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คํานํา
กระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนวทางการแกปญหาใหแกเกษตรกรและคนยากจนที่ไดรับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวอยางตอเนื่องและราคาการผลผลิตการเกษตรตกต่ํา โดยใหจังหวัด
สํารวจปญหาและความตองการของพื้นที่ และจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย
ในระดับตําบล ไดแก กลุมเกษตรกร ผูยากจนและผูใชแรงงาน ในการสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในเรื่องคุณภาพ การเพิ่มการผลิตและลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องปจจัยการผลิตทางการเกษตร
โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร พันธุสัตว พันธุพืช และการสงเสริมการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร
รวมทั้ง การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกกลุมสหกรณ กลุมเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ และมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวั น ที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘ อนุ มัติ กรอบงบประมาณให แก
กระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการตามแผนงาน/โครงการดังกลาว
กระทรวงการคลังได เ สนอมาตรการส งเสริ มความเป น อยู ของประชาชนผู มีร ายได น อย โดยใช
หมู บ า นและตํ า บลเป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่
ประกอบดวย ๒ มาตรการ คือ มาตรการส งเสริมความเป นอยูระดับหมูบาน โดยการใหสิ นเชื่อกับกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา โดยจัดสรรงบประมาณใหตําบลละ
๕ ลานบาท จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล เพื่อจัดทําโครงการที่จะกอใหเกิดการจางงาน การบริโภคและการลงทุนใน
พื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการเปนวงเงินรวม 36,275 ลานบาท โดยใหกระทรวงมหาดไทย
เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ และใหกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ของโครงการ เสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
กระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนดหลั กเกณฑ แนวทางการจัดทําโครงการ แนวทางการจัด สรร
งบประมาณ และการกลั่นกรองโครงการ เพื่อใหการจัดทําโครงการของพื้นที่หมูบ าน/ตําบล บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของมาตรการในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ และการฟนฟูเศรษฐกิจระดับรากฐานตอไป
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บทที่ ๑
ความเปนมา
******************
ในชวงที่ผานมา เศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอตัวอยางตอเนื่อง โดยในชวงครึ่งแรกของป ๒๕๕๘
เศรษฐกิจไทยขยายตั วที่รอยละ ๒.๙ ตอป ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่ต่ํากวาระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (๑) การสงออกสินคาที่หดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง และ (๒) ผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรสําคัญตางๆ ปรับลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหา
ภัยแลงในชวงที่ผานมา และความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก อันสงผลกระทบตอเนื่องถึง
รายไดเกษตรกรที่เปนประชากรสวนใหญของประเทศ และกําลังซื้อของประชาชนที่มีรายไดนอยลง ประกอบ
กับการลดลงของการเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการ จึงสงผลใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัว ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรมีมาตรการสงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อใหเกิด
การเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเห็นควรมี
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจายไดเร็ว เพื่อใหการใชจายภาครัฐ
มีสวนในการพยุงเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวตอไปได
กระทรวงการคลั งไดเ สนอมาตรการส งเสริ มความเปน อยู ของประชาชนผู มีร ายได นอยโดยใช
หมู บ า นและตํ า บลเป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่
และมาตรการกระตุ น การลงทุน ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาลทั่ว ประเทศ เพื่ อกระจายการลงทุน ไปในพื้น ที่ต างๆ
ในตางจังหวัด และผลักดันใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่นและภูมิภาคอยางทั่วถึง โดยมาตรการสงเสริมความ
เปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย ประกอบดวย 2 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบาน โดยการใหสินเชื่อกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ที่ไดรับการจัดชั้นเปนกองทุนระดับ A และ B จากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)
กองทุนละไมเกิน 1ลานบาท โดยมีเงื่อนไขไมใหกองทุน Refinance หนี้เดิมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานใหกับกองทุน กําหนดวงเงิน 60,000 ลานบาท ประกอบดวยวงเงินสิ้นเชื่อของธนาคารออมสิน
30,000 ลานบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 30,000ลานบาท
โดยกองทุนตองมีหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุน เพื่อประกอบการเบิกเงินกูจากธนาคารออมสิน
หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
2. มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึง
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ซึ่งมีผลกระทบตอกําลังซื้อของ
ประชาชนผูมีรายไดนอยออนแอลง โดยมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล จะชวยใหเกิดการจางงาน
การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงไปในระดับตําบล ตําบลละ 5
ลานบาท จํานวน 7,255 ตําบล คิดเปนเงิน 36,275 ลานบาท
***************************
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บทที่ ๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
******************
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ลงมติวา
1. เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ทั้ ง ๔ ข อ ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ และให ก ระทรวงการคลั ง
รั บ ความเห็ น ของสํ านั กงบประมาณและสํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ
ไปพิจารณาตอไป
2. เห็ น ชอบตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยเสนอขอแก ไ ขข อ ความในหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๙/๑๘๓๙๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หนา ๓ ขอ ๓.๑.๒ (๒.๒)
จากเดิม “ใหหมูบานหรือชุมชน จัดทําโครงการตามขอ (2.1) เสนอตอคณะกรรมการตําบลรวบรวมและรับรอง
โครงการเสนอตอนายอําเภอ เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการจังหวัด...” เปน “ใหคณะกรรมการหมูบาน
(กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดทําโครงการ ตามขอ (2.1) เสนอตอคณะกรรมการระดับอําเภอรวบรวม เสนอตอ
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ...”
3. ในสวนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่อยูขั้นตอนของการเพิ่มทุน จํานวน ๑๘,๕๖๖ กองทุน
นั้น ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ) กระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาหารือรวมกัน วา กฎ ระเบียบ ที่มีอยูในปจจุบัน มีกลไกในการคัดกรองและติดตาม
ใหสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค มีความคุมคา และโปรงใสหรือไม โดยหากยังไมสามารถดําเนินการได
ตามกฎ ระเบียบ ที่มอี ยูในปจจุบัน ก็ใหเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหดําเนินการไดตอไป
4. ในส ว นของมาตรการกระตุ น การลงทุน ขนาดเล็ กของรั ฐ บาลทั่ว ประเทศ ให ส ว นราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง พิ จ ารณาดํ า เนิ น โครงการที่ เ ป น การส ง เสริ ม กิ จ การของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม และการดําเนินโครงการดวยวิธีการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อกอใหเกิดการจางงานในพื้นที่
***************************
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บทที่ ๓
มาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
******************
แนวทางการดําเนินงานของมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ประกอบดวย
1. วัต ถุประสงค : เพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยในตางจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ซึ้งมีผลกระทบตอกําลังซื้อของประชาชนผูมีรายไดนอยออนแอลง
โดยมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับตําบลจะชวยใหเกิดการจางงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตําบล
2. สาระสําคัญ :
2.1 ใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักดําเนินมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล
โดยจัดสรรงบประมาณใหในระดับตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท (จํานวน 7,255 ตําบล คิดเปนเงิน 36,275
ลานบาท) เพื่อดําเนินโครงการที่มีการจางแรงงานหรือกอใหเกิดการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการในจังหวัด
ในลักษณะดังตอไปนี้
2.1.1 โครงการซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เชน การ
ซอมแซมแหลงน้ําและระบบสงน้ํา การซอมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟนฟูแหลงขยะ เปนตน
2.1.2 โครงการส งเสริ มการพัฒ นาชุ มชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง เช น การ
ปลูกพืชใหมที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไมหรือปาชุมชน เปนตน
2.1.3 โครงการดานเศรษฐกิจและสังคม เชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของคนในหมูบาน/ชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซอมแซม ศูนยบริการผูสูงอายุ เปนตน
2.2 ใหคณะกรรมการหมูบาน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดทําโครงการ ตามขอ 2.1 เสนอตอ
คณะกรรมการระดั บ อําเภอรวบรวม เสนอต อคณะกรรมการระดั บ จั งหวั ดเพื่อพิ จ ารณาอนุ มัติ และเสนอ
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตอไป ทั้งนี้ โครงการที่เสนอจะตองไมซ้ําซอนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของสวนราชการ/หนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการในทองที่
3. ระยะเวลาดําเนินการ : ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการและเรงรัดการใชจายเงินตามโครงการ
ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. แหลงเงินและวงเงินงบประมาณ : งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ป งบประมาณ 2558 และ/หรื อ ป ง บประมาณ 2559 วงเงิน 36,275 ล านบาท โดยให นั บ รวมวงเงิ น
งบประมาณตามมาตรการสําคัญเรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็ง
อยางยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2558 วงเงิน 6,541.09 ลานบาท และโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนโดยสนั บ สนุ น การจั ด หาเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรให แ ก ก ลุ ม สหกรณ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558วงเงิน 490.60 ลานบาท
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5. แนวทางการดําเนินการ :
5.1 ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล และ
กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไขโครงการตางๆ และกลไกคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยใหมีอํานาจ
อนุมัติโครงการตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งนี้ ระเบียบ หลักเกณฑเงื่อนไขโครงการตางๆ
ขั้น ตอน และคูมือการดําเนิ นงาน ให กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรั ฐมนตรี ให ความเห็ นชอบภายในเวลา
2 สัปดาห นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแลว โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปดเผยขอมูลโครงการ
เพื่อใหประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได และจัดทํารายการประเมิลผลโครงการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ภายในเดือนมกราคม 2559
5.2 เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณแลวใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัดใหจังหวัดดําเนิน
โครงการ และมอบใหนายอําเภอเปนผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการที่อยูในพืน้ ที่รับผิดชอบ
5.3 ใหสํานักงบประมาณเปนผูจัดหางบประมาณ พรอมทั้งติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนงานการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณ และเสนอรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบความคืบหนา
ทุกเดือน
***************************

๕

บทที่ ๔
ขั้นตอนการดําเนินงาน
******************
กระทรวงมหาดไทย
1. นําเสนอหลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอน และคูมือ ในการดําเนินทางมาตรการสงเสริมความ
เปนอยูระดับตําบล ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากงบกลางวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
ประจําปงบประมาณ 2558 เปนรายจังหวัด ตอสํานักงบประมาณ
3. แจงหลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอน และคูมือ การจัดทําโครงการตามมาตรการสงเสริมความ
เปนอยูระดับตําบล ของงบประมาณรายจังหวัด ใหจังหวัดทราบ เพื่อจัดนําโครงการ โดยการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และใหแตงตั้งกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
4. เปดเผยขอมูลโครงการใหประชาชนทราบ
5. จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการเสนอตอคณะรัฐมนตรี ภายในเดือน มกราคม 2559
สํานักงบประมาณ
๑. จั ด สรรงบประมาณ งบกลาง รายการสํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น ประจํ า ป
งบประมาณ 2558 ให ก ระทรวงมหาดไทยแยกเป น จั ง หวั ด ตามสั ด ส ว นจํ า นวนตํ า บลของแต ล ะจั ง หวั ด
(แตมีเงื่อนไขใหตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ)
๒. มอบหมายให สํ านั กจั ด หางบประมาณเขตพื้น ที่ 1-18 เป น ผู พิจ ารณาอนุ มัติ ร ายละเอีย ด
โครงการและคาใชจายประกอบการจัดสรรงบประมาณ ใหกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามขอ ๑. กอนเบิกจาย
๓. นําเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณใหคณะรัฐมนตรีทราบ
จังหวัด
1. แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอําเภอ
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ และกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ
2. จัดทําขอมูลโครงการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสําคัญเรงดวน เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย รายตําบล เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตรวจสอบกับกรอบงบประมาณรายตําบลที่กระทรวงมหาดไทยแจงใหทราบ ตําบลใดไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาท แลวจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณอีก
3. แจงกรอบงบประมาณรายตําบล ใหอําเภอทราบ เพื่อแจงใหหมูบาน/ตําบล เปนกรอบในการ
จัดทําโครงการตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด
๔. ใหหมูบาน/ชุมชนจัดทําโครงการ เสนอตอคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับอําเภอ
๕. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองระดับอําเภอ รวบรวมและรับรอง แผนงานโครงการของ
หมูบาน/ชุมชน เสนอตอนายอําเภอ
๖. นายอําเภอเสนอโครงการตอคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองในระดับจังหวัด
๗. คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
และจัดสงรายละเอียดตอสํานักงบประมาณ (สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18)
๘. รายงานผลปฏิบัติงาน/ผลการใชจายงบประมาณใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณทราบ
***************************

๖

บทที่ ๕
หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําโครงการ
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
๑. จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ทําโครงการตามมาตรการส งเสริ มความเป น อยู ร ะดั บ ตํ าบล
ตําบลละ 5 ลานบาท
2. งบประมาณที่จะจัดสรรใหตําบล ตําบลละ 5 ลานบาท โดยใหนับรวมวงเงินที่ไดรับการจัดสรร
งบตามมาตรการสํ า คัญ เร งด ว น เพื่ อช ว ยเหลื อเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริ ม สร างความเขม แข็ ง
อยางยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (จํานวน 6,541.09
ลานบาท) ดวย
3. ตําบลใดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ1 เต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาทแลว จะไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลอีก
4. ตําบลใดไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ1 ไมเต็มกรอบวงเงิน 5 ลานบาทจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการตามกรอบวงเงินที่เหลืออยู
แนวทางการจัดทําโครงการ
ลักษณะของโครงการ :
1. เปนโครงการเกี่ยวกับการซอมแซมหรือบู รณะทรัพย สินที่เปน ประโยชน ตอสาธารณะ เช น
การซอมแซมแหลงน้ําและระบบสงน้ํา การซอมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและ
ฟนฟูแหลงขยะ เปนตน
2. เปนโครงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปลี่ยนการปลูก
พืชใหมที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสรางฝาย ปลูกตนไมหรือปาชุมชน เปนตน
3. โครงการดานเศรษฐกิจ และสังคม เชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชี พของคนใน
หมูบาน/ชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซอมแซมศูนยเด็กเล็ก ศูนยบริการผูสูงอายุ เปนตน
หลักเกณฑการตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ :
1. โครงการไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการหมูบาน/คณะกรรมการชุมชน
2. จะตองไมซ้ําซอนกับแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ของสวนราชการ/หนวยงาน/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ดําเนินการในพื้นที่
3. เปนโครงการที่หมูบาน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและสามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง
4. มีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ
5. ควรเปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดภายใน 3๑ ธันวาคม 2558
6.เปนโครงการที่จะชวยในการบรรเทาหรือแกไขปญหาประชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่กําลัง
ประสบปญหาในสภาวการณปจจุบัน
7. สถานที่ดําเนินการตองเปนสถานที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนจากหนวยงาน
ที่ดูแลหรือหากเปนสถานที่สวนบุคคลตองมีเอกสารยืนยันใหใชสถานที่ โดยระบุเปนลายลักษณอักษรมีระยะเวลา
สอดคลองกับการใชอาคารสถานที่นั้นๆ
***************************

