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คำนำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี
เพื่อกำรฟื้น ฟูอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จำกพำยุเซินกำ และตำลัส ในช่วงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ
ให้มีอำหำรบริโภคในครัวเรือนหลั งน้ำลด อันเป็นกำรลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร และเพื่อฟื้นฟู
และส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจำรณำ
เห็ นว่ำแนวทำงกำรดำเนิ นงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒ นำกำร
เกษตรอย่ำงยั่งยืน เป็น โครงกำรที่ มีหลักกำรและวิธีกำรที่ดี มีประสิทธิภ ำพสำมำรถให้ชุมชนเป็นผู้กำหนด
โครงกำรพัฒ นำโดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหำรจัดกำรโครงกำรด้วยตนเอง ภำยใต้
กำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจำกจะทำให้เกิดกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลไกกำรทำงำนในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและพึ่งพำ
ตนเองได้ผ่ำนกระบวนกำรคิด วิเครำะห์และนำไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรแก้ไขปัญหำให้
เหมำะสมกับสภำพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภำคกำรเกษตรมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำนวยกำร “โครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรพัฒนำกำร
เกษตรอย่ำงยั่งยืน ” ระดับกระทรวง มีอำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงคู่มือโดยไม่ขัดต่อคณะรัฐมนตรี และกรม
ส่งเสริมกำรเกษตรสำมำรถแก้ไขคู่มือได้โดยไม่ขัดต่อสำระสำคัญของโครงกำรฯ และแจ้งให้คณะกรรมกำร
อำนวยกำรฯ ทรำบ
อนึ่ง ในกำรดำเนินงำนโครงกำร 9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรฟื้นฟู
อำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 จึงเป็นโครงกำรที่สำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ จั ด ท ำขึ้น ช่ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ป ระสบปั ญ หำอุ ท กภั ยครั้งใหญ่ จ ำกพำยุเซิน กำ และตำลั ส
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร
9101 ตำมรอยเท้ำพ่อ ภำยใต้ร่มพระบำรมี เพื่อกำรฟื้นฟูอำชีพด้ำนกำรเกษตรแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ปี 2560 โดยส่ ว นรำชกำร และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สำมำรถดำวน์ โ หลดเอกสำรฉบั บ นี้ ไ ด้ ท ำง
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กันยำยน 2560
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และเครือข่าย
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โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
***********************
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐ มนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดาเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี
หลักการสาคัญให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อ
ฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุม เริ่มจากการคิด วิเคราะห์ปัญหา และเสนอ
ความต้องการในการแก้ไขปั ญหาของชุมชน โดยเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการพัฒนาและดาเนิน โครงการด้วยการน้อมนา
หลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิ ตลาธิเบศรรามาธิ บดี จั กรี นฤบดิ นทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พ ระราชทานไว้ และให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และภาคการเกษตร รวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีน โยบายในการพัฒ นาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นจากพายุเซินกา
และตาลัส ทาให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความเดือดร้อน ความเสียหาย
แก่ประชาชนทั้งในส่วนของบ้านเรือนและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่การเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรก็ได้รับความ
เสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน ทาให้เกษตรกรขาดรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นจานวนมาก รัฐบาล
ได้ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดย 1)การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยจ่ายเป็นเงิ นสดเข้าบัญชีธนาคารให้แก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย
โดยตรงตามพื้ น ที่ ที่ เ สี ย หายจริ ง แต่ ไ ม่เ กิ น ครัว เรื อ นละ 30 ไร่ 2) มาตรการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
ปี 2559/60 ซึ่งทั้งสองมาตรการนี้ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยได้เพียงการบรรเทาความเดือดร้อน
ในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น จึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการฟื้นฟูพื้นที่
การเกษตรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลังน้าลด โดยสารวจความเสียหายของเกษตรกรทุกรายที่ได้รับความเสียหาย
ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่าแนวทางการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่ มีหลั กการและวิธีการที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
สามารถให้ชุมชนเป็นผู้กาหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วย
ตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะทาให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทางานในพื้นที่ ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนาไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่า งเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพ
ของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้จัดทาโครงการ ๙๑๐๑
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุเซินกา และตาลัส
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้าลด อันเป็นการลดรายจ่าย
และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
2.2 เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
3. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายพื้นที่ ดาเนินการในชุมชนตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา
และตาลัส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 จานวน ๔๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลาปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ศรีสะเกษ ขอนแก่น
ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ ด นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี
อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลาภู อานาจเจริญ บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี
จันทบุรี ตรัง ชุมพร และจังหวัดสตูล
๓.๒ เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ 43 จังหวัด จานวน ๔๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุ ท กภั ย ที่ เกิ ดจากพายุ เซิ นกาและตาลั ส ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม – สิ งหาคม 2560 และผ่ านการรั บ รองจาก
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโ ครงการ
เกษตรกรที่มพี ื้นที่การเกษตรอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและตาลัส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
2560 และที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
5. ระยะเวลาดาเนินการ: กันยายน ๒๕๖๐ – เมษายน 256๑
5.1 การเตรียมการ เดือนกันยายน 2560
5.2 การดาเนินงานโครงการ ดาเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป
5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน 15 วัน หลังจากกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้รับเงินโครงการ
5.4 การสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ เดือนเมษายน 256๑
6. แนวทางการดาเนินงานโครงการ
6.๑ กรอบแนวทางการดาเนินงาน
6.1.๑ สานักงานเกษตรอาเภอร่วมกับ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ และสานักงานประมงอาเภอ
ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและ
ตาลัส ในช่วง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการได้ ต่อเมื่อได้ผ่านการรับรองความเสียหายของเกษตรกรจากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ครบทุกอาเภอ
ภายในจังหวัดแล้ว
6.๑.๒ สานักงานเกษตรอาเภอจาแนกรายชื่อเกษตรกรเป็นรายชุมชนตามพื้นที่เป้าหมายของ
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และบันทึกข้อมูลในระบบ
การจาแนกเกษตรกรเป็นรายชุมชน พร้อมพิมพ์รายงานจากระบบ เป็นรายชุมชนและลงนามรับรองโดยเกษตรอาเภอ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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6.1.๓ สานักงานเกษตรอาเภอติดประกาศรายชื่อเกษตรกรตามข้อ 6.1.2 ไม่นอ้ ยกว่า ๓ วัน
ก่อนจัดเวทีชุมชน ณ สถานที่ที่เกษตรกรสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทั่วกัน
พร้อมจัดส่งรายชื่อให้สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมเพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
6.1.๔ กรมส่งเสริมการเกษตรขอรับจัดสรรเงินโครงการเป็นรายจังหวัด
6.๑.๕ จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชน และจัดทารายละเอียดโครงการ พร้อมจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยผ่านคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
6.๑.๖ คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไข และเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการ
6.๑.๗ สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้กองจั ดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ส านักงบประมาณ พิจารณาเห็ นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
6.๑.๘ สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
6.๑.๙ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนจัดทาสัญญายืมเงินกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน และโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
6.๑.๑๐ กลุ่มสมาชิกในชุมชนเป้าหมายดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
6.๑.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6.๒ กลไกการบริหารโครงการ
ใช้กลไกการบริหารโครงการเช่นเดียวกับ โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ดังนี้
6.๒.๑ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ให้ใช้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนชุดเดียวกับ โครงการ
๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากชุมชนแล้ว
เป็นการจัดตั้งขึ้นตามรูปแบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร หรื อ ประธานเครื อ ข่ า ยของแต่ ล ะชุ ม ชน เป็ น ประธาน ผู้ แ ทนศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล (ศบกต.) ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer
และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้นากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็น
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1) จัดทาเวทีชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย
จากอุท กภัย ให้ ท ราบถึง รายละเอี ย ดการดาเนิ นงานโครงการ รับสมัค รเกษตรกรที่ ได้รั บสิ ทธิ์ ให้ เ ข้า ร่ว มโครงการ
ตามกรอบกิจกรรม รับรองการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกในชุมชน รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และร่วมกันจัดทารายละเอียด
กิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน พร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อ เสนอขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณ เสนอต่ อคณะกรรมการฯ ระดับ อาเภอผ่ านส านั กงานเกษตรอาเภอ และ
มอบหมายสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนดาเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสานักงานเกษตรจังหวัด
2) ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานโครงการ
3) กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์
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5) รายงานผลการดาเนินงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการให้คณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ
6.๒.๒ คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ เป็นคณะกรรมการตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 660/2560 ลงวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้ว ย นายอาเภอ เป็นประธาน และผู้ แทนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ที่ได้รับมอบหมาย ปลัดอาเภอ ฝ่ายป้องกันฯ
ผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ พัฒนาการอาเภอ ท้องถิ่ นอาเภอ ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสัตว์
พัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เห็นสมควร) และประธาน ศพก. เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอาเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1) พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการที่ ต รงตามเงื่ อ นไขเฉพาะกรอบแนวทางกลุ่ ม กิ จ กรรม
โครงการฯ จานวน 4 กลุ่มกิจกรรม (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
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) รายงานผลการดาเนิ นงานภายใน 15 วัน หลั งสิ้ นสุ ด การดาเนินงานโครงการให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
6.๒.๓ สานักงานเกษตรจังหวัด
1) รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ เสนอกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 สานักงบประมาณ เพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) รวบรวมและสรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
กรมส่งเสริมการเกษตร ทุกสัปดาห์
3) สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ภายใน 20 วัน
หลังสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
6.๒.๔ สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ และสานักงานประมงอาเภอ ในฐานะ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มีหน้าที่
๑) ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์
จากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและตาลัส ในช่วง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
๒) สานักงานเกษตรอาเภอจาแนกรายชื่อเกษตรกรเป็นรายชุมชนตามพื้นที่เป้าหมาย
ของโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และบันทึกข้อมูลใน
ระบบเพื่อจาแนกเกษตรกรเป็นรายชุมชน พร้อมพิมพ์รายงานจากระบบ เป็นรายชุมชนและลงนามรับรองโดยเกษตร
อาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓) สานักงานเกษตรอาเภอ ติดประกาศรายชื่อ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนจัดเวทีชุมชน
ณ สถานที่ที่เกษตรกรสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทั่วกัน พร้อมจัดส่งรายชื่อ
ให้สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมเพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป
๔) ร่วมกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนดาเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
ให้คาแนะนาทางด้านวิชาการกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
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6.2.๕ คณะกรรมการอานวยการ เป็นคณะกรรมการตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 659/2560 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กรรมการ
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีอธิบ ดีกรมส่ งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ ได้ รั บ มอบหมาย และผู้ ช่ ว ยปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย เป็ นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1) กาหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์
และวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานโครงการ
4) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานตามความจาเป็น เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประเภทกิจกรรม
7.1 สามารถดาเนินการได้ทันที ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน
๗.๒ กิจกรรม แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
7.2.1 การปลูกพืชอายุสั้น
7.2.2 การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์ปีก และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ฯลฯ)
7.2.3 การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
7.2.4 การประมง เช่น การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน/พลาสติก ฯลฯ
หมายเหตุ การเลี้ยงสัตว์ปีกต้องได้รับคาแนะนา การควบคุมดูแล การป้องกันโรคอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่
7.3 เป็นกิจกรรมที่ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็น การ
พัฒนาต่อยอดโครงการเดิม
๗.4 สนับสนุนงบประมาณเฉพาะการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนตามกิจกรรมที่
เสนอเท่านั้น โดยให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ดาเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตในการดาเนินการเอง
8. การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วย
ความโปร่งใส
8.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
8.1.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และโปร่งใส
8.1.2 ให้ คาแนะน า ข้อ เสนอแนะ แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา ช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ นการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.2 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๖
8.2.1 ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2.2 ให้ คาแนะน า ข้อ เสนอแนะ แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา ช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ นการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ ส านั กงานเกษตรจั งหวัด ทราบ ทุกสั ปดาห์ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้ รับผิ ดชอบในการจัดทาในฐานะ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
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 ให้ คาแนะน า ข้อ เสนอแนะ แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา ช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ นการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.3 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกสัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่ านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
โดยเป็ น คณะกรรมการตามค าสั่ ง ของกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ที่ 606/2560 ลงวั น ที่ 29
มิถุนายน 2560 จานวน 2 คณะ ประกอบด้วย
8.4.1 ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 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. ระดับ เขต เป็น กรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรและผู้ แทนหน่วยงานองค์กร
เกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่ง เสริมและพัฒนาการ
เกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
8.4.2 ระดับเขต แบ่งเป็น 8 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน
ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรเกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ ระดับประเทศ และระดับเขต
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) ขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณโครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
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2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางแก้ ไ ข การด าเนิ น งานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทุกสัปดาห์ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่
8.5.1 ให้ ค วามรู้ ให้ คาแนะนา ข้อ เสนอแนะในการจั ดท าบัญ ชีก ารใช้จ่ ายงบประมาณตาม
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 ปฏิบัติหน้าที่
1) จั ด ท าแผนการลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบรายกลุ่ ม สมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนโครงการ ทุกกลุ่มในพื้นที่ 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 ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรม
ส่งเสริมการเกษตรทราบ
8.6.3 การปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
9. งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนครัวเรือนเกษตร จานวน ๒,๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
9.1 งบประมาณ จานวน ๒,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน x 5,000 บาท) เบิกจ่าย
ในลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนครัวเรือนเกษตรในการดาเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ
9.2 งบประมาณ จานวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในลักษณะงบดาเนินงาน ในการประชุมชี้แจง/
สัมมนา รั บ ฟังความคิดเห็ น การทาความเข้าใจ การอบรมและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายการบริห ารงาน การติดตาม
ให้คาปรึกษาแนะนาประเมินผล และประชาสัมพันธ์ สาหรับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงาน
เศรษฐกิจ การเกษตร เจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริ มการเกษตร, ศพก. และเครือข่าย, Smart Farmer, Young Smart Farmer
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และคณะกรรมการระดับต่างๆ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารสาหรับบริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้ระยะสั้นให้กับ
เกษตรกรและชุมชน
10.2 เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เกิด ความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรและชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
10.3 เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ได้รับการบ่มเพาะแนวคิดการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การวาง
แผนการผลิต การดาเนินงาน และเชื่อมโยงการตลาด
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
๑๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ
12.1.1 กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอโครงการต่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณานาเสนอ ครม.
12.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ครม.พิจารณา
เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงิน
12.1.3 ครม.เห็นชอบหลักการ และกรอบวงเงินในการ
ดาเนินงานโครงการฯ
12.๑.๔ จัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์ เสนอ ครม. เพื่ออนุมัติ
12.๑.๕ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
12.๑.๖ ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
คณะรัฐมนตรี

1 ก.ย.60
1 ก.ย. 60

กรมส่งเสริมการเกษตร
/สานักงบประมาณ/
กระทรวงการคลัง/
กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการ
อานวยการ/
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
2๓ ก.ย. 60
ก.ย.60 – เม.ย. 60
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กิจกรรม
12.1.๗ กรมส่งเสริมการเกษตรขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบกลาง เป็นรายจังหวัด/ชุมชน จากสานักงบประมาณ
12.1.๘ สานักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นรายจังหวัด ตามคาขอของกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร

ระยะเวลา
วันที่ 19 ต.ค. 60

สานักงบประมาณ

วันที่ 24 ต.ค. 60

๑๒.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน (ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 28 พ.ย. ๖๐)
๑) จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงาน
สานักงานเกษตรจังหวัด
โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับอาเภอ/จังหวัด ประธาน
ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ตรวจสอบรายชือ่ เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ด้านพืช สานักงานเกษตรอาเภอ
ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและตาลัส สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ในช่วง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจาก
สานักงานประมงอาเภอ
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ในฐานะคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ
(ก.ช.ภ.อ.)
๓) จาแนกรายชื่อเกษตรกรเป็นรายชุมชนตามพื้นที่
สานักงานเกษตรอาเภอ
เป้าหมายของโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และบันทึกข้อมูลในระบบการ
จาแนกเกษตรกรเป็นรายชุมชน พร้อมพิมพ์รายงานจากระบบ
เป็นรายชุมชนและลงนามรับรองโดยเกษตรอาเภอหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
๔) ติดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ
สถานที่ที่เกษตรกรสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรทราบทั่วกัน
๕) ส่งรายชื่อเกษตรกรที่แยกเป็นรายชุมชนแล้วให้สานักงาน สานักงานเกษตรอาเภอ
เกษตรจังหวัด
๖) สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมรายชื่อเกษตรกรตามข้อ สานักงานเกษตรจังหวัด
๕) พร้อมสรุปผลเป็นภาพรวมของจังหวัด จัดส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตร โดย scan เอกสารทั้งหมดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : doae9101@hotmail.com
๗) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการฯ
เกษตรอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานประมงอาเภอ
ระดับชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
และหน่วยงานที่
ในการดาเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ รับสมัครเกษตรกร
เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการ รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ตามประเภทกิจกรรม และจัดทารายละเอียดโครงการ พร้อมจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ภายใน
วันที่ 6 ต.ค. 60
ภายใน
วันที่ ๑๖ ต.ค. 60

ภายใน
วันที่ ๑๖ ต.ค. 60

ภายใน
วันที่ ๑6 ต.ค. 60
ภายใน
วันที่ ๑๗ ต.ค. 60
ภายใน
วันที่ 18 ต.ค. 60
ภายใน
วันที่ ๒0 ต.ค. 60

๑๐
กิจกรรม
๘) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนส่งโครงการ
ให้กับคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
๙) คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ
โครงการ จานวน 4 กลุ่มกิจกรรม ที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอ
ตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขโครงการให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
หรือตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
๑๐) จัดส่งโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้สานักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อรวบรวมและจัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ จัดส่งให้กองจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๑) สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมโครงการที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (ตามข้อ 12.๒.2 วงเล็บ ๙) และ
จัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณฯ จัดส่งให้กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) เพื่อให้
ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒) กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งผล
การพิจารณาให้กับสานักงานเกษตรจังหวัด
๑๓) คณะกรรมการฯระดับชุมชน เปิดบัญชีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๑๔) สานักงานเกษตรจังหวัดทาบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว
๑๕) สานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
๑๖) กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ดาเนินการ
เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๑๗) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ทาสัญญายืมเงินกับ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน เป็นรายโครงการ
๑๘) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนจัดสรรงบประมาณให้
กลุ่มสมาชิกในชุมชน และแจ้งให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ทราบ
๑๙) กลุ่มสมาชิกในชุมชนดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
เริ่มดาเนินงานโครงการ
๒๐) กลุ่มสมาชิกในชุมชนดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอ

ระยะเวลา
ภายใน
วันที่ 30 ต.ค. 60
ภายใน
วันที่ 1 พ.ย. 60

คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอ

ภายใน
วันที่ 2 พ.ย. 60

สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน
วันที่ 3 พ.ย. 60

กองจัดทางบประมาณ
เขตพื้นที่ (CBO)

ภายใน
วันที่ 7 พ.ย. 60

คณะกรรมการฯระดับ
ชุมชน
สานักงานเกษตรจังหวัด

ภายใน
วันที่ 7 พ.ย. 60
วันที่ 8 พ.ย. 60

สานักงานเกษตรจังหวัด
กลุ่มสมาชิกในชุมชน

วันที่ 13 พ.ย. 60
ภายใน
วันที่ ๙ พ.ย. 60
คณะกรรมการฯ ระดับ
ภายใน
ชุมชน
วันที่ 13 พ.ย. 60
คณะกรรมการฯ ระดับ
ภายใน
ชุมชน
วันที่ 14 พ.ย. 60
กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ภายใน
วันที่ ๑๔ พ.ย. 60
กลุ่มสมาชิกในชุมชน
ภายใน ๑๕ วัน
หลังจากวันที่ได้รับเงิน

๑๑
กิจกรรม
การส่งเงินคงเหลือโครงการ (ถ้ามี)
๒1) กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
๒2) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่งสานักงานเกษตรจังหวัด
๒3) สานักงานเกษตรจังหวัด ทาเบิกเกินส่งคืน
การส่งใบสาคัญจ่ายฉบับจริงที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
๒4) กลุ่มสมาชิกในชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
๒5) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ส่งคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
๒6) คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ส่งสานักงานเกษตรจังหวัด
12.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการ
12.๔ การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
12.๕ ประเมินผล
12.๖ สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

กลุ่มสมาชิกในชุมชน

ภายใน 5 วัน
หลังสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 10 วัน
หลังสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 15 วัน
หลังสิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
สานักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มสมาชิกในชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
คณะกรรมการฯ ระดับ
อาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

ภายใน 5 วัน
หลังสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน
หลังสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 10 วัน
หลังสิ้นสุดโครงการ
ก.ย.60 – ก.พ.6๑
ภายใน เม.ย. 61
ภายใน มี.ค. 61
ภายใน เม.ย. 61

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ต้องเป็นไปตามกาหนดในข้อ 12.2
วงเล็บ 19) และ 20)

๑๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
1.1 เป็นกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ทันที ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีประโยชน์กับชุมชน
1.2 กิจกรรม แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1.2.1 ด้านการผลิตพืชอายุสั้น
1.2.2 การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์ปีก และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ฯลฯ)
1.2.3 การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1.2.4 การประมง เช่น การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน/พลาสติก ฯลฯ
หมายเหตุ การเลี้ยงสัตว์ปีกต้องได้รับคาแนะนา การควบคุมดูแล การป้องกันโรคอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่
1.3 เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสมาชิกในชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง หรือเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิม
ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้รับการอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมได้
1.4 เป็นกิจกรรมที่มีความครบถ้วน ในมิติด้านการผลิต การตลาด และ/หรือ การนาไปใช้ประโยชน์
1.5 สนับสนุนงบประมาณเฉพาะการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนตามกิจกรรมที่เสนอ
เท่านั้น ทั้งนี้ ให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ดาเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต
2. เงื่อนไขโครงการ
2.1 สนับสนุนงบประมาณเฉพาะการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชน ครัวเรือนละ 5,000 บาท
ตามกิจกรรมที่เสนอเท่านั้น ประกอบด้วย
1) การปลูกพืชอายุสั้น ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารชีวภัณฑ์ ค่าเตรียมดินและวัสดุปรับปรุงดิน
2) การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์ปีกและแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด) ได้แก่
- สัตว์ปีก ได้แก่ ค่าพันธุ์ และค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์สาหรับการเลี้ยง
- แมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่าอาหาร ค่าภาชนะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และค่าอุปกรณ์
สาหรับการเลี้ยง
3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ค่าวัตถุดิบในการผลิต
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแก๊ส และค่าบรรจุภัณฑ์
4) การประมง (เช่น การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน/พลาสติก) ได้แก่ ค่าพันธุ์
ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์สาหรับการเลี้ยง
ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในกิจกรรมเดียวกัน
หมายเหตุ การเลี้ยงสัตว์ปีกต้องได้รับคาแนะนา การควบคุมดูแล การป้องกันโรคอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่
2.2 วัสดุอุปกรณ์ ควรมีคุณภาพและเหมาะสมตามราคา ดาเนินการโดยคณะทางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ คณะทางานตรวจรับวัสดุ
อุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
2.2.1 การจัดซื้อจัดหาควรพิจารณาจากแหล่งในชุมชนเป็นลาดับแรก ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีราคา
มาตรฐานให้อ้างอิงจากราคาท้องถิ่น
2.2.2 กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอกาหนดให้ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย อย่างน้อย 2 แหล่งผู้ขาย ทั้งนี้ การจัดซื้อจะต้องมี
หลักฐานการจัดซื้อระบุสินค้าที่จัดซื้อ
2.2.3 ไม่จัดซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช และเครื่องจักร

๑๓
2.3 สถานที่ดาเนินการ ให้ดาเนินการในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเป้าหมาย
2.4 มีความพร้อมที่จะดาเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ
2.5 ให้คานึงถึงข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ทั้งภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ การส่งออกไป
ต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพิจารณาถึงข้อมูลปริมาณน้า สภาพภูมิสังคม และแผนการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (zoning) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
2.6 เกษตรกร ๑ ครัวเรือน สามารถเลือกกิจกรรม ได้เพียงประเภทเดียว ตามประเภทกิจกรรมข้อ 7.2
2.7 เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชน ประกอบกิจกรรมร่วมกัน กลุม่ ละไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
ยกเว้น ชุมชนที่มีเกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและผ่านการรับรองจาก ก.ช.ภ.อ. ไม่ถึง ๑๐ คน อนุโลมให้
ดาเนินการได้

๑๔
ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
1.2 การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจน ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
1.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจให้แก่ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เกษตรจังหวัด 43 จังหวัด
1.2.2 ระดับจังหวัด ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับ
อาเภอ/จังหวัด ประธาน ศพก. และเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 ระดับอาเภอ ทาความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒.๑ สานักงานเกษตรอาเภอ ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานประมงอาเภอ ตรวจสอบรายชื่อ
เกษตรกร ที่ได้รับความเสียหาย ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและตาลัส ในช่วง
เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ
(ก.ช.ภ.อ.)
๒.๒ สานักงานเกษตรอาเภอนารายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ
(ก.ช.ภ.อ.) มาจาแนกเป็นรายชุมชน ตามชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน และบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อจาแนกเกษตรกรเป็นรายชุมชน พร้อมพิมพ์รายงานจากระบบเป็นราย
ชุมชนและลงนามรับรองโดยเกษตรอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ สานักงานเกษตรอาเภอติดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ที่เกษตรกรสามารถ
รับทราบได้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทั่วกัน อย่างน้อย 3 วัน โดยในใบประกาศต้องระบุแจ้งให้
เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ทราบว่า หากไม่มาสมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่มีการจัดเวทีชุมชน จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ
๒.๔ สานักงานเกษตรอาเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่แยกเป็นรายชุมชนแล้วให้สานักงานเกษตรจังหวัด
๒.๕ สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พร้อมสรุปผลเป็นภาพรวมของจังหวัด จัดส่งให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร โดย scan เอกสารทั้งหมดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : doae9101@hotmail.com
๒.๖ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานประมงอาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทาเวทีชุมชน ดังนี้
๒.๖.1 ชี้แจงทาความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบ
๒.๖.๒ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและเลือกกิจกรรม ตามกรอบ 4 กิจกรรม ด้วยความสมัครใจ
ทั้งนี้ เกษตรกร ๑ ครัวเรือน สามารถเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ได้เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น
๒.๖.๓ รวมกลุ่มเป็นกลุ่มสมาชิกในชุมชนประกอบกิจกรรมร่วมกัน กลุ่มละไม่น้อยกว่า 10 ราย ยกเว้น
ชุมชนที่มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่ถึง ๑๐ ราย อนุโลมให้สามารถดาเนินการได้ และใช้มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน ประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทางานและมอบหมายให้สมาชิกกลุ่ม
ในชุมชน ดาเนินการดังนี้

๑๕
1) แต่งตั้งคณะทางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อย่างน้อย 2 คน
2) แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ อย่างน้อย 2 คน
ทั้งนี้ คณะทางานข้อ 1) และ ข้อ 2) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
๓) มอบหมายผู้ดาเนินการเปิดบัญชีธนาคาร จานวน ๓ คน โดยมีอานาจในการเบิกจ่ายเงิน
จานวน ๒ ใน ๓ คน
๔) มอบหมายผู้ดาเนินการลงนามในสัญญายืมเงินกับคณะกรรมการฯระดับชุมชน จานวน ๓ คน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับมอบหมายในข้อ ๓) และ ข้อ ๔) ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กรณีสมาชิกกลุ่มในชุมชน น้อยกว่า ๖ คน (ไม่สามารถบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ตามข้อ ๒.๖.๓ วงเล็บ ๑) – ๔)
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) จัดทารายละเอียดโครงการเป็นรายบุคคล พร้อมจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยผ่านคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
๒) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดทาสัญญายืมเงินเป็นรายบุคคล
๓) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล
ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนต้องกากับ ติดตามการซื้อวัสดุอุปกรณ์ของสมาชิกให้เป็นไป
ตาม
แผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติงาน
๒.6.๔ กลุ่มสมาชิกในชุมชน ร่วมกันจัดทารายละเอียดกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ตามแบบเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูฯ (แบบ 9101-1 ฟื้นฟู)
เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ผ่านคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.7 คณะกรรมการฯ ระดั บ ชุ มชน รวบรวมโครงการตามข้ อ 2.6.4 และแบบสรุ ป การขอรั บการสนับ สนุ น
กิจกรรมภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูฯ (แบบ 9101-2 ฟื้นฟู) เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ระดับ อาเภอ ผ่ านเกษตรอ าเภอ ในฐานะกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการฯ ระดั บอ าเภอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
2.8 คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการฯ ตามข้อ 2.7 และอนุมัติ
โครงการที่สอดคล้อง เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ พร้อมจัดทารายงานการประชุม โดยสานักงานเกษตรอาเภอ ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ดาเนินการ ดังนี้
2.8.1 กรณี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูฯ ที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ให้เสนอสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อรวบรวม และจัดส่งกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
(CBO) สานักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูฯ
ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติระดับอาเภอ (แบบ 9101-3 ฟื้นฟู)
2.8.2 กรณีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูฯ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้
ส่งกลับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน พิจารณาปรับแก้ไขโครงการภายในระยะเวลาที่กาหนด และเสนอให้คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ พิจารณาต่อไป
2.9 สานักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการอนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 2.8 และจัดทาแบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณฯ (แบบ 9101-4 ฟื้นฟู และ แบบ 9101-5 ฟื้นฟู) พร้อมจัดส่งกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO)
สานักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑0 กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแจ้งผลการพิจารณาให้กับสานักงานเกษตรจังหวัด
๒.๑1 คณะกรรมการฯระดับชุมชน เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๑๖
๒.๑2 สานักงานเกษตรจังหวัดทาบันทึกข้อตกลง (แบบ 9101-6 ฟื้นฟู) กับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่
ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว
๒.๑3 สานักงานเกษตรจังหวัดโอนเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
๒.๑4 กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ดาเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
๒.๑5 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ทาสัญญายืมเงิน (แบบ 9101-7 ฟื้นฟู) กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน เป็นราย
โครงการ
๒.๑6 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน และแจ้งให้คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ ทราบ
2.17 กลุ่มสมาชิกในชุมชนเริ่มดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อ
การฟื้นฟูฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ
3. การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความโปร่งใส
๓.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ การซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
การใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ทั่วถึง และโปร่งใส
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
๓.๒ คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกสัปดาห์ โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
๓.๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็น โดยมี
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จาก SC เป็นหัวหน้าคณะทางาน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และมีเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
จังหวัด เป็นเลขานุการคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกสัปดาห์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กาหนด

๑๗
๓.๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
โดยเป็นคณะกรรมการตามคาสั่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 606/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2560 ดังนี้
1) ระดับประเทศ แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1.1) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 และ 3
1.2) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และ 7
1.3) พื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 และ 8
1.4) 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 ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในความรับผิดชอบ
แต่ละคณะ
(2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
2) ระดับเขต แบ่งเป็น 8 คณะ ตามพื้นที่รับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ เป็น
ประธาน ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต เป็นรองประธาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้แทน
หน่วยงานองค์กรเกษตรกรตามความจาเป็น เป็นกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
2.1) ขับเคลื่อน กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในความรับผิดชอบแต่ละคณะ
2.2) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทุกสัปดาห์ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด
๓.๕ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่
1) ให้ความรู้ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) กากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา
4) ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณทุก
สัปดาห์ ให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร
ทราบ

๑๘
5) ปฏิบัติหน้าที่
5.1) จัดทาแผนการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบรายกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการ ทุกกลุ่มในพื้นที่ ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่
5.2) คณะกรรมการหรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ
๓.๖ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
1) ออกแบบการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ในช่วงระหว่างการดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
3) การปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ

๑๙

แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
..............................................................................................................
1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 ขั้นตอนการรับเงินโครงการจากสานักงบประมาณ
เมื่อสานักงบประมาณแจ้งจัดสรรการอนุมัติเงินงบประมาณ จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ซึ่งเป็นงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินการตรวจสอบจานวนเงินใน
ระบบ GFMIS
1.2 ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณ
1.2.1 กรมส่ งเสริ มการเกษตรอนุ มัติให้ โ อนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่ว ไป ให้ กับ
สานักงานเกษตรจังหวัด จานวน 43 จังหวัด ในระบบ GFMIS ตามเป้าหมาย โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายและผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จานวน 450,000 ครัว เรือน งบประมาณ
สนั บ สนุ น ครั ว เรื อ นละ 5,000.00 บาท รวมเป็น เงิ น ทั้ง สิ้ น จ านวน 2,250,000.000 บาท (สองพั น สองร้ อ ย
ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
1.2.2 ดาเนินการโอนเงินให้สานักงานเกษตรจังหวัด พร้อมแจ้งให้สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
หลักฐานประกอบการโอนเงิน
(1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน
(2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
บารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
(3) เป้าหมายพื้นที่ดาเนินการในชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ที่มีเกษตรกรที่ประสบอุทกภั ย
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
1.3 การรับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ
1.3.1 ตรวจสอบหนังสือจากสานักงานเกษตรจังหวัด ที่แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรตัดคืนเงินเหลือจ่าย
1.3.2 ขออนุมัติกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตัดคืนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
1.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
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 GFMIS

๒๐
2. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน ของสานักงานเกษตรจังหวัด
2.1 ขั้นตอนการรับเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนจากรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัด
ต้องตรวจสอบจานวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการให้ถูกต้อง บันทึกการรับเงินในทะเบียน
คุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.01)
2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
เมื่อได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบโครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2.2.1 รวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ ส่งให้กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.2.2 เมื่อได้รับ แจ้งผลการพิจ ารณาเห็ นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากกองจัดทา
งบประมาณเขตพื้นที่ จัดทารายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.02) พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสาร
ดังนี้
(1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากกองจัดทางบประมาณเขตพื้น
(2) รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
(3) สาเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
และเอกสารตามที่โครงการกาหนด
2.2.3 จัดทาบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เป็นรายชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริม
การเกษตรกาหนดในคู่มือโครงการ สานักงานเกษตรจังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน 1 ฉบับ คณะกรรมการฯระดับ
ชุมชน จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้แนบสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนของผู้ล งนามในบันทึกข้อตกลง (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) ให้ครบถ้วน
2.2.4 เกษตรจังหวัดอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการตามวงเงินโครงการที่ผ่านการอนุมัติและเห็นชอบ โดย
ดาเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS ด้วยคาสั่งงาน ZFB60_K8 หรือ ขบ.02 โดยระบุงบประมาณตามแหล่งของเงินที่
ได้รับสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งบันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.01)
2.2.5 จัดทาหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา.........................(สาขา
ภายในจังหวัด) เพื่อดาเนินการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา..................” ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) หนังสือขอให้ธนาคารดาเนินการโอนเงิน
(2) รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.02)
(3) ข้อมูลการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และจานวนเงิน เป็น File Excel
ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร
2.2.6 จัดทาใบสาคัญรับเงิน(สานักงานเกษตรจังหวัด) (บช.03) สาหรับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ที่โอนเงิน
ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน
2.2.7 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อทราบการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบั ญชี
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2.2.8 แจ้ ง คณะกรรมการฯ ระดั บ อ าเภอเพื่ อ ทราบผลการพิ จ ารณาโครงการและการโอนเงิ น ให้ กั บ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
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2.3 ขั้นตอนการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ กรณีที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบถ้วน ตามจานวนที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือขอสนับสนุนเงินโครงการ
น้อยกว่าจานวนเงินที่จะได้รับ
สานักงานเกษตรจังหวัดทาหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ตัดคืนเงินเหลือจ่าย โดยระบุจานวนเงิน
ที่ได้รับ เงินที่ได้เบิกจ่าย และเงินคงเหลือ โดยอ้างอิงเลขที่หนังสือที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งโอนเงิน และแนบทะเบียน
คุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.01) ภายใน 10 วันหลังจากจ่ายเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนเสร็จสิ้น
2.4 ขั้นตอนการคืนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.4.1 จัดทาทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (บช.05) และรายงานรายรับ –รายจ่าย (บช.06) โดย
ตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง และจานวนเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโอนเงินคงเหลือเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอกงบประมาณ ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับเงิน
โครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสานักงานเกษตรจังหวัด................”)
ทั้งนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดต้องประสานสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพื่อตรวจหลักฐานการจ่ายให้เรียบร้อย
2.4.2 เกษตรจังหวัดอนุ มัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ โดยเขียนเช็คสั่ งจ่าย
“กระทรวงการคลัง” เพื่อเบิกเกินส่งคืน
2.4.3 ส่งรายงานรายรับ–รายจ่าย (บช.06) ณ วันสิ้นเดือน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20
ของเดือนถัดไป และส่งทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (บช.05) พร้อมกับรายงานรายรับ–รายจ่าย (บช.06)
ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการโครงการ ภายใน 20 วัน หลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.5 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
2.5.1 บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ จ่าย โอนเงิน ในทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.01)
2.5.2 ส่งรายงานรายรับ–รายจ่าย (บช.06) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
และส่งทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (บช.05) พร้อมกับรายงานรายรับ -รายจ่าย (บช.06) ภายใน 20 วัน
หลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
2.5.3 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริงของกลุ่มสมาชิกในชุมชนไว้ที่สานักงาน
เกษตรจังหวัด
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 แนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS
2.6.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนว
ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
2.6.5 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ปี 2560
2.6.6 ก ากั บ ติด ตาม ดู แ ลและควบคุ มการใช้ จ่า ยเงิ นให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติง านและการใช้จ่ า ยเงิ น
ตามโครงการที่กาหนด

๒๒
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
ตามรอยเท้ า พ่ อ ภายใต้ ร่ ม พระบารมี เพื่ อ การฟื้ น ฟู อ าชี พ ด้ า นการเกษตรแก่ เ กษตรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ปี 2560
ชุมชน...(ชื่อชุมชน)...อาเภอ..........” (การขอเปิดบัญชีควรระบุชื่อเต็ม ส่วนชื่อบัญชีที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
สามารถ ใช้ชื่อย่อได้ ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สามารถนาไปใช้จ่ายในกิจกรรมของชุมชนได้
3.1.2 ลงนามในบันทึกข้อตกลง การรับเงินโครงการ ระหว่างสานักงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรจังหวัดกับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 2 ฉบับ โดยเก็บบันทึกข้อตกลงไว้ที่คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จานวน 1 ฉบับ
และสานักงานเกษตรจังหวัด 1 ฉบับ
3.1.3 เมื่อสานั กงานเกษตรจังหวัดโอนเงิน/แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินพร้อมลงนามรับเงินใน
ใบสาคัญรับเงิน(สานักงานเกษตรจังหวัด) (บช.03)
3.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
3.2.1 จัดทาสัญญายืมเงินกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน เป็นรายโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กาหนดไว้ในคู่มือโครงการ กลุ่มสมาชิกในชุมชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน 1 ฉบับ คณะกรรมการฯระดับชุมชน
จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ แนบสาเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนของผู้ล งนามในสั ญญายืม เงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ให้ครบถ้วน
3.2.2 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนอนุมัติให้ถอนเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน โดยสามารถดาเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) เขียนใบนาฝากเงินของแต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน หรือ
(2) ทาหนังสือขอให้ธนาคารดาเนินการโอนเงิน โดยจัดทาข้อมูลการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีธนาคาร
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชนชน เลขที่บัญชีธนาคาร และจานวนเงิน ที่จะให้ธนาคารโอนเงินของแต่ละกลุ่ม เป็น File Excel
ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนต้องโอนเงินทั้งจานวนของโครงการที่ผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบเข้าบัญชีกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน
3.2.3 คณะกรรมการฯ ระดั บชุมชนจัดทาใบสาคัญรับเงิน(คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) (บช.04) สาหรับ
กลุ่มสมาชิกในชุมชนที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงนามผู้จ่ายเงิน
3.2.4 แจ้งการโอนเงิน โครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังกลุ่มสมาชิกในชุมชน
3.2.5 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(1) สัญญายืมเงิน
(2) โครงการ แผนปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่ านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่

๒๓
3.3 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
3.3.1 กรณีได้รับคืนเงินเหลือจ่ายจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน
(1) ให้ถอนเงินสดและนาฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของสานักงานเกษตรจังหวัด
ภายในวันเดียวกัน
(2) ในกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ค่าธรรมเนียม
ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้โอน)
3.3.2 ส่งทะเบียนคุมต่างๆ , หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง, ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบโอนเงิน ของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน ส่งให้คณะกรรมการฯระดับอาเภอ เพื่อคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอจะได้ทราบผลการใช้จ่ายเงิน และ
รวบรวมส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด
4. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
4.1.1 ผู้แทนกลุ่ มสมาชิกในชุมชนที่ได้รับมอบหมายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟู
อาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 กลุ่มสมาชิกในชุมชน...(ระบุชื่อกลุ่ม)...ตาบล..............
อาเภอ......” (การขอเปิดบัญชีควรระบุชื่อเต็ม ส่วนชื่อบัญชีที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถใช้ชื่อย่อได้
ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ) ส่งสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ทั้ งนี้ ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารสามารถนาไปใช้จ่ายในกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกในชุมชนได้
4.1.2 กลุ่ มสมาชิ กในชุ มชนมอบหมายผู้ ล งนามในสั ญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบั บ พร้ อมแนบส าเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) เก็บไว้เป็นหลักฐาน ฝ่ายละ 1 ฉบับ
4.1.3 ลงนามรับเงินในใบสาคัญรับเงิน (คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน) (บช.04)
4.1.4 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ โอนเข้ า บั ญ ชี ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ให้ตรงกับจานวนเงินของโครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบ และตรงกับที่ทาสัญญายืมเงิน
4.2 การจ่ายเงินของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
การดาเนินการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.2.1 คณะกรรมการกลุ่ มสมาชิกในชุมชน มอบหมายคณะทางานจัดซื้อวัส ดุอุปกรณ์ จานวน 2 คนและ
คณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ จานวน 2 คน ทั้งนี้ ทั้ง 2 คณะ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
4.2.2 คณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต้องตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
4.2.3 กรณีมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
กาหนดให้ต้องมีใบสืบราคา ต้องมีใบสืบราคาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น (บช.07)
4.2.4 บันทึกรับและเบิกวัสดุอุปกรณ์ ในบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ (บช.08)
4.2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในกิจกรรมเดียวกัน
4.2.6 การจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
(1) จ่ายเป็นเงินสด ให้ถอนและจ่ายเงินให้กับผู้ขายภายในวันเดียวกัน ถ้าเข้าหลักเกณฑ์การหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ดาเนินการ ดังนี้
- เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. เฉพาะจานวนเงินสดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้ขาย หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. โดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เมื่อจ่ายให้กับผู้ขายให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
และนาฝากเข้าธนาคารในวันเดียวกัน ถ้าไม่ทันเวลาทาการของธนาคาร อย่างช้าในวันทาการถัดไป
(2) จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ขายกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน โดยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ
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4.2.7 การซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ควรพิจ ารณาซื้อในคราวเดียว (ถ้าการเก็บรักษาไม่ทาให้เปลี่ยนสภาพ
หรือเสียหาย) โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ
4.2.8 กลุ่มสมาชิกในชุมชนต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้วยตนเอง
4.2.9 การจ่ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ถ้ า ซื้ อ จากผู้ ข ายที่ จ ดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ต้ อ งใช้
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงจานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ใช้ใบเบิกเงิน ตามที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขาย (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.2.10 กลุ่มสมาชิกต้องบันทึกการรับและจ่ายเงินทุกครั้ง ที่มีการรับและจ่ายเงินตามแบบฟอร์มที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาหนด
4.2.11 เก็บหลักฐานการรับ การจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน ใบถอนเงิน ใบฝากเงิน ฯลฯ
ให้ครบถ้วนทุกรายการ
4.3 การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
4.3.1 จัดทาบัญชีและรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
4.3.2 รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ–จ่ายเงิน
4.3.3 ก ากับ ติด ตาม ดูแ ลและควบคุม การใช้จ่ า ยเงิ นให้ เป็ น ไปตามแผนปฏิบั ติ งานและการใช้ จ่ ายเงิ น
งบประมาณโครงการอย่างเคร่งครัด
4.4 เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
4.4.1 เมื่อดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินเสร็จสิ้นตามเป้าหมายของโครงการ หรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
4.4.2 ส่งทะเบียนคุมต่างๆ , หลักฐานการเบิกจ่ายเงินฉบับจริง , ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน/ใบโอนเงิน ของกลุ่ม
สมาชิกในชุมชน ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เพื่อทราบและส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
4.4.3 กลุ่มสมาชิกในชุมชนดาเนิน การโครงการต่อเนื่อง โดยสามารถใช้บัญชีธ นาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อรองรับเงินรายได้ หรือเปิดบัญชีธนาคารใหม่ก็ได้
4.5 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(1) โครงการ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากคณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ และเห็นชอบจากกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่
(2) สัญญายืมเงิน
(3) เอกสารหลักฐานการจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์

๒๕
ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนเงินและการเบิกจ่ายเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2560

สานักงบประมาณ

๓.โอนจัดสรรงบประมาณ
การขอรับสนับสนุนเงิน
การเบิกจ่ายเงิน

๖. ตรวจสอบ/พิจารณาอนุมัติโครงการ
รวบรวมส่ง
คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

กรมส่งเสริมการเกษตร

๔.โอนจัดสรรงบประมาณ ภายใน 1 วันทาการ
หลังจากอนุมัติให้โอนจัดสรรงบประมาณ

เลือกกิจกรรม
รวมกลุ่มการผลิต วางแผนการผลิต
การตลาดร่วมกัน เสนอกิจกรรม/โครงการ
1 ครัวเรือน เลือกได้ 1 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการปลูกพืชอายุสั้น
2) การเลี้ยงสัตว์
3) การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
4) การประมง

๙. แจ้งผล

สานักงานเกษตรจังหวัด

แจ้งผลการโอนเงิน
๕. เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมเอกสาร
แนบ

๒. ชี้แจง จัดเวที สมัครเข้าร่วมโครงการ

บันทึกผ่านระบบ GFMIS
ตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

๑๐. โอนเงิน/แจ้งผล ๗. รวบรวมส่ง
การโอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง
จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

คณะกรรมการฯ
ระดับชุมชน

สงป.1-18

๘. พิจารณาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

๑๑. โอนเงิน
- บันทึกข้อตกลง จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาใบสาคัญรับเงิน

เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.
ประเภทออมทรัพย์

กลุ่มสมาชิก
ในชุมชน

1๒. จ่ายเงิน

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร

ค่าวัสดุอุปกรณ์

เกษตรอาเภอ , ปศุสัตว์อาเภอ
และประมงอาเภอ

หลักฐานการจ่ายเงิน

เกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดทา แนะนา วิธีปฏิบัติทางบัญชี

หมายเหตุ สตง. ปปท.และหน่วยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
ทาหน้าที่ตรวจสอบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

๒๖
ขั้นตอนการส่งคืนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและเงินเหลือจ่าย
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัย ปี 2560

สานักงบประมาณ
ส่งคืนงบประมาณในระบบ
GFMIS

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

กรณีไม่ได้จัดสรรเงิน
- ทาหนังสือแจ้งกรมฯอ้างอิงเลขที่หนังสือ
ที่อนุมัติโครงการ ภายใน 10 วันหลังจากจ่ายเงิน
ให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนเสร็จสิ้น

คณะกรรมการฯ
ระดับอาเภอ

สานักงานเกษตรจังหวัด
- นาส่งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)

- รายงานผลการติดตามโครงการ
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริงและ
หลักฐานการโอนเงินคืน (ถ้ามี)
ภายใน 10 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 10 วัน หลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับ
จริงภายใน 7 วันหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

กลุ่มสมาชิก
ในชุมชน

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
- ส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงินฉบับจริง
- โอนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
ภายใน 5 วัน หลังจากสิ้นสุด
โครงการ
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติทางการเงินการบัญชี
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ลาดับ

รายการ

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

1.2 กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่ง
จ่ายเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน
(บัญชีรับเงินจากคลัง)

คำสั่งงำน
GFMIS
Web online
ZFB60_K8
แบบ ขบ 02

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ 5107010104
การดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย 2102040102

เดบิต ค้างรับจาก
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่าง
หน่วยงาน-หน่วยงานรับเงิน
งบอุดหนุนจากรัฐบาล

1102050124 เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน4307010106 กรมบัญชีกลางโอนงบอุดหนุน
ให้หน่วยงาน
เครดิต ค้างจ่ายส่วนราชการ

5209010106

เดบิต เงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)
เครดิต ค้างรับจาก
กรมบัญชีกลาง

1101020603 เดบิต ค้างจ่ายส่วนราชการ
เครดิต เงินฝากสาหรับการ
1102050124 จ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2
ให้ส่วนราชการ

2116010102
1101020202

2116010102
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รายการ

คำสั่งงำน
GFMIS
Web online
ZF_53_PM/
แบบ ขจ.05

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี
เดบิต ใบสาคัญค้างจ่าย
เครดิต เงินฝากธนาคาร
(เงินงบประมาณ)

1.3 หน่วยงานบันทึกรายการจ่ายชาระเงิน
ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ โดยเขียนเช็ค
สั่งจ่าย “ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
...............” ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
พร้อมกับแนบรายละเอียดการจัดสรร
เงินโครงการ(ไม่มีค่าธรรมเนียม
ในการโอนเงิน)
2 รับเงินเหลือจ่ายโครงการ (ถ้ามี)
ZRP_RE
2.1 เมื่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่
บช.01
นาฝากเงินเหลือจ่ายโครงการ
สถาบันการเงิน
ประเภทเอกสำร
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
เครดิต เงินรับฝากอื่น
RE
งบประมาณของสานักงานเกษตร
จังหวัด (ไม่ใช่บัญชีที่รองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
2.2

รหัสบัญชี
2102040102
1101020603

1101030102
2111020199

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ถอน ZF_02_PP เดบิต เงินรับฝากอื่น
2111020199
บช.01
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ 1101030102
ประเภทเอกสำร ที่สถาบันการเงิน
งบประมาณ เขียนเช็คสั่งจ่าย
PP
“กระทรงการคลัง”

กรมบัญชีกลาง
ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี
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รายการ

คำสั่งงำน
GFMIS
Web online

บันทึกรายการบัญชี
หน่วยงาน
ชื่อบัญชี

กรมบัญชีกลาง
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

การเบิกเกินส่งคืน(ถ้ามี)ดาเนินการต่อ
จากข้อ 2
ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน
กิจกรรมหลัก ศูนย์ต้นทุนตามเอกสาร
ขอเบิก
อ้างอิง ปี ค.ศ. จานวน 2 หลัก +
เลขที่ ขบ. จานวน 10 หลัก +
บรรทัดรายการ คชจ. จานวน 3 หลัก

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

ZGL_BD4 เดบิต เงินสดในมือ
แบบ บช 01
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอ
ประเภทเอกสำร นาส่ง
BD
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง
หน่วยงาน- หน่วยงานส่งเงิน
เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
เครดิต พักเงินนาส่ง

1101010101
2116010104
5209010112 เดบิต เงินฝากธนาคารของ
กรมบัญชีกลาง
เครดิต รายได้ระหว่าง
1101010112 หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
รับเงินเบิกเกินส่งคืนจาก
หน่วยงาน

1101020301
4307010112
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รายการ

3.3 บันทึกการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
3.4 บันทึกล้างบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชี
เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง

คำสั่งงำน
บันทึกรายการบัญชี
GFMIS
หน่วยงาน
กรมบัญชีกลาง
Web online
ชื่อบัญชี
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
รหัสบัญชี
ZRP_R6
เดบิต พักเงินนาส่ง
1101010112
แบบ นส 02-1
เครดิต เงินสดในมือ
1101010101
ZGL_BE
เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง
แบบ บช 01
เครดิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
ประเภทเอกสำร เพื่อการดาเนินงาน-ภาคครัวเรือน
BE

2116010104
5107010104
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เอกสารประกอบขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
ลาดับขั้นตอน
การเสนอโครงการ
1. กลุ่มสมาชิกในชุมชน เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เลขานุการฯ)

2. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน (เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เลขานุการฯ)เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตรอาเภอ
กรรมการและเลขานุการฯ)
3. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ (เกษตร
อาเภอ กรรมการและเลขานุการฯ)
- เสนอสานักงานเกษตรจังหวัด ตามกรอบ
4 กิจกรรม และคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
อนุมัติ
4. สานักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมโครงการ
และจัดทาแบบจัดทาแผนฯ โครงการเสนอต่อ
กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สานัก
งบประมาณ
5. กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO)
สานักงบประมาณ ส่งคืนโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้สานักงานเกษตรจังหวัด
การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ
6. สานักงานเกษตรจังหวัด จัดสรรเงินให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

เอกสารประกอบ
1.1 ตัวโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว ตามแบบเสนอโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ (แบบ 9101-1 ฟื้นฟู)
อ้างอิงตามใบสมัครของเกษตรกร (แบบ 9101-8 ฟื้นฟู) ที่เข้าร่วมโครงการ
ตามกรอบ 4 กิจกรรม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรแล้ว
1.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3 รายงานการประชุมที่มีสาระครบถ้วน
1.4 ใบสืบราคาสินค้าละวัสดุในท้องถิ่น กรณีที่มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นที่มีมูลค่า
เกิน 10,000 บาท หรือในวงเงินที่คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอกาหนดให้
ต้องมีใบสืบราคาสินค้าในท้องถิ่นแนบมาด้วย อย่างน้อย 2 แหล่งผู้ขาย
1.5 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานค่าวัสดุอุปกรณ์
2.1 เอกสารการเสนอโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามข้อ 1.1 – 1.5
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
2.3 แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน
(แบบ 9101-2ฟื้นฟู)
3.1 สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
(แบบ 9101-3 ฟื้นฟู)
3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
3.3 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 2.1 – 2.3
4.1 แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
(แบบ 9101-4 ฟื้นฟู และ แบบ 9101-5 ฟื้นฟู )
4.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3
5.1 แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
(แบบ 9101-4 ฟื้นฟู และ แบบ 9101-5)
5.2 เอกสารทั้งหมด ตามข้อ 3.1 – 3.3

6.1 หนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
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ลาดับขั้นตอน

เอกสารประกอบ
6.2 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพื่อแจ้งการจัดสรรเงิน
6.3 เช็คสั่งจ่ายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”
6.4 รายละเอียดการจัดสรรเงิน (บช.02)
6.5 ไฟล์ excel
7. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
7.1 บันทึกข้อตกลง (แบบ 9101-6 ฟื้นฟู)
รับเงินจากสานักงานเกษตรจังหวัด
7.2 ใบสาคัญรับเงิน (สานักงานเกษตรจังหวัด) (บช.03)
7.3 สาเนาสมุดธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 9101-7 ฟื้นฟู)
โอนเงินให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน
8.2 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
8.3 ใบนาฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
แยกแต่ละกลุ่มสมาชิกในชุมชน หรือ
8.4 หนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขา……..(ภายในจังหวัด) เพื่อแจ้งการจัดสรรเงิน และไฟล์ excel
9. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาทะเบียนคุม 9.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.01)
การรับ-จ่ายเงิน
9.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
9.3 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง (เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ)
10. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทารายงานการ 10.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน (บช.01)
รับ-จ่ายเงิน จัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตร
10.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการ
(ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ
11. กลุ่มสมาชิกในชุมชนส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้ 11.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
11.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
11.3 สาเนาสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
11.4 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
11.5 ใบฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้า
บัญชีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน หรือ
11.6 ใบโอนเงินเข้าบัญชีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
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ลาดับขั้นตอน
12. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้กับสานักงานเกษตรจังหวัด

เอกสารประกอบ
12.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
12.2 ใบถอนเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จากบัญชีธนาคารของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
12.3 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงานเกษตร
จังหวัด หรือ
12.4 ใบโอนเงินเข้าบัญชีสานักงานเกษตรจังหวัด
13. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนส่งหลักฐาน 13.1 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง
การจ่ายเงินฉบับจริงให้กับคณะกรรมการฯ
13.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ระดับอาเภอ
13.3 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
13.4 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงาน
เกษตรจังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
14. คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอส่ง
14.1 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง
หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงให้กับสานักงาน 14.2 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101
เกษตรจังหวัด
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
14.3 สาเนาใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีสานักงาน
เกษตรจังหวัด (คณะกรรมการชุมชนรับรองสาเนาถูกต้อง)
15. สานักงานเกษตรจังหวัด ดาเนินการ
15.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ 9101
- เบิกเกินส่งคืน กรณีรับ-จ่ายเงินภายใน
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ
ปีงบประมาณเดียวกัน
15.2 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (บช.05)
- นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
15.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย (บช.06)
กรณีนาส่งเงินข้ามปีงบประมาณ
15.4 หนังสืออนุมัติให้นาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน/นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
15.5 สาเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่รองรับเงินนอก
งบประมาณ ของสานักงานเกษตรจังหวัด (ไม่ใช่บัญชีรองรับโครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ)
15.6 ใบฝากเงินธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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แบบ 9101-1 ฟื้นฟู

แบบเสนอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
๑. ชื่อโครงการ..............................................................................................................
ชื่อกลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)....................................................................................................
ชื่อชุมชน............................................................ตาบล............................อาเภอ ......................................
จังหวัด...................................
จานวนงบประมาณที่เสนอขอ........................................................(บาท)
ประเภทกิจกรรม (ใส่เครื่องหมาย  เลือกประเภทกิจกรรม )
 การปลูกพืชอายุสั้น
 การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์ปีก และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ฯลฯ)
 การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 การประมง เช่น การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน/พลาสติก ฯลฯ
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
๖. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน

- ระบุกิจกรรมโดยเรียงลาดับตามระยะเวลาดาเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม ในลักษณะ
ของตาราง
- แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
- ระบุการเชื่อมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการนาไปใช้ประโยชน์
- ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดาเนินกิจต่อไปหรือเพื่อต่อยอด
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๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
- ระบุจานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน
- จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มสมาชิกในชุมชนในพื้นที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙.๑ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ..........................................................
๙.๒ กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) ...............................................................
10. ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..................................................................
(
)
ประธำนกลุ่มสมำชิกในชุมชน

ลงชื่อ..................................................................
(
)
ประธำนคณะกรรมกำรฯ ระดับชุมชน

ผลการพิจารณาอนุมัติ
ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการฯ
(
)
ตาแหน่ง..................................................

หมำยเหตุ กรณีดำเนินกำรเป็นรำยบุคคลให้ระบุชื่อผู้เสนอโครงกำรแทนชื่อกลุ่มสมำชิกในชุมชน
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แบบฟอร์มกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
ฯลฯ

ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
โครงการ ................................................................................... ยอดรวมงบประมาณ..........................................................................บาท
หน่วย : บาท
กิจกรรมย่อย

รายการวัสดุอุปกรณ์

จานวน

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมจานวน

ปี 2560
(ใส่ตัวเลขงบประมาณเป็นรายเดือน)
ต.ค.
พ.ย.

รวมเงินทั้งสิ้น
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
ของชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน
๑. เอกสารตัวโครงการ
เอกสารที่เขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน รายการ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ/โครงการ
๒. รายงานผลการจัดเวทีชุมชน
รายงานผลการจัดเวทีชุมชนพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่เขียนโครงการขอรับ
การสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.1 การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุ มชนเพื่อจัดทาเป็นกิจกรรมหรื อโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนใน
รูปแบบกลุ่มสมาชิกในชุมชน
๒.๒ การจัดตั้งกลุ่ม ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ในการรับรองการจัดตั้งกลุ่มหรือรับรอง
การ
ดาเนินงานเป็นรายบุคคล
๒.๓ การมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ/การจัดทาโครงการตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
๒.๔ การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน คณะทางานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คณะทางานตรวจ
รับวัสดุอุปกรณ์ เป็นรายโครงการ

แบบ 9101-2 ฟื้นฟู
แบบสรุปการขอรับการสนับสนุนโครงการของชุมชน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
ชุมชน............................................................ตาบล ....................................................อาเภอ..................................จังหวัด....................................
วงเงินงบประมาณรวมได้ที่ขอรับการสนับสนุน ................................................ บาท
วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ...........จานวน....................โครงการ รวมจานวนเงิน ........................................บาท

ที่

ชื่อโครงการ

รวม

(จานวนโครงการ)

ค่าวัสดุ (บาท)

*ชื่อกลุ่มสมาชิกใน

ชุมชนผู้รับผิดชอบ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

เอกสารแนบ
(ใส่เครื่องหมาย  ในข้อที่มี)
แผนการ
เอกสาร ปฏิบัติงาน รายงานผลการ
โครงการ และการใช้ จัดเวทีชุมชน
จ่ายเงิน

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

แบบ 9101-3 ฟื้นฟู

แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ ของคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
อาเภอ......................................................จังหวัด............................................
จานวน...............ชุมชน จานวน.................................โครงการ รวมจานวนเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ .......................................บาท
* ชื่อ
ที่

ชื่อชุมชน

ชื่อ
โครงการ

ประเภท
กิจกรรม

กลุ่ม
สมาชิก
ในชุมชน
ที่ขอรับ

จานวน
เกษตรกร
ได้รับ
ประโยชน์
(ราย)

ผลการพิจารณาอนุมัติ

เกณฑ์การพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย )
ค่าวัสดุ (บาท)

ความครบถ้วน การผลิต
การตลาด การนาไปใช้
ประโยชน์

ดาเนินการได้ทันที

เกณฑ์
มาตรฐาน
วัสดุ
อุปกรณ์

แผน
ความเหมาะ
สมของ
แผนงาน/เงิน

ความครบถ้วน
ของเอกสาร
ประกอบ

อนุมัติ

ไม่
อนุมัติ

รวม

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

ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับอาเภอ
(
)
ตาแหน่ง ......................................................................
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หมายเหตุ: กรณีแบบสรุปผลการพิจาณาโครงการของคณะกรรมการระดับอาเภอ มีจานวนหลายแผ่น จะต้องให้ประธาน และเลขานุการ ลงนามเอกสารทุกแผ่น
* กรณีดาเนินงานโครงการเป็นรายบุคคลระบุชื่อผูเ้ สนอโครงการ

แบบ 9101-4 ฟื้นฟู
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2560
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐

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 :
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แบบ 9101-6 ฟื้นฟู

บันทึกข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุนจากสานักงานเกษตรจังหวัด.............................................
“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐”
.................................................
บันทึกข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น ณ
(สานักงานเกษตรจังหวัด.......)
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ระหว่าง
(ชื่อเกษตรจังหวัด)
ตาแหน่ง
(เกษตรจังหวัด)
ในฐานะ
(ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้สนับสนุนงบประมาณ” ฝ่ายหนึ่ง กับ (ผู้ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
(ชื่อกรรมการฯ ระดับชุมชน)
ตาแหน่ง
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ในฐานะ
กรรมการฯ ระดับชุมชน
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” อีกฝ่ายหนึ่ง
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ
1. จานวนโครงการของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน
1.1 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณรวม
บาท
1.2 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณรวม
บาท
1.3 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม)
งบประมาณรวม
บาท
1.4 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) )
งบประมาณรวม
บาท
1.5 ชื่อโครงการ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน (ระบุชื่อกลุ่ม) )
งบประมาณรวม
บาท
1.6 ………………………………….

โครงการ
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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 โดยผู้สนับสนุน
งบประมาณมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใด
หากผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่ชาระเงินทีไ่ ด้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว ผูส้ นับสนุน
งบประมาณสามารถดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจะรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้สนับสนุนงบประมาณทราบ และหากมีเงินเหลือจ่ายจะส่งคืนให้ผู้สนับสนุน
งบประมาณ โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนงบประมาณ ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ภายใน 10 วันหลังจากเสร็จสิน้ โครงการ
บันทึกข้อตกลงนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).....................................ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
(ลงชื่อ)....................................ผู้สนับสนุนงบประมาณ
(
)
(
)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน..........................
เกษตรจังหวัด...................................
(ลงชื่อ).................................ผูไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
(
)
กรรมการฯ ระดับชุมชน................................................

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

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

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

* กรณีดาเนินงานโครงการเป็นรายบุคคลระบุชื่อผู้เสนอโครงการ

46
แบบ 9101-7 ฟื้นฟู
สัญญายืมเงิน

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐”
……………………………….
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 แผนปฏิบัตงิ าน
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนเงิน..................................................................บาท
โดยผู้ให้ยืมจะนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยืม ชื่อบัญชี.....................................................
เลขที่บัญชี.......................................................
(2) ในการดาเนินโครงการตามข้อ (1) จะถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
(3) หากไม่ดาเนินโครงการ หรือดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามข้อ (1) ผู้ยืมยินยอมรับผิดชาระเงิน
ที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วให้แก่ผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือ
แต่อย่างใด
หากผู้ยืมไม่ชาระเงินที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้ยืม
ผู้ยืมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันทีไ่ ด้รับเงินไปจากผู้ให้ยืม รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้ยืม
ดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
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(4) เมื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ยืมจะรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้ให้ยืมทราบ พร้อมส่งเอกสารการใช้เงิน ภายใน 5 วัน และหากมีเงิน
เหลือจ่ายจะส่งคืน โดยการนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้ยมื ชื่อบัญชี
.............................................................เลขที่บัญชี.......................................................... ภายใน 5 วัน
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
สัญญาฉบับนีท้ าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และให้ถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเนื้อความตามสัญญานีโ้ ดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).......................................ผู้ยืม
(
)
ประธานกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม)....................................
*หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ยืม
(
)
ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน.............................
*หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

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

(ลงชื่อ)............................................พยาน
(
)
ตัวแทนกลุ่มสมาชิกในชุมชน(ระบุชื่อกลุ่ม).......................

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

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

หมายเหตุ * กรณีดาเนินงานโครงการเป็นรายบุคคลระบุชื่อผู้เสนอโครงการ
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แบบ 9101–8 ฟื้นฟู

ตัวอย่าง
ใบแจ้งความประสงค์
การเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ชุมชน ..................................ตาบล...............................อาเภอ....................จังหวัด………………….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
๑. ข้าพเจ้าชื่อ.................................... นามสกุล......................................อายุ....................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................ที่อยู่ บ้านเลขที่ …………….หมู่ที่.........บ้าน........................
ตาบล............................................อาเภอ.............................จังหวัด................เบอร์โทรศัพท์ ...............................
2. ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากพายุเซินกาและตาลัส ระหว่างเดือน ก.ค.- ส.ค. 60
 ด้านพืช
 ด้านปศุสัตว์
 ด้านประมง
3. ไม่มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามกรอบ 4 กิจกรรม (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ4)
4. มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามกรอบ 4 กิจกรรม (ทาเครื่องหมาย หน้ากิจกรรม
โดยเลือกเพียงกิจกรรมเดียว)
 4.1 การผลิตพืชอายุสั้น
 4.2 การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์ปีก และแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด ฯลฯ)
 4.3 การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 4.4 การประมง
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ชุมชน......................................................................................................................
ตาบล...................................................อาเภอ..................................จังหวัด ………………....…………………………
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎ
ระเบียบของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และสมัครเข้าร่วมโครงการกับชุมชนนี้ชุมชนเดียวเท่านั้น จึงขอลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
ลงชื่อ...........................................ผู้แจ้งความประสงค์
(............................................)
วันที............เดือน........................พ.ศ.............
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วครบถ้วนตามคู่มือโครงการฯ
ลงชื่อ.............................................ประธานคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
(….............................................................) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรทีม่ ีพื้นที่การเกษตรอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยที่เกิดจากพายุเซินกาและตาลัส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และที่ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
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คาแนะนาในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทาโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
…………………………….
1. สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
1.1 เตรียมข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ชุมชนเป้าหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเวทีชุมชน เพื่อร่วมนาเสนอข้อมูล องค์ความรู้ในเชิงพื้นที่ต่อชุมชน ได้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ในการเขียนแผนงานโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน
1.2 เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) มาจาแนกเป็นรายชุมชน ตามชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
บารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
1.3 ประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามข้อ 1.2 เป็นเกษตรกรที่
ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่ อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ให้เกษตรกรรับทราบ
1.4 แจ้งคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เตรียมการด้านข้อมูลชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมเวทีตามแผนการจัดเวที
๒. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ดาเนินการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ของชุมชน เพื่อรวบรวมโครงการที่เกิดจากความต้องการของ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยดาเนินการ
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/แจ้ง อปท. / กานัน และผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้รับทราบ เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมจัดเวทีชุมชน
๒.๒ ประสานงานส านั กงานเกษตรอาเภอขอรับการสนับสนุนนักวิช าการเกษตร ผู้รู้ จาก
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มาเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม
กับกลุ่มสมาชิกในชุมชน
๒.๓ การดาเนินการจัดเวทีชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน ควรมีการ
กาหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้ชัดเจน
- เลขานุการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ควรเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา และความต้องการของชุมชน จัดทาเป็นงานกิจกรรมด้านการเกษตรของ
ชุมชน
- ควรเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอต่างๆ แล้วสรุปรายงานผลการ
จัดทาเวที(ตามแบบฟอร์ม)
- นั ก วิ ช าการเกษตร และนั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร ผู้ รู้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
การเกษตร ผู้ชานาญการต่างๆ จากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ เป็นผู้นาเสนอข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ไม่ชี้นาโครงการ แต่ควรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ)
- กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้นาเสนข้อมูลและ
ปัญหาของชุมชน ร่วมวิเคราะห์เพื่ อจัดทาโครงการที่เป็นตามความต้องการของชุมชน ตามมติในเวทีชุมชน
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
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วิธีการนาเสนอในเวทีชุมชน ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล ความเห็น การวิเคราะห์ปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2.4 ทาการวิพ ากษ์แผน/โครงการแต่ล ะหมู่ บ้านสรุปเป็นภาพรวมของตาบล เรียงล าดั บ
ความสาคัญโครงการ โดยพิจารณาจาก
2.4.1 โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่กาหนด
2.4.2 เป็นการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่ของตาบล
2.4.3 โครงการ/กิจกรรม มีความสมบูรณ์ มีรายละเอียดการดาเนินงาน แผนปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน
2.4.4 ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะดาเนินการในชุมชน โดยชุมชน (ความยุ่งยาก
ซ้าซ้อน ความสามารถของสมาชิกในชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน)
2.4.5 ผลตอบแทนคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนใหญ่
2.4.6 ความสามารถในการด าเนิ น การของสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
ให้มีความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มติการจัดเวทีชุมชน ควรมี 3 ประเด็น
2.5.1 คัดเลือกและรับรองคณะกรรมการ
2.5.2 มอบหมายผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงิน
2.5 3 เห็นชอบกิจกรรม/โครงการของชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ
บทบาทวิทยากรกระบวนการในการจัดทา
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
ในการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทาโครงการ/กิจกรรม เลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสานักงานเกษตรอาเภอ จะทาหน้าที่เป็นวิทยากร กระบวนการ โดยมี
บทบาท ดังนี้
1. ดาเนินการจัดเวที/จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
2. เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการเกษตร/นโยบาย โครงการรัฐ เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ชุมชน สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ
3. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มปัญหา
4. เป็นผู้เปิดประเด็น – จับประเด็น สรุปประเด็นการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
5. เป็นพี่เลี้ยง – ที่ปรึกษา
6. ผู้ประสานงาน/เชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพ องค์กรเกษตร กลุ่มปัญหาที่มี
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
* ข้ อมู ลเกษตรกรที่ ได้ รั บความเสี ยหายจากอุ ทกภั ยด้ านพื ช ด้ านประมง และด้ านปศุ สั ตว์ ในช่ ว ง
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จาแนกเป็น รายชุมชนตามชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน
* การนาเสนอ ตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่ จานวนคน สารวจวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น และความ
ต้องการของชุมชน
* การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนระดมความคิดเห็น และนาเสนอ
ข้อมูลในที่ประชุม 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 ..............................................................................................................................................................
หมายเลขบัตร
ที่
ชื่อ-สกุล
องค์กร/ที่อยู่
โทรศัพท์
ลายเซ็น
ประชาชน

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ...............................................................................
อาเภอ ............................................................................ จังหวัด .......................................................................
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการจัดทาเวทีชุมชน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ตามแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ที่มีการลงลายมือชื่อไว้
2. มติที่ประชุม
2.1 ผลการคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน โดยให้ระบุชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ
2.2 ผลการมอบหมายผู้ เ ปิด บัญชี ธ นาคาร คณะทางานการซื้อวั ส ดุ อุปกรณ์ คณะทางาน
ตรวจรั บ วัสดุอุป กรณ์ โดยระบุ ชื่อ และตาแหน่งในคณะกรรมการกลุ่ มสมาชิกในชุมชน ของบุคคลที่ไดรับ
มอบหมาย
2.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญโครงการ/กิจกรรมของชุมชน หรือของ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ โดยแยกเป็นแต่ละโครงการของชุมชน หรือ
ของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ตัวอย่าง เช่น
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อประเภทกิจกรรม..............(ภายใน 4 ประเภทกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
โครงการลาดับที่ ......ชื่อชุมชน/กลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เสนอโครงการ...................................
ชื่อโครงการ..............................
ชื่อประเภทกิจกรรม..............(ภายใน 4 ประเภทกิจกรรม)
เหตุผลความจาเป็น
กิจกรรมหลักของโครงการ...............
วงเงินงบประมาณ...........................
จานวนสมาชิกในชุมชน/กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่เสนอโครงการ
จานวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

บช.01

ลาดับ
ที่

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
สานักงานเกษตรจังหวัด......................................................
คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
อาเภอ
ตาบล
รับจัดสรรเงิน
จ่ายเงิน
คงเหลือ
(ชื่อชุมชน)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
หมายเหตุ 1. รับจัดสรรเงิน คือ จานวนเงินที่สานักงานเกษตรจังหวัดได้รับเงินจากสานักงบประมาณ (จานวนครัวเรือน X 5,000 บาท)
2. จ่ายเงิน คือ รายการจัดสรรเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชม ตามจานวนเงินที่โครงการ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบแล้ว
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รายละเอียดการจัดสรรเงิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
สานักงานเกษตรจังหวัด......................................................
ลาดับ
ที่

คณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน
(ชื่อชุมชน)

อาเภอ

ตาบล

ชื่อบัญชีเงินฝาก
ธ.ก.ส.

เลขที่บัญชี

สาขา

บช.0๒
จานวนเงิน
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
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บช.03
ใบสาคัญรับเงิน (สานักงานเกษตรจังหวัด)
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ที่..........สานักงานเกษตรจังหวัด.(ระบุ).................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.........................................ตาบล...................................อาเภอ......................................จังหวัด..............................
ประธาน/กรรมการฯ ระดับชุมชน................(ชื่อชุมชน)...................................อาเภอ...................................................
ได้รับเงินจาก.................สานักงานเกษตรจังหวัด(ระบุ)........................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

รับสนับสนุนเงินโครงการ ดังนี้
1. โครงการ.............................................................กลุ่มสมาชิกในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........
2. โครงการ.............................................................กลุ่มสมาชิกในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........
3. โครงการ.............................................................กลุ่มสมาชิกในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........
4. โครงการ.............................................................กลุ่มสมาชิกในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........
5. โครงการ.............................................................กลุ่มสมาชิกในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........
6. โครงการ.............................................................กลุ่มสมาชิกในชุมชน......(ชื่อกลุ่ม).........

รวม
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................
หมายเหตุ ผู้รับเงิน คือ คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ผู้จ่ายเงิน คือ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรจังหวัดที่มีหน้าที่จ่ายเงินตามใบสาคัญเบิกจ่ายเงิน
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บช.04
ใบสาคัญรับเงิน (คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน)
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ที่........(ที่ตั้งของคณะกรรมการฯระดับชุมชนหรือที่ทาสัญญายืมเงิน).........
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน.........................................ตาบล...................................อาเภอ......................................จังหวัด............................
ประธาน/กรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน................(ชื่อกลุ่ม)..........................อาเภอ...................................................
ได้รับเงินจาก.........คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน (ชื่อชุมชน)........................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

รับสนับสนุนเงินโครงการ.....(ชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบ)..................................

รวม
จานวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ลงชื่อ..........................................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................
หมายเหตุ 1. จัดทาโครงการละ 1 แผ่น ให้สอดคล้องกับสัญญายืมเงินและจานวนเงินที่โอนให้กลุ่มสมาชิกในชุมชน
2. ผู้รับเงิน คือ คณะกรรมการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้ลงนามยืมเงินในสัญญายืมเงิน
ผู้จ่ายเงิน คือ ผู้เปิดบัญชีธนาคาร (มีอานาจในการเบิกเงิน) ของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน

ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................................
ณ วันที่..................................................

บช.05

หน่วย : บาท
ลาดับที่

ชื่อคณะกรรมการฯ ระดับ
ชุมชน (ชื่อชุมชน)

ชื่อกลุ่มสมาชิก
ในชุมชน

ตาบล

โครงการ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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บช.06
รายงานรายรับ-รายจ่าย
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
สานักงานเกษตรจังหวัด..........................................................................
ณ วันที่..................................................
หน่วย : บาท
รายรับ :รับเงินสนับสนุนโครงการ

XXXX
XXXX

ค่าวัสดุอุปกรณ์

XXXX
XXXX
XXXX

รวมรายรับ
รายจ่าย :รวมรายจ่าย
คงเหลือ ณ วันที่ .........................

หมายเหตุ 1. นาข้อมูลมาจากทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินรายโครงการ (บช.05)
2. ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
และภายใน 20 วันหลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการ พร้อมทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเงินรายโครงการ
(บช.05)

บช.07
ใบสืบราคาวัสดุอุปกรณ์
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
กลุ่มสมาชิกในชุมชน.........ชื่อกลุ่ม...................................................................
ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด...............................................
โครงการ.......................................................................................................................................
การสืบราคารายการ...................................................................................................................
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

ราคาต่อหน่วย

กาหนดส่งของ

ลงชื่อผู้แจ้งราคา ลงชื่อผู้สืบราคา

1.
2.
3.

หมายเหตุ สามารถใช้แบบฟอร์มอื่น เพื่อความชัดเจนมากขึ้น และเหมาะสมของจังหวัด
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บช.08
บัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
กลุ่มสมาชิกในชุมชน............................................................ชื่อกลุ่ม...................................................................
ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด...............................................
โครงการ..............................................................................................................................................................................
ชื่อวัสดุอุปกรณ์…………………………………………………………………………… หน่วยนับ........................................................

จานวน
...........................................................

รายละเอียด ลักษณะ/คุณสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
รับ
วัน เดือน ปี
รายการ
จ่าย (จานวน)
คงเหลือ (จานวน)
ลายมือชื่อ
ราคาต่อหน่วย (บาท)
จานวน
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หมายเหตุ การบันทึกช่องรายการ/ลายมือชื่อ ตัวอย่างเช่น
- รับวัสดุอุปกรณ์ จากร้าน........... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่............ ลงลายมือชื่อคณะทางานตรวจรับวัสดุอุปกรณ์
- เบิกวัสดุอุปกรณ์ ลายมือชื่อเกษตรกรในกลุ่มสมาชิกในชุมชน ผู้เบิกวัสดุอุปกรณ์

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

