
คพป. ๐๓ 
 

  
 

บันทึกรายงานการประชุมสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง................................................ 

หมู่ที่.........ต าบล................................อ าเภอ................................จังหวัด............................ 
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ............................... 

ณ ............................................................................. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เปิดประชุมเวลา ................................... น. 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ จ ำนวนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ ำน/ชุมชนเมือง มีทั้ งหมด............คน  แยกเป็น               
ชำย ..............คน  หญิง................ คน  โดยมีคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง มำประชุมในครั้งนี้ 
จ ำนวน..................คน  

๑.๒ จ ำนวนสมำชิก มีทั้งหมด ................คน แยกเป็น ชำย...............คน   หญิง.....................คน  
โดยมำประชุมในครั้งนี้ จ ำนวน...........................คน  คิดเป็นร้อยละ................ของสมำชิกท้ังหมด 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
วาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๒.๑ รัฐบำลได้มีกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือต่อยอดโครงกำรเดิม หรือสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนและชุมชน และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้วยกำรให้โอกำส
ประชำชนบริหำรจัดกำรและพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนด้วยทรัพยำกร ภูมิปัญญำ และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยสนับสนุนกำรประกอบอำชีพเพ่ือสร้ำงอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และสร้ำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน      
โดยศำสตร์พระรำชำ ด้วยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนตำมแนวทำงประชำรัฐ โดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ผ่ำนส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  (สทบ.) กองทุนละ      
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท  ภำยใต้วงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองให้มีควำมมั่นคง อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
และประเทศชำติ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 ๒.๒ ขอให้ที่ประชุมสมำชิก ได้เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ       
ตำมโครงกำร ดังนี้ 
 (๑) .............................................................. ................................................................................. 

(๒) ......................................................................................................................... ...................... 
(๓) ...............................................................................................................................................  

  
 



๒.๓ ที่ประชุมสมำชิก ไดเ้สนอและคัดเลือกโครงกำร ดังนี้ 
 (๑) โครงกำร ................................................................. ............................................ 
  งบประมำณ ............................................ บำท 
  ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มต้นวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
  สิ้นสุดโครงกำร วันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 (๒) โครงกำร .............................................................................................................  
  งบประมำณ ............................................ บำท 
  ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มต้นวันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
  สิ้นสุดโครงกำร วันที่ .............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ...................................................  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ......................................  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

๒.๔ ที่ประชุมสมำชิก เห็นชอบให้คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมืองด ำเนินกำรตำมโครงกำร  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยศำสตร์พระรำชา     

ตำมแนวทำงประชำรัฐ ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
 
 



๒.๕ ที่ประชุมสมำชิก ได้แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงกำรต ำแหน่งต่ำงๆ ดังนี้ 
(๑) คณะผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ  จ านวน  ๔  คน 
๑. ........................................................... ต ำแหน่ง ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน 
๒. ........................................................... ต ำแหน่ง ผู้แทนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 
๓. ........................................................... ต ำแหน่ง ผู้แทนจำกคณะผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบฯ 
๔. ........................................................... ต ำแหน่ง ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน 
(๒) คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี  จ านวน  ๓  คน 

 ๑. ............................................................ ต ำแหน่ง ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน 
 ๒. ............................................................. ต ำแหน่ง เหรัญญิก 
 ๓. ............................................................. ต ำแหน่ง ผู้แทนกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 

(๓) คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน  ๓  คน 
๑. ............................................................ ต ำแหน่ง ผู้แทนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 
๒. ............................................................ ต ำแหน่ง ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน 
๓. ............................................................ ต ำแหน่ง ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน 
(๔) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  จ านวน  ๓  คน 
๑. ............................................................ ต ำแหน่ง ผู้แทนจำกคณะผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินโครงกำร 
๒. ............................................................ ต ำแหน่ง ผู้แทนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 
๓. ............................................................ ต ำแหน่ง ผู้แทนสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
วาระท่ี ๓ อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................................... ....... 
 
ปิดประชุมเวลา....................... น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
    (.................................................................) 

            ต ำแหน่ง ............................................................  

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

              ต ำแหน่ง ประธำน/ผู้แทนกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน 

               ลงชื่อ ................................................................. ผู้สังเกตกำรณ์ 
(.................................................................)  

        ต ำแหน่ง ........................................................ 


