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คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี
เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ
ชุมชน ด้ว ยกำรน ำหลักกำรทฤษฎีและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ ที่พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระรำชทำนไว้ คำดหวัง ให้ เกษตรกรสำมำรถทำกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน และเพิ่มรำยได้
ให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยใช้ ศพก. และเครือข่ำย เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของชุมชนมี
ส่วนร่วมแบบประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่ม
พระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำร
เกษตรอย่ำงยั่งยืน ขึ้น เพื่อให้ส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ซึ่งประกอบไปด้วย รำยละเอียดขั้นตอนและแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
พิจำรณำโครงกำร แนวปฏิบัติกำรรับและกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร และกำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรฯ มีอำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงคู่มือโดยไม่ขัดต่อ คณะรัฐมนตรีและ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรสำมำรถแก้ไขคู่มือได้โดยไม่ขัดต่อสำระสำคัญของโครงกำรฯ และแจ้งให้คณะกรรมกำร
อำนวยกำรฯ ทรำบ
อนึ่ ง ในกำรดำเนิ น งำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำร
พัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำของชุมชนอย่ำงแท้จริง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
โดยส่วนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรฉบับนี้ได้ทำง www.doae.go.th
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โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
***********************
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรู ปภาคการเกษตรให้ เกิดผลสาเร็จจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชุม เริ่มจากการคิด
วิเคราะห์ปัญหา และเสนอความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดาเนิน
โครงการด้วยการน้อมนาหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ และให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และภาค
การเกษตร รวมทั้งให้ ความส าคัญกับ การสร้ างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึ ง
ปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เกษตรในระดับพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ งได้ จัด ท าโครงการ 9101 ตามรอยเท้า พ่ อ ภายใต้ร่ ม พระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการสาคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจาก
จะทาให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทางาน
ในพื้นที่ ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนาไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีค วาม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนาหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน
2.3 เพื่อให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบ
ประชารัฐอย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง
3.2 เป้าหมายเกษตรกร ประมาณการจานวนเกษตรกร ชุมชนละ 500 ราย รวมเกษตรกร 4,550,500 ราย
4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
4.1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสมาชิก ศพก. และเครือข่าย
4.2 เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ
4.3 เป็นเกษตรกรทีแ่ สดงความจานงและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมทีช่ ุมชนเห็นชอบ
4.4 เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ
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5. ระยะเวลาดาเนินการ : พฤษภาคม – ธันวาคม 2560
5.1 เตรียมการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
5.2 ดาเนินการโครงการ เดือนกรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560
5.2.1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ ภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 โดยเป็นค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ และค่าวัสดุไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
5.2.2 เบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างแรงงานในพื้นที่แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2560
5.2.3 เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน 2560
5.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 5 ธันวาคม 2560
6. แนวทางการดาเนินงานโครงการ
6.1 กลไกการบริหารโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับต่างๆ ดังนี้
6.1.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ได้รับการคัดเลือกจากการจัดเวทีชุมชน ครั้งแรก องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีดังนี้ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือประธาน
เครือข่ายของแต่ละชุมชน ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ผู้นาท้องที่ ผู้นา
ท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้นากลุ่มสมาชิกในชุมชน รวมเป็นคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า 10
คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน คัดเลือก
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 คน และรองประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 คน
เสนอคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนต่อไป
หน้าที่รับผิดชอบ
1) เป็นตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ ในการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูล
เหตุผลความจาเป็น และข้อคิดเห็นต่างๆ ตามมติของเวทีชุมชน เพื่อการจัดทารายละเอียดโครงการของชุมชนให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุม พร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอผ่านสานักงานเกษตรอาเภอ ที่มีหน้าที่รวบรวมโครงการเสนอ
2) ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานโครงการ
3) กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
ตรวจสอบการจ้างแรงงาน
4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์
5) รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ
6.1.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้ว ย
นายอาเภอ เป็นประธาน และผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
(SC) ที่ได้รับมอบหมาย ปลัดอาเภอ ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนการกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับ
อาเภอ พัฒ นาการอาเภอ ท้องถิ่น อาเภอ ผู้ แทนหน่ว ยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสั ตว์ พัฒ นาที่ดิน และ
หน่วยงานที่เห็นสมควร) และประธาน ศพก. เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่รับผิดชอบ
1) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไขเฉพาะกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ
จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยองค์ประชุมต้องไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ กรณีที่เป็น
โครงการนอกเหนื อ จากกรอบแนวทางกลุ่ มกิจ กรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่ มกิ จกรรม หรือ โครงการที่ต้ องการ
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) รวบรวมโครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด รวบรวม
เพื่อเสนอให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3) กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สานักงานเกษตร
จังหวัดทุกสัปดาห์
5) รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลั งสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
6) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อบริหารการดาเนินงานโครงการในระดับชุมชน
6.1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รวมถึงกากับดูแลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
6.1.4 สานักงานเกษตรจังหวัด มีหน้าที่
1) รวบรวมโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด แล้วแต่กรณี
และจัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ เสนอสานักจัดทางบประมาณ
เขตพื้นที่ 1-18 เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) รวบรวมและสรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกสัปดาห์
3) สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 20 วัน หลัง
สิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
6.1.5 คณะกรรมการอานวยการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1) กาหนดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานโครงการ
4) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานตามความจาเป็น เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2 กรอบแนวทางการดาเนินงาน
6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานในขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ
6.2.2 สารวจวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทาเวทีชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน
6.2.3 จัดทารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชนตามมติเวทีชุมชน
โดยเสนอผ่านคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
6.2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
6.2.5 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทาแบบจัดทาแผน/
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
6.2.6 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
6.2.7 รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
7.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
7.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับ
มาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย
7.2.1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช
7.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
7.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช
7.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน
7.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
7.2.6 ด้านปศุสัตว์
7.2.7 ด้านประมง
7.2.8 ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
7.2.9 ด้านการเกษตรอื่นๆ ให้เป็นการพิจาณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
7.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็น การ
พัฒนาต่อยอดโครงการเดิม
7.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนาไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
8. การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วย
ความโปร่งใส
8.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
8.1.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การจ้างแรงงานเกษตรกร
(พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก) การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส
8.1.2 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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8.1.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.1.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ
8.2.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2.2 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.2.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็น
โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก SC เป็นหัวหน้าคณะทางาน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และมีเจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
8.3.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
8.3.2 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.3.4 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้
8.4.1 ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
2) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
3) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
4) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
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2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.4.2 ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 - 9 โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่
8.5.1 ให้ความรู้ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กิจกรรมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
8.5.2 กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
8.5.3 ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
8.5.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.5.5 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่
1) จัดทาแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ทุก
ชุมชนในพื้นที่ ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
2) คณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2
ครั้งต่อชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
8.6 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
8.6.1 ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ในช่วงระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
8.6.2 รายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อ 8.6.1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.6.3 ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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9. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,895,363,600 บาท
9.1 งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,752,500,000 บาท (9,101 ชุมชน x 2,500,000 บาท)
9.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ รวม 142,863,600 บาท ในการประชุมชี้แจง/สัมมนา รับ
ฟังความคิดเห็น อบรม และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย การบริหารงาน การติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์ สาหรับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร, ศพก. และเครือข่าย, Smart Farmer,Young Smart Farmerและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและ
คณะกรรมการระดับต่างๆ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ของรัฐบาล
10.2 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน
10.3 ชุมชน 9,101 ชุมชน (ศพก. และเครือข่าย) มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความ
ต้องการของชุมชน
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
11.1 หน่วยงานหลัก
: กรมส่งเสริมการเกษตร
11.2 หน่วยงานร่วมดาเนินการ :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมการข้าว
กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย
: กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงกลาโหม
: หน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงการคลัง
: กรมบัญชีกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
: สานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
12. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
12.1 การขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงิน
12.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณานาเสนอ ครม.
12.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ครม.
กระทรวงเกษตรและ
พิจารณาเห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงิน
สหกรณ์
12.1.3 ครม.เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงินใน
คณะรัฐมนตรี
การดาเนินงานโครงการฯ
12.1.4 กรมส่งเสริมการเกษตรขอรับการจัดสรร
กรมส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณจากงบกลาง เป็นรายจังหวัด/ชุมชน จากสานัก
งบประมาณ

ระยะเวลา
28 มิ.ย.60
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60
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12.2 การเตรียมการ
12.2.1 จัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์ เสนอ ครม. เพื่อ
อนุมัติ
12.2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
โครงการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
12.2.3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
12.2.4 คัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
12.2.5 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ดาเนินการ
เปิดบัญชีธนาคาร ถ่ายสาเนาหน้าสมุดธนาคารและรับรอง
สาเนาถูกต้อง ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด
12.2.6 ประชาสัมพันธ์
12.3 การเสนอโครงการ
12.3.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วิเคราะห์
จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบ
พิจารณาอนุมัติโครงการ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึง
การแก้ไขโครงการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือตามความเห็น
ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
1) อนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน เสนอตรงตามเงื่อนไข
2) โครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทาง
กลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือ
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด
3) จัดส่งโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้
สานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรวบรวม และจัดทาแบบจัดทา
แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
จัดส่งให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้ความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

กรมส่งเสริมการเกษตร
/สานักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง/
กรมส่งเสริมการเกษตร
(กผง./กวพ.)

30 มิ.ย. 60

กรมส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรอาเภอ
คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

1 ก.ค.60
5 ก.ค.60
ภายใน 6 ก.ค.60

คณะกรรมการ
อานวยการ/
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.60 – ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน
คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

ภายใน 6 ก.ค. 60

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ
คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

ภายใน 7 ก.ค. 60

สานักงานเกษตร
อาเภอ

ภายใน 8 ก.ค. 60

6 ก.ค.60

ภายใน 7 ก.ค. 60

ภายใน 7 ก.ค. 60
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12.3.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่นอกเหนือจากกรอบ
แนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามข้อ 12.3.2 วงเล็บ 3
12.3.4 สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมโครงการที่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (ตามข้อ
12.3.2 วงเล็บ 1) คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด (ตามข้อ 12.3.3 ) และจัดทาแบบ
จัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ จัดส่งให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
(CBO) เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
12.3.5 สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
( CBO) ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
12.4 การโอนจัดสรรงบประมาณสู่ชุมชน
12.4.1 สานักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นรายจังหวัด ตามคาขอของกรม
ส่งเสริมการเกษตร
12.4.2 กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินให้จังหวัด
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
12.4.3 สานักงานเกษตรจังหวัดทาบันทึกข้อตกลง
กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการแล้ว
12.4.4 สานักงานเกษตรจังหวัดโอนจัดสรร
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชนทราบ
12.4.5 กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการ ดาเนินการเปิดบัญชี ถ่ายสาเนาหน้าสมุดธนาคาร
และรับรองสาเนาถูกต้อง ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
12.4.6 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนทาสัญญายืม
เงินกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ
12.4.7 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนเงินให้
กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด

ระยะเวลา
ภายใน 8 ก.ค. 60

สานักงานเกษตร
จังหวัด

ภายใน 8 - 10 ก.ค. 60

CBO

ภายใน 12 ก.ค. 60

สานักงบประมาณ

11 ก.ค. 60

กรมส่งเสริมการเกษตร

11 ก.ค. 60

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน 12 ก.ค.60

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน 13 ก.ค.60

กลุ่มสมาชิกในชุมชน

ภายใน 12 ก.ค.60

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

ภายใน 12 ก.ค.60

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

ภายใน 14 ก.ค.60
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12.4.8 กลุ่มสมาชิกในชุมชนดาเนินการตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ และดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน

12.4.9 กลุ่มสมาชิกในชุมชนต้องเบิกจ่าย
งบประมาณค่าจ้างแรงงานในพื้นที่แล้วเสร็จ
12.4.10 กลุม่ สมาชิกในชุมชนต้องเบิกจ่าย
งบประมาณให้ครบถ้วนสมบูรณ์

กลุ่มสมาชิกในชุมชน
กลุ่มสมาชิกในชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอ
สานักงานเกษตรจังหวัด

12.5 การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี)
12.5.1 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
12.5.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่งสานักงาน คณะกรรมการฯ ระดับ
เกษตรจังหวัด ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
ชุมชน
12.5.3 สานักงานเกษตรจังหวัด ทาเบิกเกินส่งคืน
สานักงานเกษตรจังหวัด
หรือนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด
โครงการ
12.6 การส่งใบสาคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
12.6.1 กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ
กลุม่ สมาชิกในชุมชน
ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
12.6.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่ง
คณะกรรมการฯ ระดับ
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุด
ชุมชน
โครงการ
12.6.3 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ส่งสานักงาน คณะกรรมการฯ ระดับ
เกษตรจังหวัด ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
อาเภอ
12.7 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานโครงการ
12.8 การรายงานผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณโครงการ
12.9 ประเมินผล
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
12.10 สรุปผลการดาเนินงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร

ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของงบประมาณโครงการ
โดยเป็นค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของงบประมาณ
โครงการ และค่าวัสดุ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
งบประมาณโครงการ
ภายใน 28 ก.ค. 60
ภายใน 31 ส.ค. 60
ภายใน 30 ก.ย. 60

ก.ค.60 – ก.ย. 60
ก.ค.60 – ก.ย. 60
ก.ค.60 – ก.ย. 60
5 ธ.ค. 60

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ต้องเป็นไปตามกาหนดในข้อ 12.4.8 และ
ข้อ 12.4.9
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
1.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
1.2 เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐาน
สินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย
1.2.1 ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช
1.2.2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1.2.3 ด้านการจัดการศัตรูพืช
1.2.4 ด้านฟาร์มชุมชน
1.2.5 ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1.2.6 ด้านปศุสัตว์
1.2.7 ด้านประมง
1.2.8 ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
1.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนา
ต่อยอดโครงการเดิม ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เสนอโครงการ ต้องมีขนาดจานวนสมาชิกที่ร่วมเสนอโครงการ ไม่น้อย
กว่า 10 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชน ประมาณ 500 คน หรือกรณีที่ชุมชนมีสมาชิก
ไม่ถึง 500 คน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชนให้ครอบคลุมเกษตรกรมากที่สุด
1.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนาไปใช้ประโยชน์
1.5 กรณีที่ชุมชนเสนอโครงการที่นอกเหนือจากโครงการ ข้อ 1.2.1 – 1.2.8 ให้คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอนาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เพื่อพิจารณา
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
2.1 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
2.2 เป็นโครงการที่ชุมชนเสนอด้านการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1.2.1 – 1.2.8 หรือเป็นโครงการที่
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ มีความเห็นว่าให้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม
2.3 เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนา
ต่อยอดโครงการเดิม ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เสนอโครงการ ต้องมีขนาดจานวนสมาชิกที่ร่วมเสนอโครงการ ไม่น้อยกว่า
10 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชน ประมาณ 500 คน หรือกรณีที่ชุมชนมีสมาชิกไม่ถึง
500 คน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งหมดของชุมชนให้ครอบคลุมเกษตรกรมากที่สุด
2.4 เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนาไปใช้ประโยชน์
3. เงื่อนไขโครงการ
3.1 การจ้างแรงงาน
3.1.1 เน้นการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนเป็นหลัก
3.1.2 สัดส่วนการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน ยกเว้นกรณีจาเป็นและมีเหตุผลที่สมควร การจ้างแรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ในกรณีนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
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3.1.3 การจ้างแรงงานเกษตรกรควรพิจารณาจากแรงงานที่มีความสามารถสอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการ และให้พิจารณาการจ้างแรงงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก และพิจารณาการดาเนินการในการ
จ้างแรงงานให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ ชุมชนและกิจกรรมโครงการ
3.2 วัสดุอุปกรณ์
3.2.1 การจัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็นลาดับแรก
3.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุ
ร้านค้าที่จัดซื้อ
3.2.3 กาหนดเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 50 แรงม้า และวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ
ไม่เกิน 300,000 บาท
3.2.4 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถจัดซื้อได้
3.3 สถานที่ดาเนินการ
3.3.1 กรณีเป็นสถานที่สาธารณะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล ทั้งนี้
กรณีที่ต้องขอใช้พื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอาเภอให้ดาเนินโครงการในลักษณะเป็นการขอใช้พื้นที่เป็นการ
ชั่วคราว (โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือไม้ยืนต้นเพราะจะต้องไปดาเนินการตามกฎหมายที่ดิน) เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะเสนอให้นายอาเภอพิจารณาอนุญาต
3.3.2 กรณีเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีระยะเวลาที่สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการนั้นๆ
3.4 ไม่เป็นการก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างถาวรขึ้นใหม่ รวมถึงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสิ่งก่อสร้าง
ถาวร ยกเว้น การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เพาะชา ผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโรงเรือนชั่วคราวอื่นๆ
3.5 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณดาเนินการจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ และสามารถดาเนินการและเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จ ภายในเดือน กันยายน 2560
3.7 ให้คานึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ การส่งออกไป
ต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อมูลปริมาณน้า สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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แนวทางกาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
มาตรฐานการจ้างงาน ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) และเรื่อง อัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) และค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยมีแนวปฏิบัติในการกาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงาน
และวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
1. นิยามศัพท์และความหมาย
1.1 ลักษณะของการจ้างงาน หมายถึง
1.1.1 การจ้างแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน
1.1.2 การจ้างแรงงานฝีมือ
1.1.3 การจ้างแรงงานตามลักษณะงาน ทั้งนี้ เป็นการกาหนดตามชนิดและคุณภาพงาน
1.2 ลักษณะงบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ โครงการ ไม่รวม
ค่าแรงงานเกษตรกร ได้แก่
1.2.1 ค่าวัสดุ ค่าเช่า สาหรับดาเนินกิจกรรมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรืองบลงทุนคงที่ เช่น
- ค่าวัสดุในการปรับปรุงโรงเรือนตามเงื่อนไขโครงการ
- ค่าวัสดุค่าเช่าอุปกรณ์
- ค่าวัสดุถาวร (ประเภททุนคงที่) สาหรับกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8 กลุ่ม
1.2.2 ค่าวัสดุหมุนเวียน หรือวัสดุสิ้นเปลืองในการดาเนินกิจกรรมตามกรอบกิจกรรม 8 กลุม่
2. การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
2.1 การจ้างแรงงาน
2.1.1 ค่าแรงทั่วไป อ้างอิง ตามมาตรฐานแรงงานขั้นต่า
2.1.2 ค่าแรงงานฝีมือ อ้างอิง ตามมาตรฐานสานักงานแรงงานจังหวัด
2.1.3 ค่าแรงจ้างเหมาตามชิ้นงาน ให้อ้างอิงจากการจ้างงานที่หน่วยงานเคยมีการจ้างงานไว้(สาหรับการ
ผลิตศัตรูธรรมชาติใช้เกณฑ์ อ้างอิงของกรมส่งเสริมการเกษตร)
2.1.4 แรงงงานอื่นๆ ที่ไม่มีการกาหนดไว้ ให้พิจารณาจากการจ้างงานในท้องถิ่น โดยให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอพิจารณา
2.2 วัสดุอุปกรณ์
2.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานราคาให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น
2.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมีหลักฐานการจัดซื้อระบุร้านค้าที่
จัดซื้อ
2.2.3 กาหนดเกณฑ์การจัดซื้อเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 50 แรงม้า และวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ
ไม่เกิน 300,000 บาท
2.2.4 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช กรณีต้องการจัดซื้อสารเคมี เช่น ยูเรีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการทาปุ๋ยอินทรีย์ ก็สามารถจัดซื้อได้
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ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริหารการดาเนินงานโครงการใน
ระดับอาเภอ
1.3 จัดเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร กลุ่มสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เข้าร่วมประชุมในการจัดเวทีชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนที่กาหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
1.4 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1.4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจให้แก่ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรอาเภอทุกอาเภอ ประธาน ศพก. 77 จังหวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ระดับจังหวัด ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/
จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 ระดับอาเภอ ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 การจัดทาเวทีชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดทาเวทีชุมชนในคราวเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตาม
ข้อ 1.3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระสาคัญ
ของการจัดเวทีชุมชน ดังนี้
2.1.1 การคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.1.2 เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท จากการเสนอข้อมูลและ
ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน
กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม
2.1.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน
1) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และจานวนผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ 3)
2) กลุ่มสมาชิกในชุมชน มอบหมายเปิดบัญชีและการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า
5 คน และจานวนผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อ 3)
3) เงื่อนไขผู้มีอานาจเบิกจ่าย
3.1) วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน 5 คน
ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่ม จานวน 3 คน
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3.2) วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป มอบหมายคณะกรรมการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน 7 คน
ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่ม จานวน 5 คน
ทั้งนี้ ผู้มีอานาจลงนามในการเบิกจ่ายของกลุ่มต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ทาสัญญายืมเงินกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.2 จัดทารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดทารายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการฯ
(แบบ 9101-1)
2.3 เสนอโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน รวบรวมโครงการของชุมชน ตามข้อ 2.2 เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
ผ่านเกษตรอาเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบสรุปการขอรับการสนับสนุน
โครงการของชุมชน (แบบ 9101-2)
2.4 ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ
2.4.1 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชนที่ผ่าน
ความเห็นชอบ ตามข้อ 2.3 พร้อมจัดทารายงานการประชุม โดยพิจารณาตามกลุ่มโครงการ/กิจกรรม และเงื่อนไข
โครงการ โดยสานักงานเกษตรอาเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ ให้เสนอสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดส่งสานักจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และเสนอให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอพิจารณาต่อไป
3) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับอาเภอ
(แบบ 9101-3)
2.4.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการที่ไม่อยู่ภายใต้
กรอบโครงการ 8 กลุ่ม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดทารายงานการประชุม และเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) กรณีโครงการได้รับการอนุมัติ เสนอสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดส่งสานักจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) กรณีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ส่งกลับสานักงานเกษตรอาเภอ และส่งต่อคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด และเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด พิจารณาต่อไป
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับจังหวัด (แบบ 9101-4)
2.5 รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการอนุมัติโครงการ ที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
ตามข้อ 2.4.1 วงเล็บ 1 และข้อ 2.4.2 วงเล็บ 1 และจัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ (แบบ 9101-9) พร้อมจัดส่งสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

16

2.6 การดาเนินงานโครงการ
เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ตามลาดับแล้ว กลุ่มสมาชิกในชุมชนเริ่มดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ
2.7 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความโปร่งใส
2.7.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การจ้างแรงงานเกษตรกร (พิจารณาการ
จ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก) การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็น โดยมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก SC เป็นหัวหน้าคณะทางาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัดและมีเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด เป็นเลขานุการคณะทางาน
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุก
สัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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2.7.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ ตามพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ดังนี้
1) ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1, 2 และ 3
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
- พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 และ 9
โดยแต่ละคณะมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นประธาน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นรองประธาน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
1.2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
2) ระดับเขต แบ่งเป็น 9 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9
โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน กรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและผู้แทนหน่วยงานองค์กรเกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน
สังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
2.2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
2.4) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.7.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ให้ความรู้ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
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4) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกสัปดาห์ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ
5) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่
5.1) จัดทาแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ทุกชุมชนใน
พื้นที่ ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
5.2) คณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
2.7.6 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ในช่วงระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) รายงานผลการดาเนินงาน ตามข้อ 2.7.6 วงเล็บ 1 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบ
3) ความถี่ของการปฏิบัติหน้าที่ : อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
--------------------------------------------------------------

1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากสานักงบประมาณ
เมื่อสานักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาเนินการตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS
1.2 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
1.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับ
สานักงานเกษตรจังหวัด จานวน 77 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเป้าหมายการจัดแบ่งพื้นที่ในอาเภอ เพื่อการบริหาร
การพัฒนาการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จานวน 9,101 ชุมชน งบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร ชุมชนละ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 22,752,500,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
1.2.2 ดาเนินการโอนเงินให้สานักงานเกษตรจังหวัด พร้อมแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
หลักฐานประกอบการโอนเงิน
(1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
(2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
(3) เป้ าหมายการจั ดแบ่ งพื้น ที่ในอาเภอเพื่ อการบริห ารการพัฒ นาการเกษตร ของศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1.3 การรับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ
1.3.1 ตรวจสอบหนังสือจากสานักงานเกษตรจังหวัด ที่แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรว่ามีเงินโครงการ เหลือจ่าย พร้อม
แสดงเหตุผลรายชุมชนที่ไม่ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน และแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
1.3.2 ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตัดคืนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
1.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
1.4.2 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1.4.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFIMS
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2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของสานักงานเกษตรจังหวัด
2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากกรมส่ งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตร
จังหวัดต้องตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการให้ถูกต้องตรงกับที่ได้เสนอไว้
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
กรณีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2.2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ดังนี้
(1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากสานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
(2) รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
(3) หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน (ถ้ามี)
(4) บันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ
(5) สาเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
และเอกสารตามที่โครงการกาหนด
2.2.2 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.2.3 เมื่ อได้รั บ แจ้ ง ผลการพิจ ารณาเห็ นชอบจากส านั กจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ จัดทาทะเบี ยนคุ ม
การจัดสรรเงินโครงการ
2.2.4 เกษตรจั งหวัดอนุมัติการเบิ กจ่ายเงินโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
ชุมชนที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากสานักจัดทางบประมาณเขต
พื้นที่ และทาบันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ (คณะกรรมการชุมชนเก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน 1 ฉบับ)
2.2.5 ดาเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณ
ตามแหล่งของเงินที่ได้รับสนับสนุนโครงการ
2.2.6 จัดทาหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.........................
(สาขาภายในจังหวัด ) เพื่อดาเนินการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา...............” ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” แนบรายละเอียดการโอนเงิน
โครงการ และเขียนใบฝากเงินของแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามข้อ 2.2.4 เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
2.2.7 สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาใบสาคัญรับเงิน (บช.02) สาหรับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน
2.2.8 แจ้งการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พร้อมแนบใบสาคัญรับเงิน (บช.02) ให้ประธาน/
กรรมการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนลงนามรับเงิน
2.2.9 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอเพื่อทราบผลการพิจารณาโครงการ และการโอนจัดสรรให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.2.10 บันทึกการขอเบิกเงิน/การจ่ายเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)
2.2.11 รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
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กรณีไม่ได้รับความเห็นชอบโครงการ
(1) คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอจะเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการ
(2) เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบ ให้ดาเนินการตามข้อ 2.2.2 – 2.2.11
2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ กรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนไม่ได้เสนอโครงการ
กรณีที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนไม่ได้เสนอโครงการ ส่งผลให้มีเงินเหลือจ่าย สานักงานเกษตรจังหวัด ทา
หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุจานวนเงินเหลือจ่ายและอ้างอิ งเลขที่หนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ
โครงการ
2.4 ขั้นตอนการคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.4.1 จัดทารายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05) โดยตรวจสอบกับใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง และแจ้ง
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี “สานักงานเกษตรจังหวัด.......................” ที่เป็น ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับเงินโครงการใดโครงการ
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสานักงานเกษตรจังหวัด.........................”)
2.4.2 เกษตรจังหวัดอนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียนเช็ค สั่งจ่าย
“กระทรวงการคลัง ” เพื่อเบิกเกิน ส่ง คืน กรณีรับและคืน เงินภายในปีงบประมาณเดีย วกัน หรือเพื่อส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน กรณีรับและคืนเงินข้ามปีงบประมาณ
2.4.3 จั ด ท าทะเบี ย นคุม การรั บ -จ่ า ยเงิ น โครงการในภาพรวมของส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด (บช.03)
และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.5 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
2.5.1 บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ -จ่ายเงินโครงการของสานักงาน
เกษตรจังหวัด (บช.03)
2.5.2 รายงานรายรับ-รายจ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (บช.04)
2.5.3 เมื่อสิ้ น สุ ดการดาเนิ น งานโครงการ จัดทารายงานรายรับ -รายจ่ าย (บช.05) ส่ งให้ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรภายใน 20 วัน นับจากวันสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.5.4 จั ด เก็ บ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง ใบส าคั ญ เบิ ก จ่ า ยเงิ น ฉบั บ จริ ง ของกลุ่ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชน
ไว้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด
2.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2.6.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
2.6.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS
2.6.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2.6.5 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ
GFMIS โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.6.6 กากับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการที่กาหนด
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3. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
3.1 ขั้นตอนการรับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด
3.1.1 เปิ ด บั ญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่ อ บั ญ ชี “โครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชน (ชื่อชุมชน)..........อาเภอ..........” ตาม
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ หน้า 14 ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถนาไปใช้จ่ายในกิจกรรมของชุมชน
3.1.2 ลงนามในบั นทึ กข้ อตกลง การรั บเงินโครงการ ระหว่ างส านักงานเกษตรจั งหวั ด โดยเกษตรจั งหวั ด
กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 2 ฉบับ
3.1.3 เมื่อสานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินพร้อม ลงนามใบสาคัญ
รับเงิน (บช.02) และเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ทคี่ ณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 ฉบับ
3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
3.2.1 เมื่อจัดทาสัญญายืมเงินจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนอนุมัติให้ถอนเงินจาก
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เข้าบัญชี กลุ่มสมาชิกใน
ชุมชนที่ได้ผ่านการอนุมัติโครงการและได้รับโอนเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัดแล้ว เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่ อ บั ญ ชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้ า พ่ อ ภายใต้ ร่ มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน).....ตาบล..........อาเภอ……........” โดยเขียนใบฝากเงินของ
แต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
3.2.2 แจ้ งการโอนเงินโครงการ และให้ ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยัง กลุ่มสมาชิกในชุมชน พร้อมแนบใบสาคัญรับเงิน (บช.02) ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ลงนามรับเงิน รวมทั้งส่งสัญญายืมเงินที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน 1 ฉบับ
3.2.3 เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน ใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมที่ผ่า นการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ ว ให้ เรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หากไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายให้นาใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้ขายลงลายมือชื่อรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
3.2.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
3.3 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
3.3.1 กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงานเกษตรจังหวัด(สานักงาน
เกษตรจังหวัดแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของจังหวัด)
3.3.2 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริงให้สานักงานเกษตรจังหวัด
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4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
(1) ผู้ แทนกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน กลุ่มสมาชิกในชุมชน...(ระบุชื่อกลุ่ม).....ตาบล..........อาเภอ……….” เพื่อรองรับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนและ
ส่งสาเนาเลขที่บัญชี เงินฝากธนาคารให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถนาไปใช้จ่ายใน
กิจกรรมของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
(2) กลุ่มสมาชิกในชุมชนมอบหมายผู้แทนโดยระบุชื่อ -สกุล พร้อมแนบส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
เพื่อดาเนินการจัดทาสัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝ่ายละ 1 ฉบับ (แบบสัญญายืมเงินตามที่
กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด)
(3) เมื่อ กลุ่มสมาชิกในชุมชนได้รั บแจ้งการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ตรวจสอบความถูกต้อง
(ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร)
(4) เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชนใช้จ่ายเงินโครงการ
กรณีจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ เมื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดาเนินการตามโครงการแล้วให้เรี ยกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
กรณีการจ้างงาน เมื่อจ่ายค่าแรงงานให้แก่เกษตรกร ตามงวดของงานจะต้องเรียกสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน โดยเขียนใบฝากเงินของ
เกษตรกรแต่ละราย เพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ตามอัตราค่าแรงขั้นต่า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 8) และแนวทางกาหนดมาตรฐาน การจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
4.2 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
(1) จัดทาบัญชีและรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(2) รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
(3) ก ากับ ติ ด ตาม ดู แ ลและควบคุ มการใช้ จ่า ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด
4.3 เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(2) กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ถอนและนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(3) ส่ งหลั กฐานตามข้ อ 1 พร้ อมส าเนาใบน าฝากเงิ นตามข้ อ 2 และหลั กฐานการรั บ -จ่ ายเงิ นทั้ งหมดให้
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดาเนินโครงการ
4.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)
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ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กรณีโครงการตามกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ
สานักงบประมาณ
1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การขอรับเงิน
การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

4.ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติ
โครงการ
รวบรวมส่ง
สานักงานเกษตรจังหวัด
แจ้งผลการโอนเงิน

3.เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

จัดเวทีชุมชน
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

หลักฐานการจ่ายเงิน

7.โอนเงิน/แจ้งผล
การโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง
จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

ค่าวัสดุ

5.พิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สงป.1-18

8.โอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
- จ่ายเงินโดยนาฝากเข้าบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
จัดทาหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน
กลุ่มสมาชิก
และจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ในชุมชน
เกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
9.จ่ายเงิน

ค่าแรงงาน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ

6.แจ้งผล

25

ขั้นตอนการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กรณีโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการ
สานักงบประมาณ
การขอรับเงิน

1.โอนจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรเงิน/เบิกเงิน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

2.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
คณะอนุกรรมการ 5. พิจารณา/แจ้งผล หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ
อนุมัติโครงการ
พัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ของจังหวัด

4. ส่งโครงการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัด

แจ้งผลการโอนเงิน

3. เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

จัดเวทีชุมชน

6.พิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน/แผนการ
7.แจ้งผล
ใช้จ่ายงบประมาณ

สงป.1-18

9.โอนเงิน
- สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
- จ่ายเงินโดยนาฝากเข้าบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
จัดทาหลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน
กลุ่มสมาชิก
และจ่ายเงินโดยฝากเข้าบัญชี
ในชุมชน
เกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10.จ่ายเงิน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

หลักฐานการจ่ายเงิน

8.โอนเงิน/แจ้งผล
การโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง
จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

ค่าวัสดุ

ค่าแรงงาน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณโครงการ
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ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงบประมาณ
ส่งคืนงบประมาณในระบบ
GFMIS

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรณีเงินเหลือจ่าย
- ส่งคืนงบประมาณในระบบ GFMIS
ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงิน

กรณีไม่ได้จัดสรรเงิน
- ทาหนังสือแจ้งกรมฯ อ้างอิง
เลขที่หนังสือที่อนุมัติโครงการ

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัด

- รายงานผลการติดตามโครงการ
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริงและหลักฐานการโอนเงินคืน
(ถ้ามี) ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

- นาส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)

ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริง ภายใน 7 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

กลุ่มสมาชิกใน
ชุมชน

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
- โอนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน
5 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัตทิ างการเงินการบัญชี
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ลาดับ

รายการ

สานักงานเกษตรจังหวัดเบิกเงิน
1 การขอเบิก
1.1 เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
อนุมัติโครงการ สานักจัดทา
งบประมาณพื้นทีเ่ ห็นชอบโครงการ
และหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินแล้ว
ระบบประมวลผลจะเกิดคู่บัญชี
อัตโนมัติ

1.2 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน
(บัญชีรับเงินจากคลัง)

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZFB60_K8
แบบ ขบ 02

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ
ดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

5107010104
2102040102

เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานเครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- 4307010106 กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน
หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล
ให้หน่วยงาน
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

5209010106

เดบิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124
เครดิต เงินฝากสาหรับการ
จ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2
ให้ส่วนราชการ

2116010102
1101020202

2116010102
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ลาดับ

รายการ

1.3 หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายชาระเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยเขียนเช็ค
สั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
...............” ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
พร้อมกับแนบรายละเอียดการจัดสรร
เงินโครงการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน)

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZF_53_PM/
แบบ ขจ.05

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต เงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)

2 รับเงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้ามี)
ZRP_RE
2.1 เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบัน
บช.01
นาฝากเงินเหลือจ่ายโครงการ
การเงิน
ประเภทเอกสาร RE
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
เครดิต เงินรับฝากอื่น
งบประมาณของสานักงานเกษตร
จังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
2.2

ZF_02_PP
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ถอน
เดบิต เงินรับฝากอื่น
บช.01
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์
ประเภทเอกสาร PP ที่สถาบันการเงิน
งบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่าย
“กระทรงการคลัง”

รหัสบัญชี
2102040102
1101020603

1101030102
2111020199

2111020199
1101030102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
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ลาดับ
3

รายการ

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืน (ถ้ามี) ดาเนินการ
ต่อจากข้อ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก
อ้างอิง ปี ค.ศ. จานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จานวน 3 หลัก

3.1 บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจานวน

ZGL_DB4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
ประเภทเอกสาร BD

3.2 เมื่อหน่วยงานนาเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ให้ใช้ใบนาฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “เบิกเกินส่งคืน” และธนาคาร
ส่งข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท
CJ
3.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

ZRP_R6
แบบ นส 02-1

1101010101
2116010104

เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
1101020301
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 4307010112
1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน

เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

1101010112
1101010101
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ลาดับ

รายการ

3.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
4

คาสั่งงาน
GFMIS
หน่วยงาน
Web online
ชื่อบัญชี
ZGL_BE
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
แบบ บช 01
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ
ประเภทเอกสาร BE การดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน

บันทึกรายการบัญชี
รหัสบัญชี
2116010104
5107010104

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ
(ถ้ามี) ดาเนินการต่อจากข้อ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุน ตามเอกสาร
ขอเบิก
อ้างอิง ปี ค.ศ. จานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จานวน 3 หลัก

4.1 บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนข้าม
ปีงบประมาณ
ออกใบเสร็จรับเงินทั้งจานวน
4.2 เมื่อหน่วยงานนาเงินส่งที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ให้ใช้ใบนาฝากเงิน Pay in Slip
เลือก “รายได้แผ่นดิน” และธนาคาร
ส่งข้อมูล Bank Statement เข้าสู่
ระบบ GFMIS จะได้เอกสารประเภท CJ

ZGL_DB4
เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
ประเภทเอกสาร BD
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานหน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้
กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

1101010101
2116010104
5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
1101020301
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน 4307010112
1101010112 กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืน
จากหน่วยงาน
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ลาดับ

รายการ

4.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ข้ามปีงบประมาณ
4.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

คาสั่งงาน
GFMIS
Web online
ZRP_R1
แบบ นส 02-1

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต พักเงินนาส่ง
เครดิต เงินสดในมือ

ZGL_BF
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
แบบ บช 01
เครดิต เงินเหลือจ่ายปีเก่า
ประเภทเอกสาร BF

รหัสบัญชี
1101010112
1101010101
2116010104
4206010102

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
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เอกสารประกอบขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ลาดับขั้นตอน
การเสนอโครงการ
1. กลุ่มสมาชิกในชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เลขานุการฯ)

2. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เลขานุการฯ)เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตรอาเภอ
กรรมการและเลขานุการฯ)

เอกสารประกอบ
1.1 ตัวโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ตามแบบเสนอโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ (แบบ 9101-1)
1.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3 รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน
1.4 แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอาเภอ (แบบ 9101-5)
และ/หรือ หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน (แบบ 9101-6)
1.5 ใบสืบราคาสินค้าละวัสดุในท้องถิ่น กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มี
มูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
กาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย
1.6 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจ้างแรงงานและวัสดุอุปกรณ์
2.1 เอกสารการเสนอโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามข้อ 1.1 – 1.6
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.3 แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน (แบบ 9101-2)

3. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตร
อาเภอ กรรมการและเลขานุการฯ)
- เสนอสานักงานเกษตรจังหวัด (กรณี
โครงการทีเ่ สนอตรงตามเงื่อนไข จานวน 8
กลุ่มกิจกรรม และคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
อนุมัติ)
- เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (กรณีโครงการ
ที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรม
โครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือ
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม)

3.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (แบบ
9101-3)
3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
3.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 2.1 – 2.3

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด จัดส่งให้สานักงานเกษตร
จังหวัด

4.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (แบบ 9101-4)
4.2 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของจังหวัด
4.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3
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ลาดับขั้นตอน
การเสนอโครงการ (ต่อ)
5. สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการ
และจัดทาแบบจัดทาแผนฯ โครงการเสนอต่อ
สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO)

6. สานักจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO)
ส่งคืนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
สานักงานเกษตรจังหวัด
การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ
7. สานักงานเกษตรจังหวัด จัดสรรเงินให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

เอกสารประกอบ
5.1 แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
(แบบ 9101-9)
5.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ อนุมัติ)
5.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 4.1 – 4.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะอนุกรรมการฯ
ของจังหวัด อนุมัติ)
6.1 แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
(แบบ 9101-9)
6.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ อนุมัติ)
6.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 4.1 – 4.3 (กรณีโครงการทีค่ ณะอนุกรรมการฯ
ของจังหวัด อนุมัติ)

7.1 หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
7.2 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพื่อแจ้งการจัดสรรเงิน
7.3 เช็คสั่งจ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
7.4 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.01)
7.5 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8.1 บันทึกข้อตกลง (แบบ 9101-7)
รับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด
8.2 ใบสาคัญรับเงิน (บช.02)
8.3 สาเนาสมุดธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 9101-8)
โอนเงินให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน
9.2 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
9.3 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน
10. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาทะเบียนคุม 10.1 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.01)
การรับ-จ่ายเงิน
10.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อฯ
10.3 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง (เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ)
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ลาดับขั้นตอน
11. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทา
รายงานการรับ-จ่ายเงิน จัดส่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร
การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
โครงการ (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงานโครงการ
12. กลุ่มสมาชิกในชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน

13. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับสานักงาน
เกษตรจังหวัด

14. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
15. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับ
สานักงานเกษตรจังหวัด

เอกสารประกอบ
11.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)
11.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

12.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
12.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
12.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน
12.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
12.5 ใบฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชี
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
13.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากบัญชี
ธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
13.5 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตรจังหวัด
14.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
14.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
14.3 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตร
จังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
15.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
15.2 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตร
จังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
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ลาดับขั้นตอน
16. สานักงานเกษตรจังหวัด
ดาเนินการ
- เบิกเกินส่งคืน กรณีรับ-จ่ายเงิน
ภายในปีงบประมาณเดียวกัน
- นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
กรณีนาส่งเงินข้ามปีงบประมาณ

เอกสารประกอบ
16.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
16.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.03)
16.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.05)
16.4 หนังสืออนุมัติให้นาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
16.5 สาเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ
ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีรองรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
16.6 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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แบบเสนอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แบบ 9101-1

๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................................
ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)....................................................................................................
ชื่อชุมชน............................................................ตาบล............................อาเภอ ......................................
จังหวัด...................................
จานวนงบประมาณที่เสนอขอ........................................................(บาท)
ประเภทของโครงการ(เครื่องหมาย
 1. ด้านการผลิตพืช และ พันธุ์พืช
 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 3. ด้านการจัดการศัตรูพืช
 4. ด้านฟาร์มชุมชน
 5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 6. ด้านปศุสัตว์
 7. ด้านประมง
 8. ด้านปรับปรุงบารุงดิน
 9. ด้านอื่นๆ.............................(ระบุ)....
๒. หลักการและเหตุผล
เขียนพรรณนา บรรยายถึง
- ความสาคัญของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนกับพื้นที่
- สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา
- ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๓. วัตถุประสงค์
- ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงานโครงการ
- มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการที่ดาเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถวัด/ประเมินผลได้
๔. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายบุคคล
4.2 เป้าหมายพื้นที่
๕. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
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๖. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
- ระบุกิจกรรมโดยเรียงลาดับตามระยะเวลาดาเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม ในลักษณะ
ของตาราง
- แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
- ระบุการเชื่อมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการนาไปใช้ประโยชน์
- ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน หรือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดาเนินกิจ
ต่อไปหรือเพื่อต่อยอด
๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
- ระบุจานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน
- จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน
- กรณีที่ค่าจ้างแรงงานต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ให้ระบุเหตุผลความจาเป็น แต่ต้องไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๓๐
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มสมาชิกในชุมชนในพื้นที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙.๑ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ..........................................................
๙.๒ กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) ...............................................................
10. ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..................................................................
(
)
ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน

ลงชื่อ..................................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด**
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการฯ
(
)
ตาแหน่ง..................................................

ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการฯ
(
)
ตาแหน่ง..................................................

**พิจารณาโครงการที่นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่
ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
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ตัวอย่างกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
ฯลฯ

ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โครงการ ................................................................... ยอดรวมงบประมาณ..........................................................................บาท
หน่วย : บาท
กิจกรรม
๑.

๒.

แยกรายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมจานวน

ปี 2560
(ใส่ตัวเลขงบประมาณเป็นรายเดือน)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

๑. ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
อื่น ๆ
๒. ค่าจ้างแรงงาน
แรงงานทั่วไป
แรงงานฝีมือ
๑. ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
วัสดุหมุนเวียนทางการเกษตร
อื่น ๆ
๒. ค่าจ้างแรงงาน
แรงงานทั่วไป
แรงงานฝีมือ

รวมเงินทั้งสิ้น
สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน ร้อยละ
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน
๑. เอกสารตัวโครงการ
เอกสารที่เขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน รายการ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ/โครงการ
๒. เอกสารการตั้งกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ประกอบด้ วย กรรมการบริ หาร กลุ่ มสมาชิ กในชุ มชน และรายชื่ อสมาชิ กที่ หน่ วยงานรั ฐรั บรอง หรื อประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง หรือเกิดขึ้นจากประกาศ หรือ พ.ร.บ. เช่น
- ประกาศจัดตั้งการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
- ประกาศมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. ที่จัดตั้งองค์กร/กลุ่ม
- การจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียนกลุ่ม/องค์กรกับภาครัฐ
- กิจกรรม/โครงการของรัฐ
๓. รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
รายงานผลการจัดเวทีชุมชนพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เขียนโครงการขอรับ
การสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนใน
รูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน กรณีที่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้ง
กลุ่ม
3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ/การจัดทาโครงการตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
3.3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน เป็นรายโครงการ
4. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของสาธารณะประโยชน์ หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองโดย ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน และประธานกรรมการฯ ระดับชุมชน

แบบ 9101-2
แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ชุมชน............................................................ตาบล ....................................................อาเภอ..................................จังหวัด....................................
วงเงินงบประมาณรวมได้ที่ขอรับการสนับสนุน ................................................ บาท
วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ...........จานวน....................โครงการ รวมจานวนเงิน ........................................บาท
จานวนเงิน (บาท)
ที่

รวม

ชื่อโครงการ

ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง
แรงงาน

รวม

สัดส่วน
ค่าจ้าง
แรงงาน
(ร้อย
ละ)**

กลุม่ สมาชิกใน
ชุมชนผู้รับผิดชอบ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

เอกสารแนบ
(ใส่เครื่องหมาย/ในข้อที่มี)
แผนการ
รายงานผล
เอกสาร ปฏิบัติงาน
การจัดเวที
โครงการ และการใช้
ชุมชน
จ่ายเงิน

(จานวนโครงการ)

ทั้งนี้ได้แนบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน วันที่ ........เดือน.................พ.ศ.................. ลงชื่อ .........................................เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(
)
ลงชื่อ ...........................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(
)

** สัดส่วนค่าจ้างแรงงาน (ร้อยละ)

= ค่าจ้างแรงงาน X 100
จานวนเงินรวมของโครงการ
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แบบ 9101-3

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาเภอ......................................................จังหวัด............................................
จานวน...............ชุมชน จานวน.....................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท

ที่

ชื่อชุมชน

ชื่อ
โครงการ

ประเภท
โครงการ

ชื่อกลุม่
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

งบประมาณ

ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง
แรงงาน

ผลการพิจารณา
อนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /)

จานวนรวม
เงิน

จ้าง
แรงงาน
ในชุมชน

สัดส่วน
ค่าจ้างแรงงาน
ตั้ ง แ ต่
ร้ อ ย ล ะ
30-49

ร้อยละ
50
ขึ้นไป

ความ
ครบถ้วน
การผลิต
การตลาด
การนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้
ประ
โยชน์
ต่อ
เนื่อง

โครงการ
ไม่
ซ้าซ้อน

ดาเนิน
การได้
ทันที

เกณฑ์
มาตรฐา
นค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความ
เหมาะ
สมของ
แผนงาน/
เงิน

ความ
ครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

อนุมัติ

รวม

ลงชื่อ............................................เลขานุการฯ
(
)
เกษตรอาเภอ ..............................................

ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
(
)
ตาแหน่ง ..............................................

หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะกรรมการระดับอาเภอ มีจานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น

ไม่
อนุมัติ
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แบบ 9101-4

สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
จังหวัด ...................................
จานวน ...............ชุมชน จานวน.................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท

ที่

ชื่อ ชุมชน

ชื่อ
โครงการ

ประเภท
โครงการ

ชื่อกลุม่
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

งบประมาณ

ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง
แรงงาน

ผลการพิจารณา
อนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย /)

จานวนรวม
เงิน

จ้าง
แรงงาน
ในชุมชน

สัดส่วน
ค่าจ้างแรงงาน
ตั้ ง แ ต่
ร้ อ ย ล ะ
30-49

ร้อยละ
50
ขึ้นไป

ความ
ครบถ้วน
การผลิต
การตลาด
การนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้
ประ
โยชน์
ต่อ
เนื่อง

โครงการ
ไม่
ซ้าซ้อน

ดาเนิน
การได้
ทันที

เกณฑ์
มาตรฐา
นค่าจ้าง
แรงงาน
และวัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความ
เหมาะ
สมของ
แผนงาน/
เงิน

ความ
ครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

อนุมัติ

รวม

ลงชื่อ............................................เลขานุการฯ
(
)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ..............................................

ลงชื่อ............................................ประธานคณะอนุกรรมการฯ
(
)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ..............................................

หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด มีจานวนหลายแผ่น
จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น

ไม่
อนุมัติ
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แบบ 9101-5
ตัวอย่าง
แบบการขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ต่อนายอาเภอ
ที่อยู่ .................................................
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ ๒๕60
เรื่อง ขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์
เรียน นายอาเภอ..............................................จังหวัด............................................
ข้าพเจ้า...................ในฐานะผู้รับมอบอานาจจาก................................................................
อายุ...................ปี สัญชาติ ....................อยู่บา้ นเลขที่................หมู่ที่.................. ซอย....................................
ถนน........................................... ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... โทรศัพท์......................................
โทรสาร.............................................
๑.มีความประสงค์จะในการใช้ที่สาธารณประโยชน์
เขียนพรรณนาบรรยายถึง
- วัตถุประสงค์ในการใช้ที่ สาธารณประโยชน์ประจาตาบล เพื่อใช้ในโครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒. การขอใช้งานและพื้นที่ที่ใช้
- ระบุมติที่ประชุมของคณะกรรมการระดับชุมชน
- ขนาดของพื้นที่ ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ
3. ระยะเวลาการใช้ ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึง วันที่ เดือน พ.ศ.
4. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่
นาย/นาง/นางสาว.......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ
..............................................
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
*แนบพร้อมสาเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคาขอ
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แบบ 9101-6
ตัวอย่าง
หนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์ที่ดิน
ที่อยู่ ...........................................
วันที่.......เดือน............พ.ศ. 2560
โดยหนังสือฉบับนี้(เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า .................................................. อายุ ......... ปี
เลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน .....................................เชื้ อ ชาติ ไทย สั ญ ชาติ ไทย อยู่ บ้ า นเลขที่
.................................
หมู่ที่............ถนน...........ตรอก.........../ซอย..............ตาบล………………อาเภอ................. จังหวัด..................
รหัสไปรษณีย์................
ได้ยินยอมให้ กลุ่มสมาชิกชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)
ชุมชน
น
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
เข้าทาประโยชน์ในเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. .....................(ระบุกิจกรรม) เนื้อที่ ............ ไร่ ในท้องที่ หมู่ที่ .............. ตาบล ...................
อาเภอ.............................................จังหวัด.............................. เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท .......................
(ระบุประเภทของเอกสารสิทธิ์) ระวาง............................... เลขที่...............................พื้นที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม
พื้นที่....................................... ไร่
2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกาหนดระยะเวลา .............. ปี
3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากข้อความเป็นเท็จ ข้ าพเจ้ายอมรับ
ผิดทางกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ความยินยอม
)
ผู้รับความยินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอมและสาเนากรรมสิทธ์ที่ดินด้วย
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แนวทางการดาเนินงานการขอใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ
๑.ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ผู้ขอใช้จะต้องยื่นคาขอต่อนายอาเภอท้องที่เพื่อพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
๒.ที่ราชพัสดุ
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอใช้ต่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
๓.ที่ดินในเขตปฏิรูป
ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินให้
ยื่นคาขอที่สานักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด ) ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ตามแบบที่ ส.ป.ก. จังหวัดกาหนด
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
๔.ที่ดินเอกชน
ยื่นขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองเป็นรายกรณีไป
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แบบ 9101-7
บันทึกข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุนจากสานักงานเกษตรจังหวัด.............................................
“โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
.................................................
บันทึกข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น ณ
(สานักงานเกษตรจังหวัด.......)
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ระหว่าง
(ชื่อเกษตรจังหวัด)
ตาแหน่ง
(เกษตรจังหวัด)
ในฐานะ
(ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนงบประมาณ” ฝ่ายหนึ่ง กับ (ชื่อประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ในฐานะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” อีกฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1. จานวนโครงการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน
โครงการ
1.1 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.2 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.3 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.4 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) )
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
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1.5 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) )
งบประมาณ ค่าแรงงาน
บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์
บาท
งบประมาณรวม
บาท
1.6 ………………………………….
2. รวมงบประมาณจานวน
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
บาท
เพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทัง้ สองฝ่ายจึงทาบันทึก
ข้อตกลงโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) หลังได้รับเงินจากโครงการ จะดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้สนับสนุนงบประมาณ จ่ายเงินให้ผู้ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ โดยฝากเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผูไ้ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งของคณะ
กรรมการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณยินยอมรับผิดชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยผู้สนับสนุนงบประมาณมิ
ต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
หากผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ชาระเงินทีไ่ ด้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว ผูส้ นับสนุนงบประมาณ
สามารถดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจะรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืนให้ผู้สนับสนุน
งบประมาณ โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนงบประมาณ ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิน้ โครงการ
บันทึกข้อตกลงนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).....................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน....................................

(ลงชื่อ)....................................ผู้สนับสนุนงบประมาณ
(
)
เกษตรจังหวัด...................................

(ลงชื่อ).................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ)......................................พยาน
(
)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ)..................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ).....................................พยาน
(
)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

(ลงชื่อ)..........................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................
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แบบ 9101-8
สัญญายืมเงิน

“โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
……………………………….
สัญญาฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ ณ.....................................................................................................................
เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.......................ระหว่าง...........................................................................
ตาแหน่ง...................................................ในฐานะ............................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง กับ..................................................ตาแหน่ง......................................................
ในฐานะ.........................................................ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ยืม” อีกฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1) ชื่อโครงการ..................................................................................................................................
2) กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)…………………………................................................................
3) กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4) งบประมาณ.......................................................................................................................บาท
เพื่อเป็นข้อตกลงในการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทัง้ สองฝ่ายจึงทา
สัญญาขึ้น โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ผู้ยืม ตกลงจะปฏิบัติภายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
(1) หลังได้รับเงิน จะดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1.1) ค่าแรงงาน จานวนเงิน........................................................................................บาท
(1.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวนเงิน..................................................................................บาท
โดยผู้ให้ยืมจะนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืม ชื่อบัญชี.....................................................
เลขที่บัญชี.......................................................
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ยืมยินยอมรับผิดชาระเงิน
ที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
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หากผู้ยืมไม่ชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้ยืม
ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันทีไ่ ด้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้ยืม
ดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมจะรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน ภายใน 5 วัน และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืน
โดยการนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้ยืม ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญ ชี
.......................................................... ภายใน 5 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
สัญญาฉบับนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานีโ้ ดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).......................................ผู้ยืม
(
)
ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)....................................

(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ยืม
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน.............................

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม
(
)
กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)...................................

(ลงชื่อ)............................................พยาน
(
)
ตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ ม).......................

(ลงชื่อ)......................................ผู้ยืม
(
)
กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).................................

(ลงชื่อ).............................................พยาน
(
)
ตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน.....................................

แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2560
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

แบบ 9101-9

คาชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : (ลงชื่อ) .......................................................
(
)
ตาแหน่ง : เกษตรอาเภอ ............................................
วัน/เดือน/ปี :
โทร :

หัวหน้าส่วนราชการ : (ลงชื่อ)..........................................................
(
)
ตาแหน่ง :
เกษตรจังหวัด ............................................
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
วัน/เดือน/ปี :
โทร :

สาหรับสานักงบประมาณเท่านั้น
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
คาชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (ลงชื่อ)...........................................................
(
)
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ .............
วัน/เดือน/ปี :
โทร :
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ผู้พิจารณา : (ลงชื่อ) .......................................................
(
)
ตาแหน่ง :
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี :
โทร :

แบบ 9101-9

แบบจัดทำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 งบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560
โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
* งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
* งบกลาง
แบบ สงป.301/คปช.
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
R รายงานแผน
ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัส : 07011
* รายงานผล

ส่วนรำชกำร/ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัด/อำเภอ/
ตำบล/หมูบ่ ำ้ น/โครงกำร

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิน้
แผน

ผล

กรกฎำคม
แผน

ผล

สิงหำคม
แผน

กันยำยน
ผล

แผน

ผล

๕๓

จังหวัด..........................
อาเภอ.........................
ตาบล...........................
1. ชุมชน..............................
1.1 โครงการ...............
1.2 โครงการ...............
2. ชุมชน..............................
2.1 โครงการ...............
2.2 โครงการ...............
ตาบล...........................
3. ชุมชน..............................
3.1 โครงการ...............
3.2 โครงการ...............
4. ชุมชน..............................
4.1 โครงการ...............
4.2 โครงการ...............
รวมทัง้ สิ้น

ประเภท
รำยกำร

ประชำชนผู้
ได้รับ
ประโยชน์
จำนวน
(คน)

เป้ำหมำย

ตัวอย่าง
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คาแนะนาในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
…………………………….
1. สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
1.1 เตรียมข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ชุมชนเป้าหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เข้าร่วมเวทีชุมชน เพื่อร่วมนาเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ต่อชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ในการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
1.2 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัดเวที
๒. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ดาเนินการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ของชุมชน เพื่อรวบรวมโครงการทีเกิดจากความต้องการของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยดาเนินการ
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/แจ้ง อปท. / กานัน และผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับทราบ เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน
๒.๒ ประสานงานสานักงานเกษตรอาเภอขอรับการสนับสนุนนักวิชาการเกษตร ผู้รู้ จาก
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มาเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน
๒.๓ การดาเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุ มชน ควรมีการ
กาหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้ชัดเจน
- เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และความต้องการของชุมชน จัดทาเป็นงานกิจกรรมด้านการเกษตรของ
ชุมชน
- ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่างๆ แล้วสรุปรายงานผลการจัดทา
เวที(ตามแบบฟอร์ม)
- นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุ ฒิด้านการเกษตร
ผู้ชานาญการต่างๆ จากหน่ วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เป็นผู้ นาเสนอข้อมูล วิชาการที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ไม่ชี้นาโครงการ แต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ)
- กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้นาเสนข้อมูลและ
ปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการที่เป็นตามความต้องการของชุมชน ตามมติในเวทีชุมชน เสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
วิธีการน าเสนอในเวทีชุมชน ต้องให้ ทุกคนมีส่ ว นร่ว มในการเสนอข้อมูล ความเห็ น การวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2.4 ท าการวิ พ ากษ์ แ ผน/โครงการแต่ ล ะหมู่ บ้ า นสรุ ป เป็ น ภาพรวมของต าบล เรี ย งล าดั บ
ความสาคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก
2.4.1 โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่กาหนด
2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของตาบล
2.4.3 โครงการ/กิจกรรม มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดการดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน
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2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะดาเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก
ซ้าซ้อน ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน)
2.4.5 ผลตอบแทนคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่
2.4.6 ความสามารถในการดาเนินการของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน ให้มี
ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 3 ประเด็น
2.5.1 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน
2.5.2 มอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน
2.5 3 เห็นชอบกิจกรรม/โครงการของชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ
บทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดทา
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ในการจั ด เวที ชุ มชนเพื่ อ จั ดท าโครงการ/กิจ กรรม เลขานุก ารคณะกรรมการฯ ระดั บชุ ม ชน
ที่เป็ นเจ้ าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของสานักงานเกษตรอาเภอ จะทาหน้าที่เป็นวิทยากร กระบวนการ โดยมี
บทบาท ดังนี้
1. ดาเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย โครงการรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ชุมชน สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้5.
เป็นพี่เลี้ยง – ที่ปรึกษา
6. ผู้ ป ระสานงาน/เชื่อ มโยงประสานงานระหว่า งกลุ่ ม อาชี พ องค์ ก รเกษตร กลุ่ มปั ญ หาที่ มี
ความคิดแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง/เป้าหมายเดียวกัน
7. ควบคุมเวลา/สถานการณ์ให้เหมาะสม
8. สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ให้เกียรติ ให้โอกาสซึ่งกันและกัน
9. จัดทารายงาน
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กรอบรูปแบบการจัดเวทีชุมชน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. ผู้เข้าร่วมเวที
ตัวอย่างในการจัดเวทีชุมชน วันที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................
มีผู้เข้าร่วมจานวน .......... คน ตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย
* คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
* ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
* อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
* เกษตรกร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
* หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3. วิธีการจัดเวที
* การกล่าวต้อนรับ
* การนาเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
* การนาเสนอ ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่ จานวนคน สารวจวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และความต้องการ
ของชุมชน
* การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูล
ในที่ประชุม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดตัวอย่างเช่น การตั้งคาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1. กิจกรรม/การดาเนินชีวิตที่ผ่านมาของชุมชน
คาถามที่ 2. อุปสรรค/ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน แนวทางการแก้ไข หรือพัฒนา
คาถามที่ 3. สิ่งที่เป็นศักยภาพของชุมชนหรือสิ่งที่ชุมชนภูมิใจ รวมถึงสิ่งที่ชุมชนคาดหวัง
* การประมวล สรุปผลมติที่ประชุม
* การวางแผนการดาเนินงาน
* รายงานผลสรุปการจัดเวทีตามแบบที่แนบ
- เรื่องเพื่อทราบ/วัตถุประสงค์
- การนาเสนอข้อมูลของผู้ร่วมจัดเวที และข้อเสนอความต้องการของชุมชน
- ข้อสรุปผลการจัดเวที
- มติที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ/กลุ่มในการดาเนินงาน
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แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน
รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน ชื่อชุมชน............................. อาเภอ..................................จังหวัด..............................
วันที่ ......................................................................................................... .....................................................
หมายเลขบั ต ร
ที่ ชื่อ-สกุล
องค์กร/ที่อยู่
โทรศัพท์
ลายเซ็น
ประชาชน

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ...............................................................................
อาเภอ ............................................................................ จังหวัด .......................................................................
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการจัดทาเวทีชุมชน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ที่มีการลงลายมือชื่อไว้
2. มติที่ประชุม
2..1 ผลการคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการระดับชุมชน โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ
2..2 ผลการมอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน โดยระบุชื่อ และตาแหน่งในคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน ของบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
2. 3 ผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญโครงการ/กิจกรรมของชุมชน หรือของ
กลุ่ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชน ตามหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขโครงการ 9101 ตามรอยเท้ า พ่ อ ภายใต้ ร่ ม พระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยแยกเป็นแต่ละโครงการของชุมชน หรือของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตัวอย่าง
เช่น
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อกรอบแนวทางกิจกรรม..............(ภายใน 8 กลุ่มกิจกรรม/นอกเหนือ 8 กลุ่มกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

บช.01
รายละเอียดการจัดสรรเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด......................................................
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อชุมชน)

อาเภอ

ชื่อบัญชีเงินฝาก
ธ.ก.ส.

สาขา

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)

จานวนเงิน
(บาท)
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บช.02
ใบสาคัญรับเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ที่.....สานักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ)...................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.........................................ตาบล.............................อาเภอ..........................จังหวัด............................
ประธาน/กรรมการฯ ระดับชุมชน................(ชื่อชุมชน).................................อาเภอ..................................
ได้รับเงินจาก.................สานักงานเกษตรจังหวัด(ระบุ)........................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน
บาท
สตางค์

รวม
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................

บช.03
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สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................................
ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ วันที่..................................................
หน่วย : บาท
ลาดับ

คณะกรรมการฯ
อาเภอ
ระดับชุมชน (ชื่อชุมชน)

รวมทั้งสิ้น

รายการจ่าย

รายรับ
ค่าวัสดุ

ค่าแรง

คงเหลือ
รวม

หมายเหตุ
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บช.04
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................
รายงานรายรับ-รายจ่าย
ณ วันที่ .................................................................
หน่วย : บาท
รายรับ :รับเงินสนับสนุนโครงการ
รวมรายรับ
รายจ่าย :ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน
รวมรายจ่าย
คงเหลือ ณ วันที่ ......................

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

หมายเหตุ 1. รายการจ่ายให้ระบุจานวนเงินเฉพาะกิจกรรมที่ดาเนินโครงการจริงในเดือน
2. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
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บช.05
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
หน่วย : บาท
รายรับ :รับเงินสนับสนุนโครงการ
รวมรายรับ
รายจ่าย :ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน
รวมรายจ่าย
คงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

ทารายงานรับ-จ่าย ภาพรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
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บช.06

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................
กลุ่มสมาชิกในชุมชน............(ระบุชื่อกลุ่ม).............................ตาบล.............................................................
อาเภอ........................................................................ จังหวัด.....................................................................

.............................................(ลงชื่อ)
(.................................................)
วันที่...............................................

หมายเหตุ

- ลงชื่อผู้มีอานาจในการจ่ายเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน
- ใช้แบบ บช.06 หรือตามแบบฟอร์มที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
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