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อคป. ๐๑ 
 

แบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ 

 
 
คําชี้แจง  กรอกขอมูลรายละเอียด และทําเครื่องหมาย / ใน       ตามโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐใหครบถวน พรอมทั้งแนบเอกสาร รายละเอียดประกอบการขอรับ            
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
 
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป   
๑. กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง...................................................................รหัสกองทุน.....................................
เลขที่.........หมูที่..........ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.................................  
เบอรโทรศัพท................................................... 
๒. มติที่ประชุมสมาชิก ใหดําเนินโครงการ  เมื่อวันที่.........เดือน.................. พ.ศ................. 
๓. คณะกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง และอาสาประชารัฐ 

๓.๑ รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง 
 
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
อายุ 

 
ที่อยู 

 
โทรศัพท 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

 
ลายมือช่ือ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
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๓.๒ รายชื่ออาสาประชารัฐ 
(๑) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................  

อายุ.........ป   อาชีพ............................... เบอรโทรศัพท...........................................  
        ปจจุบันมีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน กลุม องคกร (กรรมการ/สมาชิก) 

(ระบุ) ...................................................................................................................... . 
 (๒) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. ......................................  

อายุ.........ป   อาชีพ............................... เบอรโทรศัพท...........................................  
        ปจจุบันมีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน กลุม องคกร (กรรมการ/สมาชิก) 

(ระบุ) ....................................................................................................................... 
 (๓) ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. ......................  

อายุ.........ป   อาชีพ............................... เบอรโทรศัพท........................................... 
        ปจจุบันมีสวนรวมกับกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน กลุม องคกร (กรรมการ/สมาชิก) 

(ระบุ) ................................................................................................................. ...... 
สวนที่ ๒  คุณสมบัติ และหลักเกณฑ 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว 
ที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบใหดําเนินโครงการ เมื่อวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ...............  
มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใส  ตรวจสอบได และมีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในกองทุน
หมูบาน/ชุมชนเมือง 
มีแผนการพัฒนากองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง 
ไดรับการเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ ๓ แลว  
  ไดยื่นคําขอเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ ๓ แลว หรือ 
  ไดเขารวมโครงการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง 
เปนกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดต้ังใหม ตั้งแตป 2557 

สวนที่ ๓  เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
  แบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ (อคป. ๐๑) 

แบบรายชื่อผูเขารวมประชุมสมาชิก (อคป. ๐๒) 
แบบบันทึกรายงานการประชุมสมาชิก (อคป. ๐๓)  
สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  สําเนางบการเงินของปที่ผานมา (บัญชีที่ ๑) 
 สําเนาบันทึกการประชุม/คําสั่ง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง 

สวนที่ ๔ แผนการพัฒนากองทุนหมูบาน/ชมุชนเมือง 
๔.๑ การขยายการรับสมัครสมาชิก 

(๑) เปาหมายสมาชิก ที่จะเพ่ิมข้ึน ............................คน 
(๒) ระยะเวลาดําเนินการ ..................................................................................  
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วิธีการขยายการรับสมาชิก (การรับสมาชิก, การจูงใจ, จัดระบบสวัสดิการ ฯลฯ) 
(1)........................................................................................................................................ 
(2)........................................................................................................................................  
(3)........................................................................................................................................  

๔.๒ การออมเงิน เพื่อประกันความเส่ียง การสรางวินัยทางการเงิน (มีวิธีการอยางไร)  
(1)........................................................................................................................................  
(2)........................................................................................................................................  
(3)............................................................................................................................. ........... 

๔.๓ การสรางระบบสวัสดิภาพ และสวัสดิการ (มีวิธีการอยางไร) 
(1)........................................................................................................................................  
(2)........................................................................................................................................ 
(3)............................................................................................................................. ........... 
การสรางสวัสดิการ เพื่อสมาชิก/ประชาชน (ดําเนินการในเรื่องใดบาง) 
(1)........................................................................................................................................  
(2)........................................................................................................................................ 
(3)............................................................................................................................. ........... 

สวนที่ ๕  โครงการ และงบประมาณ 
   โครงการท่ี ๑ ชื่อโครงการ........................................................  

งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)  
โครงการท่ี ๒ ชื่อโครงการ........................................................  
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................)  
โครงการท่ี ๓ ชื่อโครงการ........................................................  
งบประมาณ......................................บาท (...............................................................) 
(รายละเอียดตามโครงการแนบทาย) 
 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักการประชารัฐ ตามโครงการเพ่ิมความเขมแข็ง         
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................................. ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ 
        (..................................................................) 
                       ประธาน/กรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง 

                                 วนัที่........ เดือน............................พ.ศ. ....................... 
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รายละเอียดโครงการ (กรณีดําเนินการมากกวา ๑ โครงการ ใหสําเนาแบบรายละเอียดโครงการ (เพ่ิมเติม) ได 
 

๑. ชื่อโครงการ  ...................................................................................................................................... 
งบประมาณ  จํานวน ...................................................... บาท 

๒. รูปแบบ ลักษณะการดําเนินโครงการ  
รูปแบบการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 เปนโครงการสําหรับหมูบาน/ชุมชนเดียว 
 เปนโครงการท่ีรวมกันมากกวา ๑ หมูบาน/ชุมชน  

(รวมจํานวน...........หมูบาน/ชุมชน) 
 เปนโครงการท่ีรวมกันในระดบัตําบล/อําเภอ  

(รวมจํานวน...................หมูบาน/ชุมชน) 

การดําเนินงาน 
 กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมืองดาํเนินการทําเองทั้งหมด 
 กองทุนหมูบานดําเนินการเอง แตตองขอคําแนะนํา/

ชวยเหลือจากภาคราชการ/เอกชน 
 ใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ 

ลักษณะของกจิกรรม/โครงการ 
 เปนโครงการท่ีสนับสนุนความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
 เปนโครงการท่ีสนับสนุนการสรางอาชีพ สรางงาน สรางรายได มุงเนนการผลิต การแปรรูปการตลาดอยางครบวงจร  
 เปนโครงการท่ีมีกจิกรรมท่ีตอเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได/กําไรของบัญชีประชารัฐ 
 เปนโครงการท่ีไมซ้ําซอนกับโครงการภายใตนโยบายการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน 
 เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาของหมูบาน/ชุมชน ดังนี ้

             แผนชุมชน     แผนของสภาเกษตรกร     แผนพัฒนาอ่ืน ๆ ของหมูบาน/ชุมชน (ระบุ) ....................... 
๓. เหตุผลและความจําเปนของโครงการ (อธิบายโดยสังเขป) 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
๔. วัตถุประสงคหลักของโครงการ  
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
๕. แผนการบริหารจัดการโครงการ 

(๑) ผลิตภัณฑ/กจิกรรม ไดแก 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

(๒) กําลังการผลิต/กิจกรรมที่ใหบริการ 
  กิจกรรมที่ 1 

ตอเดือน จํานวน ........................................  ตอป จํานวน .................................................. 
กิจกรรมที่ 2 
ตอเดือน จํานวน ........................................  ตอป จํานวน .................................................. 

  กิจกรรมที่ 3 
ตอเดือน จํานวน ........................................  ตอป จํานวน .................................................. 

 (๓) คณะผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ 
คณะผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ  จํานวน  ๔  คน 
๑. ................................................................................(ประธานกองทุนหมูบาน) 
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน) 
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากคณะผูรบัผดิชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการ) 
๔. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน) 
คณะผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินและจัดทําบัญชี  จํานวน  ๓  คน 

  ๑. ................................................................................(ประธานกองทุนหมูบาน) 
  ๒. ................................................................................(เหรัญญิกกองทุนหมูบาน) 
  ๓. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน) 

ช่ือกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน............................................... 
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คณะผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวน  ๓  คน 
๑. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน) 
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน) 
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน) 
คณะผูรับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  จํานวน  ๓  คน 
๑. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการผูรับผดิชอบดําเนินโครงการ) 
๒. ................................................................................(ตัวแทนจากกรรมการกองทุนหมูบาน) 
๓. ................................................................................(ตัวแทนจากสมาชิกกองทุนหมูบาน) 

(๔) การจัดการบุคลากร  
จํานวนคนท่ีจะใชหมุนเวียนสําหรบัดูแลโครงการ การผลิต/การบริการ จํานวน ......... คน แบงเปน  

  1. ดาน ................................................................  จํานวน ...............................คน 
  2. ดาน ................................................................  จํานวน ...............................คน 
  3. ดาน ................................................................  จํานวน ...............................คน 
  4. ดาน ................................................................  จํานวน ...............................คน 
  5. ดาน ................................................................  จํานวน ...............................คน 

(๕) การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง) 
1. ..................................................................................................................................  
๒. ..................................................................................................................................  
๓. ..................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................... 
ผูที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (หนวยงาน/องคกร/ภาคีอื่น ๆ ฯลฯ) 

...................................................................................………………………………………………………………………………
………….......................................................................................................………………………………………………… 

๖. แผนการใชจายเงิน 
แหลงทุน/เงินทุน 
๑. เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรให  จํานวน..............................................บาท 
๒. เงินออมจากสมาชิก     จํานวน………………………..……….…….บาท 
๓. เงินทุนอ่ืน ๆ      (ระบุ)..........................................จํานวน........................................บาท 

  รวมเงินทุน ณ วันจัดทําแผนการดาํเนินงานโครงการ  จํานวน.........………………………….บาท 
รายละเอียดการใชจายเงิน 

ลําดับ รายการ จํานวนเงินที่ใช ระยะเวลาดําเนินงาน 
    
    
    
    
    

    
    
 รวมท้ังสิ้น   

๗. ขั้นตอน และวิธีการในการปองกันความเสียหายจากการบริหารจัดการ 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
(การวิเคราะหความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง หรือเหตุการณที่คาดวาอาจเกิดข้ึนหรือมีผลกระทบที่อาจกกอใหเกิด
ความเสียหายและจะมีวิธีการ แผนงานอะไรในการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับการดําเนินงาน) 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน............................................... 
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๘. การดูแลรักษา (การดูแลรักษา เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางตอเน่ืองและยั่งยืน) 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
๙. การใชประโยชนจากทรัพยสินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ  (สมาชิก/ประชาชน/กลุม/บุคคลที่จะไดรับประโยชนจาก
โครงการ) 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
๑๐. การครอบครอง การกําหนดผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีเกิดจากงบประมาณโครงการ (การครอบครอง  
การจัดการดูแลรักษา โดยกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง จะดําเนินการอยางไร) 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................  
๑๑. แผนการตลาด 

การวิเคราะหผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่ใหบริการ (ขอดี และลักษณะเดนของผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่ใหบริการ) 
1. ..................................................................................................................................  
๒. ..................................................................................................................................  
๓. ..................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................... 

ลักษณะการขายผลิตภัณฑ/กิจกรรมที่ใหบริการ (การขาย/ราคาขาย, การใหบริการ/คาบริการ เชน ขายสงราคา
เทาใด  ขายปลีกราคาเทาใด) 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  
กลุมลูกคาของผลิตภัณฑ/บรกิาร (สินคา/บริการ เพื่อกลุมเปาหมายใด ใครใชประโยชน) 

1. ..................................................................................................................................  
๒. ..................................................................................................................................  
๓. ..................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................... 

สถานที่จําหนายผลิตภัณฑ/พ้ืนที่ในการใหบริการ 
1. ..................................................................................................................................  
๒. ..................................................................................................................................  
๓. ..................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................... 

เปาหมายประมาณการ  การจําหนาย/การใหบริการ แยกเปนแตละเดือน 
เดือน จํานวนเงิน (บาท) เดือน จํานวนเงิน (บาท) 

มกราคม  กรกฎาคม  
กุมภาพันธ  สิงหาคม  
มีนาคม  กันยายน  
เมษายน  ตุลาคม  
พฤษภาคม  พฤศจิกายน  
มิถุนายน  ธันวาคม  

กลุมผูผลิต/ผูใหบริการอื่นในหมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัดที่ผลิต/ใหบริการประเภทเดียวกัน 
 ไมม ี      มี จํานวน………….ราย ไดแก  

(ระบุชื่อ).............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

ช่ือกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน............................................... 
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  กิจกรรมสงเสริมการขาย/การใหบริการ (เชน การโฆษณา, ประชาสัมพันธ, กิจกรรมจูงใจ ลด แลก แจก แถม ) 
1. ..................................................................................................................................  
๒. ..................................................................................................................................  
๓. ..................................................................................................................................  
๔. ................................................................................................................................... 

12. การผลิต 
ขั้นตอนการผลิต/การใหบริการ  (อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตวัตถุดิบถึงสินคาสําเร็จรปู) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณผลผลิต/การใหบรกิาร ( ระบุหนวยนับ/ป ) 
จํานวนผลผลติ/บริการ  เฉลี่ย    = ………………………………/ป (หนวยนับ (ระบุ)...........................) 
ราคาขาย/บริการ ตอหนวย         =…………….………………. บาท/หนวย 
รวมรายรับเฉลี่ยตอป       =………..……………………………….……บาท 
ตนทุน, คาใชจายในการผลิต/การบรกิาร (ตอเดือน) 
 

ที ่ รายการ จํานวนที่ใช ราคา/หนวย รวมเปนเงิน 
     
     
     
     
     
     

รวมตนทุนทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น  

ผลประกอบการของกจิกรรม/โครงการ 
อัตราสวน (ขอบังคับ) การจัดสรรกําไร 

 ไมม ี
 มีการแบงเปนสดัสวน ดังนี ้
๑. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร 
๒. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร 
๓. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร 
๔. …......................................................................รอยละ…………ของกําไร 

๑๓. ความคุมคา และความย่ังยืนของโครงการ 
1. ..................................................................................................................................  
๒. ..................................................................................................................................  
๓. ..................................................................................................................................  
๔. .................................................................................................................................. 

 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. ผูเสนอโครงการฯ 
        (..................................................................) 
                       ตําแหนง ........................................................... 

                                 วันท่ี........ เดือน............................พ.ศ. ....................... 

ช่ือกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง..................................................................................................รหัสกองทุน............................................... 


