หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมีอะไรบ้ำง? 
 ตอบ หลักเกณฑ์ตามระเบียบของสปน.ในคู่มือ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
 6.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องมีลักษณะและขอบข่ายการด าเนินงาน ดังนี้ 
         (1) มีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
     (2) สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ      
หากระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ให้จัดท าค าอธิบายและเหตุผลในแบบโครงการหรือมีการท าเอกสารแนบ
โครงการเพิ่มเติม 



3 
 

     (3) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อด าเนินการจากทางราชการ หรือแหล่งเงินอื่น
ใด หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ โดยจังหวัดรับรองตามแบบงบหน้าโครงการ 
     (4) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และความสามัคคีของชุมชน หรือระหว่าง
ชุมชน ซึ่งผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโดยความร่วมมือของชุมชน โดยให้อธิบายในวิธีการ/
ข้ันตอนการด าเนินงานในแบบโครงการ 
     (5) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายที่
ก าหนด หรือพื้นที่ที่มีกระบวนการตามคู่มือฯ และที่คณะกรรมการอ าเภอ/จังหวัดรับรองตามแบบงบหน้า
โครงการ 
           (6) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่มีลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมในการน า
เงินไปเป็นเงินทุนให้สมาชิกหรือประชาชนกู้ยืม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และต้องบริหารจัดการแบบ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  6.2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เน้นการจ้าง
เหมาและไม่มีค่าจ้างแรงงาน ยกเว้นเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของชาวบ้านซึ่งเป็นเพียง
ส่วนประกอบของโครงการ โดยให้เสนอเหตุผลและความจ าเปน็ให้คณะท างานระดับอ าเภอ และคณะท างาน
ระดับจังหวัดพิจารณาเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ต้องจัดท าข้อมูลชาวบ้าน    ผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อ
ตอบโจทย์ให้ชัดเจนว่า “ชาวบ้านได้อะไร” อธิบายให้ชัดเจนในโครงการหรือมีเอกสารแนบ 
7. โครงกำรท่ีเสนอขอ จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้หรือไม่ อย่ำงไร ? 
 ตอบ ถ้าผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นองค์กรนิติบุคคล หรือองค์กรที่เป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคล
ที่มีกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะสนับสนุนงบประมาณใน
ลักษณะเงินอุดหนุน ซึ่งสามารถขอรับเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้ ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจะต้องท าสัญญารับเงินอุดหนุนตามแบบที่สปน.ก าหนด  ส าหรับผู้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นหน่วยงานของรัฐ สปน.จะสนับสนุนงบประมาณในลักษณะเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ซึ่ง
ขอรับการสนับสนุนได้เพียงงบด าเนินการ คือ ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าตอบแทนเท่านั้น ไม่สามารถซื้อ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างได้ 
8. จะแสดงให้คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจมำจัดท ำโครงกำรได้อย่ำงไร? 
 ตอบ ให้คณะท างานระดับต าบลเข้าไปร่วมประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านเพื่อช่วยเรียบเรียง
และระบุสาระส าคัญในหลักการและเหตุผลของโครงการ แสดงให้เห็นว่า ไดน้ าเสนอผลการส ารวจข้อมูลให้
ชาวบ้านร่วมพิจารณา และให้ชาวบ้านแสดงความคิดในการท าโครงการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. 
และกชช.2ค ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูลแหล่งน้ า ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านทุน
ชุมชน ข้อมูลด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้าน ผนวกกับกิจกรรมที่
หน่วยงานต่างๆเคยเข้าไปพัฒนาต่อยอด ให้เห็นความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชนสามารถบริหาร
โครงการให้ส าเร็จได้ ทั้งนี้คณะท างานฯส่วนกลาง ได้ท าแบบสรุปภาพรวมของผลการส ารวจข้อมูลให้
คณะท างานระดับต าบลน าไปใช้ และสามารถแบบมากับโครงการ 
9. ที่หนังสือกระทรวงมหำดไทย ได้ให้คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ/จังหวัด พิจำรณำควำมจ ำเป็นรำยกำรจ้ำงเหมำที่
เกินศักยภำพของประชำชนที่จะด ำเนินกำรได้ กรณีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ เป็นรำยโครงกำรนั้น จะพิจำรณำอย่ำงไร? 
 ตอบ ต้องเป็นรายการจ้างเหมาที่มีความจ าเป็นจริง ๆ และเป็นส่วนประกอบส าคัญของโครงการ ถ้าไม่สนับสนุน
แล้วจะไม่สามารถด าเนินการอย่างอ่ืนต่อไปได้ (ไม่ใช่เป็นการจ้างเหมาทั้งโครงการ) แต่ต้องระบุผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้
เห็นตัวเลขเชิงปริมาณที่ชัดเจน ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงฯ เช่น มีรายการจ้างเหมาขุดตะกอนหินหน้าฝายออกก่อน
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จึงสามารถซ่อมฝายได้  หรือขุดโค่นตอไม้ใหญ่จากเส้นทางวางท่อน้ า หรือต้องจ้างขุดบ่อบาดาลซ่ึงจะเป็นน้ าต้นทุนในการท า
การเกษตร เป็นต้น ทั้งน้ี ต้องมีมติในวาระการประชุมให้ชัดเจนทั้งระดับอ าเภอ/จังหวัด และกรมฯได้ร่างแบบพิจารณา 
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองเพื่อแนบมากับโครงการ 
10. หนังสือกระทรวงมหำดไทยให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งขัดแย้งกับฉบับเดิม และแนวทำง
ในคู่มือ ต้องปฏิบัติอย่ำงไร? 
 ตอบ หนังสือกระทรวงฯ อ้างถึงหนังสือ 3 ฉบับ ที่ได้สั่งการให้ปฏิบัติไปแล้วน้ัน จังหวัดต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การฉบับล่าสุด  และถ้าพิจารณาให้ลึกแล้วไม่มีความขัดแย้งกัน เป็นแต่เพียงก าชับให้การท างานได้ชัดเจนและคล่องตัวมาก
ขึ้น  เช่นกรณีคณะกรรมการระดับจังหวัด /อ าเภอที่ชื่อไม่ตรงตามหนังสือสั่งการฯ หรือการเสนอปรับค าสั่งไม่ทันในช่วงที่มี
โครงการเสนอเข้ามา ก็สามารถใช้ค าสั่งเดิมไปก่อน เจตนาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ที่ให้แต่งตั้งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะฯ ส านักงานจังหวัดเป็น เลขาฯ น้ัน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ถ้าคณะกรรมการ
ชุดเดิมที่ ผวจ.เป็นประธานและสามารถปฏิบัติงานได้ดีอยู่แล้ว ก็ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ได้ และกรณีที่พัฒนาการ
จังหวัดเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบงบประมาณ เพื่อส ารวจข้อมูลและประชาคมท าแผนชุมชน หมู่บ้านละ 20,000 
บาท เพื่อให้คล่องตัวก็สามารถแต่งตั้งให้พัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการร่วมได้  
11. กำรจัดเวทีประชำคมท ำแผนชุมชนต้องมีตัวแทนครัวเรือที่อยู่จริงมำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ขัดแย้งกับ
ที่กรมกำรพัฒนำชุมชนให้งบประมำณไปจัดประชุมเวทีประชำคม 50 คน จะท ำอย่ำงไร? 
 ตอบ ไม่ได้ขัดแย้ง เพราะกรมฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย หมู่บ้านละ 50 คน น้ัน ถือ
เป็นโอกาสและโชคดีมากแล้วที่มีงบประมาณให้ด าเนินการในลักษณะน้ี ปกติชุมชนที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็ง ไม่ต้องมี
งบประมาณในการจัดประชาคม ชาวบ้านจะมีการประชุมทุกเดือนโดยไม่ได้รองบฯจากรัฐ คณะท างานระดับต าบลหรือ
เจ้าหน้าที่จึงต้องเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเวทีประชาคมจ านวนมาก ๆ จะยิ่งท าให้แผนงาน/โครงการมีคุณภาพ
สะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ตรงจุด ไม่เกิดผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงจะก่อให้เกิดคว ามขัดแย้งใน
ภายหลัง    
12. หมู่บ้ำนที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียน 23,589 หมู่บ้ำน จะเสนอโครงกำรได้หรือไม่? 
 ตอบ คณะอนุกรรมการฯในภาคการเกษตรและชนบทได้ ตอบค าถามและชี้แจงไปเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2559 ผ่านทางสถานีช่อง NBT ว่า หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนฯ ก็สามารถเสนอโครงการได้ แต่ต้องมีกระบวนการในการ
ส ารวจข้อมูล ใช้ข้อมูลในการจัดเวทีประชาคมท าแผนชุมชน เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อม มีกระบวนการตามแนวทางในคู่มือ 
เป็นการ “ระเบิดจากข้างในของชุมชน” และโครงการที่เสนอน้ันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของ สปน.  
13. ต้องแนบเอกสำรอะไรมำกับโครงกำรที่ของบของ สปน.ผ่ำนยุทธศำสตร์ที่ 1 ในภำคกำรเกษตรและชนบทบ้ำง ? 

ตอบ เอกสารที่ต้องแนบโครงการเพื่อขอรับงบฯจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
ผ่านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

(1) แบบเสนอโครงการ ตัวจริงที่ลงนามถูกต้องสมบูรณ์ ส่งกระทรวงมหาดไทย 1 ชุด งบหน้าโครงการ 
1 ชุด โดยในหัวข้อหลักการและเหตุผล ให้แสดงความเช่ือมโยงจากข้อมูลที่จัดเก็บสะท้อนให้เห็น
ปัญหาของชุมชน สะท้อนความเดือดร้อนและเวทีประชาคมได้หาทางแก้ไขปัญหา เสนอเป็น
โครงการ และแนบสรุปข้อมูลด้านปัญหาน้ันๆ มากับโครงการ 

(2) บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บา้น ซึ่งมีคณะท างานระดับต าบลเข้าร่วมให้ค าปรึกษาแนะน า (ให้มี
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม เช่น จทน.ระดับต าบล กม. กรรมการกลุ่ม/องค์กรที่ขอโครงการ มีวาระ
การประชุม มีมติที่ประชุมชัดเจน พร้อมรับรองส าเนารายงานการประชุม) 

(3) ส าเนาแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านส่วนที่แสดงการวิเคราะห์ปัญหา และส่วนที่ปรากฎแผนงาน
โครงการแนบ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) บันทึกการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ (รายงานการประชุมที่มีรายช่ือโครงการ 
งบประมาณ และรายช่ือผู้เข้าประชุม พร้อมรับรองส าเนา) ส่ง 1 ชุดต่อ 1 รอบการกลั่นกรอง 
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(5) แบบการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น (โครงการประเภทการพัฒนาแหล่งน้ า) ที่ต้องให้มีการ
จ้างเหมาบางส่วนของโครงการ 

(6) บันทึกการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีรายช่ือโครงการ งบประมาณ และให้มีมติเรับรอง
งบประมาณไม่ซ้ าซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น ๆ  (ส าเนาทั้งส่วนรายงานการประชุม รายช่ือผู้เข้า
ประชุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) ส่ง 1 ชุดต่อ 1 รอบการกลั่นกรอง 

(7) โครงการที่มีรายการก่อสร้าง ให้ท าแบบ ปร.4, ปร.5 แนบโครงการพร้อมมีช่างโยธารับรองให้
เป็นไปตามมาตรฐาน (กรณีสิ่งก่อสร้างหรือโรงเรือนของชุมชน ที่ไม่ต้องอ้างอิงแบบมาตรฐาน ให้
เขียนรูปร่างโดยให้ผู้มีความรู้รับรองแบบรูปร่างและรายการวัสดุ) 

(8) โครงการที่ต้องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ให้มีแบบขอใช้พื้นที่ และผู้มีอ านาจลงนามเป็นฉบับจริง
แนบโครงการ พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารสิทธ์ิของพื้นที่ 

(9) สิ่งก่อสร้างในที่ดินของนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล ให้ส าเนาเอกสารที่ดินขององค์กรแนบ พรอ้ม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(10)  หนังสือรับรองกลุ่ม/องค์กร (กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ) 

(11) เอกสารอื่นใดที่องค์กร/หน่วยงานจะแนบกับโครงการ เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมหรือความเข้มแข็ง
ขององค์กรที่สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างยั่งยืน เช่น สถิติข้อมูล รูปภาพกิจกรรมต่างๆ  
กิจการที่ได้ด าเนินการมาแล้ว รายการสมทบของกลุ่มองค์กรเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

(12) ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 10,000 บาท พร้อมมีบุคคลรับรอง 
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ตัวอย่ำงแบบกำรพิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ท่ีต้องให้มีกำรจ้ำงเหมำบำงส่วนของโครงกำร 

(เฉพำะโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ) 
 

ช่ือโครงการ ................................................. 
กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน......................................................................................................... ........................... 
หมู่ที่........... ซอย....................................ถนน................................  ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................................................   
งบประมาณทั้งโครงการ.....................................บาท งบประมาณที่ขอจ้างเหมา.................................... บาท 
คิดเป็นร้อยละ....................................................................... 
ซึ่งมเีหตผุลความจ าเป็นดังนี ้
    1. ............................................................................ ......................................................................... 
  2. .......................................................................................................................... ........................... 
 3. ......................................................................................................................................................
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับเพิ่มข้ึนจากโครงการ 

1. สภาพเดิม .................................................................................................................................... 
2. ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน เมื่อด าเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้ว

..................................................................................................................................................... 
(ควรแจกแจงเป็นจ านวนครัวเรือนและพื้นที่ เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่รับประโยชน์เดิมกับพื้นที่รับ
ประโยชน์หลังการพัฒนาแล้ว และมีค านวนประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับทั้งก่อนและหลังการ
ด าเนินการพัฒนา) 

 

 
ลงช่ือ                                    ผู้รับรองเหตุผลระดับอ าเภอ   

                 (                                    ) 
          ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 

ลงช่ือ                                   ผู้รับรองเหตุผลระดับจงัหวัด  
                 (                                         ) 
          ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการฯ 
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ตัวอย่ำงแบบกำรขอใช้ที่สำธำรณะ 

กำรขอท่ีสำธำรณประโยชน์ต่อนำยอ ำเภอ 
 

        ที่อยู่ ................................................. 
       วันที่..............เดือน.....................พ.ศ ๒๕๕๘ 
เรื่องขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ 
เรียน  นายอ าเภอ..............................................จังหวัด............................................ 
  ข้าพเจ้า...................ในฐานะผู้รบัมอบอ านาจจาก................................................................ 
อายุ...................ปี สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที.่...............หมู่ที.่................. ซอย............. ....................... 
ถนน...........................................   ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...........................  โทรศัพท์...................................... 
โทรสาร............................................. 
 ๑. มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ดังนี ้
     มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ประจ าต าบล  เพื่อใช้ในโครงการตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งมี
วัตถุประสงค์......................................................................................... (เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการหรือเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
 ๒. การขอใช้งานและพื้นที่ที่ใช้ 

    โดยมีมติที่ประชุมหมู่บ้าน ขอใช้งานที่สาธารณประโยชน์ประจ าต าบล ในด้านทิศ.....ของหมู่ที่ ... 
บ้าน................. ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ........................  โดยทางหมู่บ้านต้องการใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อ
................................................................................... 
 3. ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่วันที่  ...........................2559  ถึง ............................ 2559 
 4. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่ 
               ........................................... 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ 
ขอแสดงความนับถือ 

 

.............................................. 
(..............................) 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
 

*แนบหนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
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แบบตัวอย่ำงหนังสือยินยอมให้เข้ำท ำประโยชน์ท่ีดิน 

หนังสือยินยอมให้เข้ำท ำประโยชน์ท่ีดิน 

ที่อยู่ ........................................... 
วันที่.......เดือน............พ.ศ. 2559 

  โดยหนังสือฉบับนี้ (เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า .....................................    อายุ ..................  ป ี

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ................................... เช้ือชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ...................... 
หมู่ที่............ถนน...........ตรอก.........../ซอย..............ต าบล………………อ าเภอ................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย์.......................... 
  ได้ยินยอมให้ ................... ที่ตั้งกลุ่มหมู่บ้าน ..............  อยู่บ้านเลขที่ .............  หมู่ที่ ......... 
ถนน  - ตรอก/ซอย – ต าบล  ..............  อ าเภอ  ....................  จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย์  ........... 

  เข้าท าประโยชน์ในเอกสารสิทธ์ิที่ดิน ตามโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้

1. ........................................................................................................................................ 
2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลา .............. ป ี
3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้า

ยอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ 

ลงช่ือ                                                ผู้ให้ความยินยอม   
               (                                                      ) 

ลงช่ือ                                                ผู้รับความยินยอม   
                (                                                      ) 

ลงช่ือ                                                      พยาน 
                (                                                      ) 

ลงช่ือ                                                      พยาน 
                                                        (                                                      ) 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมและส าเนากรรมสิทธ์ที่ดินด้วย  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรขอใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่ำงๆ 

 

๑.ท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ 

ผู้ขอใช้จะต้องยื่นค าขอต่อนายอ าเภอท้องที่เพื่อพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

๒.ท่ีรำชพัสดุ 
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่ เมื่อได้รับ

ความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ราชพัสดุได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 

๓.ท่ีดินในเขตปฏิรูป 

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูป
ที่ดินให้ยื่นค าขอที่ส านักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่  ส.ป.ก. 
จังหวัดก าหนดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔.ท่ีดินเอกชน 

ยื่นขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป 
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ที่ ............................      (ส่วนราชการเจ้าของหนงัสอื) 
 

 
หนังสือรบัรอง 

 
หนังสือรบัรองความเป็นกลุม่/องค์กร (หน่วยงานที่ไม่เป็นนิตบิุคคล) 

………………………………………………. 
  หนังสือฉบบันี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ช่ือหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กร
................................................................ 
ที่ตั้งหน่วยงาน เลขที่...................................ถนน..................................ต าบล
........................................................ 
อ าเภอ.........................................จงัหวัด........................................  โทรศัพท์
........................................................ 
โทรสาร..........................................โดยมี ช่ือ-สกลุ ประธานกลุ่ม/องค์กร
.............................................................. เป็นประธานกลุ่ม/องค์กร จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. ………………………….....มี
สมาชิกจ านวน....................คน   
  วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
.................................................................................. ....................................................................................... 
.......................................................................................... ............................................................................... 
  การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 
......................................................................................................................................................................... 

ผลงานกิจกรรมทีผ่่านมา 
.................................................................................................................. ....................................................... 
 
 ทั้งนี้ (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอ
ออกหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อใช้ประกอบ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท 
 

ให้ไว้ ณ วันที่...................................... 
 
    (ลงช่ือ) ................................................. ผูร้ับรองการจัดต้ังกลุ่ม/องค์กร 

   (……………………………………………..) 
ต าแหน่ง......................................................... 

   
 
หมายเหต:ุ ข้อมลูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้คงสาระส าคัญไว้ 



11 
 

สรุปภาพรวมของผลการส ารวจข้อมูล  
 

เพ่ือช่วยให้คณะท างานระดับต าบล สรุปข้อมูล และน าข้อมูลไปจัดประชาคมในเวทีครั้งท่ี 2 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน : ข้อมูลของทุกหลงัคาเรือน น ามาประมวลผลเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน ดังนี้   

1.1 ข้อมูลครัวเรือน  : จ านวนครัวเรอืน   จ านวนครอบครัว   จ านวนประชากร (เพศ/อายุ)   และ 
อาชีพ    (ใช้ฐานข้อมูลของ กชช 2 ค. จปฐ. ร่วมกับ ข้อมูลตามแบบส ารวจด้านเศรษฐกจิ) 

1.2 ที่ดินท ากิน (จ านวนไร่ และจ านวนแปลง) จ าแนกเป็นที่ดินของตนเองและที่ดินเช่า   (ข้อมูลจาก
แบบส ารวจด้านเศรษฐกจิ  กชช.2 ค  และ สนง.เกษตรจงัหวัด) 

1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ    ได้แก่ ที่อยู่อาศัย   ที่ดินท ากิน   ที่ป่าไม้  (จากแบบ
ส ารวจด้านเศรษฐกจิ , กชช. 2 ค. ,  กรมป่าไม้ , กรมอทุยานฯ  และ สนง.เกษตรจงัหวัด) 

1.4 ข้อมูลเศรษฐกจิ    
1.4.1    รายได้  จากข้อมูลแบบส ารวจด้านเศรษฐกจิ จ าแนกรายได้เป็น  6  ประเภท   

1)  รายไดจ้ากการเกษตรในฤดูกาลท านา  : ชนิดพืช   พันธ์ุ  แหลง่น้ าที่ใช้  ช่วงเวลา
ปลูก  ผลผลิต (จ าแนก ขาย บรโิภค ท าพันธ์ุ)  แหล่งจ าหน่าย  รายได้  ต้นทุน  
และก าไร 

2)  รายได้จากการเกษตรหลังฤดูกาลท านา  :  ชนิดพืช   พันธ์ุ  แหล่งน้ าที่ใช้  ช่วงเวลา
ปลูก    ผลผลิต (จ าแนก ขาย บริโภค ท าพันธ์ุ)   แหล่งจ าหน่าย  รายได้  ต้นทุน  
ก าไร 

3)  รายได้จากการเกบ็ของป่า ล่าสัตว์ ปศุสัตว์ และประมง :  ชนิดสัตว์  จ านวน
ผลผลิต  โรงเรือน  สภาพปัญหา  แหลง่จ าหน่าย  ราคาขาย  ต้นทุน รายได้  ก าไร 

4)  รายได้นอกภาคเกษตร 
5)  รายได้อื่นๆ เช่น    เงินให้กู้  ค่าเช่า  ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินทีญ่าติส่งมา เงินออม   
6)  เบื้ยยังชีพ   ผู้สงูอายุ    ผู้พิการ     

1.4.2   รายจ่าย : จากข้อมูล จปฐ. ที่ พช.จัดเก็บเสร็จแล้ว ในรอบ 1 ปี จ าแนกรายจ่ายของ
ครัวเรือนและภาพรวมทั้งหมู่บ้าน เป็น 4 ประเภท 

1)   ต้นทุนการผลิต  
2)   รายจ่ายอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น  
3)   รายจ่ายอุปโภคบริโภคที่ไม่จ าเป็น  
4)   รายจ่ายในการช าระหนี้  

1.5  หนี้สิน   : จากข้อมูลแบบส ารวจด้านเศรษฐกิจ จ าแนกรายการหนี้สินเป็น   แหลง่เงินกู้  รวม
ดอกเบี้ย  จ านวนทีจ่่ายคืนแล้ว  จ านวนที่ยังค้างจ่าย  และ วัตถุประสงค์การกู้       

2. ข้อมูลน้ า  :  จากแบบส ารวจของ สสนก. เป็นข้อมลูรวมระดับหมู่บ้าน  น าเสนอในรปูของแผนที่  
ประกอบด้วย 

2.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ  :  ช่ือแหล่งน้ า  ที่ตั้ง(พกิัด)  ขนาด  เอกสารสทิธ์ิ  หน่วยงานรับผิดชอบ  
สภาพแหลง่น้ า  แผนงานพฒันา วัตถุประสงค์การพฒันา  ประชากร/ครัวเรือน และพื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์
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2.2  อ่างเก็บน้ า  :  ช่ือแหล่งน้ า  ที่ตั้ง  น้ าต้นทุน  ขนาด  ความจุ  ระบบกระจายน้ า  หน่วยงานที่
สร้าง  สภาพปัจจุบัน  แผนงานพฒันา วัตถุประสงค์การพัฒนา  ประชากร/ครัวเรือน และพืน้ที่
รับประโยชน ์

2.3  สระน้ า  :  ช่ือสระ ที่ตั้ง ขนาด ความจุ  ระบบกระจายน้ า  หน่วยงานที่สร้าง  ปีที่สร้าง  
หน่วยงานรบัผิดชอบ  สภาพปัจจุบัน  แผนงานพฒันา วัตถุประสงค์การพฒันา  ประชากร/
ครัวเรือน และพื้นทีร่ับประโยชน ์

2.4  ฝาย  :  ช่ือฝาย  ที่ตั้ง  ชนิดฝาย  ช่ือแหล่งน้ า ขนาดฝาย ขนาดประตูน้ า  ระบบกระจายน้ า  
สภาพปัจจุบัน แผนงานพฒันา วัตถุประสงค์การพัฒนา  ประชากร/ครัวเรือน และพื้นที่รบั
ประโยชน ์

2.5  ประปาหมู่บ้าน  :  ชนิดประปา   ที่ตั้ง  แหล่งน้ าดิบ  หน่วยงานสร้าง  ปีที่สร้าง  สภาพปจัจบุัน  
การจัดการน้ า  แผนงานพฒันา วัตถุประสงค์การพัฒนา  ประชากร/ครัวเรือน และพื้นที่รบั
ประโยชน ์

  ข้อเสนอ  : 1)  ข้อมูลแหล่งน้ า ควรน าเสนอในรปูแบบของแผนที่ที่แสดงต าแหนง่ของแหล่งน้ าทุก
ประเภท ประกอบด้วย ฝาย อ่างเกบ็น้ า บ่อน้ า ประปา และสภาพการใช้งาน  (ใช้
โปรแกรม QGIS)   

2)  ควรเพิ่มสภาพปญัหาของแหล่งน้ า  และปริมาณน้ าต้นทนุ  
3) ข้อมูลเพิม่เตมิจาก กรมชลประทาน  กรมส่งเสริมการเกษตร  สถานทีพัฒนาที่ดิน  และ 
อปท. 

3. ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และการฝึกอาชีพ  :   ข้อมูลจากแบบส ารวจ เป็นข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้าน         
3.1   ช่ือ-นามสกุล ของปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รบัการเสนอช่ือในเวทีประชาคม   มีคุณสมบัติคือ มี

ความรู้ความสามารถ กล้าน า  และขยายผลได ้
3.2   ทักษะความเช่ียวชาญด้านใด 
3.3   ระบุว่ามีฐานเรียนรู้ที่จะศึกษาดูงานได้หรอืไม่    
3.4   สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ในระดบัใด  (ดี /ปานกลาง / น้อย) 
3.5   รายช่ือผู้ประสงค์ต้องการฝึกอาชีพ  

 (ช่ือ – สกุล อายุ วุฒิการศึกษา ประเภท/ลักษณะอาชีพที่ตอ้งการฝึก ระยะเวลาที่สามารถฝกึอบรม
ได้) 

4. ข้อมูลบัญชีครัวเรือน  :  สรุปข้อมลูรายครัวเรอืนเปน็รายสัปดาห์  และเมื่อครบ 1 เดือน น าเข้าสูเ่วที
วิเคราะห ์

4.1   รายรับของครัวเรือน และรายรบัภาพรวมทัง้หมู่บ้าน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน โดยแยกประเภท 
  1)  การขายผลผลิตที่ได้จากพืชผลต่างๆ    5)  การขายผลผลิตจากสัตว์/ประมง 
  2)  การขายสินค้าที่ซื้อมาขายต่อ    6)  ค่าจ้าง 
  3)  เงินเดือน /ค่าตอบแทนรายเดือน      7)  รายได้จากการเสี่ยงโชค 
  4)  เงินที่ได้รับจากลูกหลาน /ได้จากการให้อื่น ๆ   8)  รายได้จากแหลง่อื่น ๆ 
 4.2   รายจ่ายรายครัวเรือน และรายจ่ายภาพรวมทัง้หมู่บ้าน ต่อสัปดาห์ ต่อเดอืน โดยแยกประเภท 
  1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพ  5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน 
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  2) ค่าใช้จ่ายเป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาลและเครื่องนุง่หม่ 6) ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย 
  3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและงานสงัคม  7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
  4) ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
 4.3   บันทึกเงินออมและหลกัประกันรายครัวเรือน และภาพรวมทั้งหมูบ่้าน ต่อสปัดาห์ ต่อเดือนแยก

ประเภท      
  1) เบี้ยประกันชีวิต   4) ฝากธนาคาร กลุ่มออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ 
  2)  ซื้อทอง อื่น     5) เงินซื้อหรอืผ่อนที่ดิน/สิง่ก่อสร้าง 
  3)  เงินสดหรือผ่อนยานพาหนะ รถยนต์ จักรยานยนต์ อื่น ๆ 

4.4   บันทึกหนี้สิน เป็นรายครัวเรือน และสรุปภาพรวมทั้งหมู่บ้าน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน แยกประเภท          
1) ยอดเงินกู้ในระบบ    2) ยอดเงินกู้นอกระบบ 

คณะท างานต าบล ควรน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
1.   จุดอ่อน   จุดแข็ง   โอกาส   และความเสี่ยง   
2.   ปัญหา และสาเหตุ แนวทางแก้ไข โดยมีประเด็นปัญหาร่วมของชุมชนที่ท าให้ชุมชนมาร่วมกัน

แก้ไข 
2.   จัดรูปแบบการน าเสนอข้อมลู ที่ให้ชุมชนเข้าใจง่ายกอ่นจัดเวทีคืนข้อมลูให้ชุมชน เช่น แผนผงั 

แผนภูมิ กราฟ แผนที่  
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