
 

 
 
 
 
 
 

คู่มือการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) 

 ตาม 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ว่าด้วยแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชม(SML) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๑ 
 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) 
 

ด าเนินงานโครงการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมี “คณะอนุกรรมการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ อคบ.” ท าหน้าที่ในการด าเนินการตามที่คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. ก าหนด ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การระดมความคิด การสังเคราะห์ความต้องการ ตาม
ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน และการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 โดยให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอ เทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ท าหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา
และให้การสนับสนุนแก่ประชาชน และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. ท าหน้าที่ติดตาม
และประสานการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ  
 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะจัดสรรโดยยึดหลักความ
เป็นจริงจากจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของหมู่บ้านหรือชุมชนที่ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เทศบาลและหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) หมู่บ้านขนาดเล็ก (S) หมายถึง หมู่บา้นและชุมชนที่มปีระชากรไม่เกิน ๕๐๐ คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๒) หมู่บ้านขนาดกลาง (M) หมายถึง หมู่บา้นและชุมชนที่มีประชากรตั้งแต ่๕๐๑ คน ขึ้นไป  
แต่ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

๓) หมู่บ้านขนาดใหญ่ (L) หมายถึง หมู่บ้านและชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

 การจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นให้สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่ อคบ. ก าหนด โดยการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะจัดสรร
ตามความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน 

ทั้งนี้ หมู่บ้านหรือชุมชนจะสามารถเริ่มต้นด าเนินงานได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชี เงินฝาก
ธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนแล้ว โดยการบริหารจัดการโครงการให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน สามารถ
จัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒  
 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 ๑. หมู่บ้าน/ชุมชน จัดประชุมประชาคม เพื่อเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
(๑.) เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนใดมีความพร้อมและต้องการจัดการประชุมประชาคมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ติดต่อ อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด เพ่ือแจ้งก าหนดวันประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดให้มี
การประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชน 
  (๒.) ในการประชุมประชาคม ให้มีผู้แทนของอ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด เข้าร่วมประชุม
เป็นผู้สังเกตการณ์ 
 (๓.) วันจัดประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง และมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้น
ไปอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้านหรือ
ชุมชนนั้น  
 (๔.) ในการประชุมประชาคมจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน และพิจารณากรอบ/ 
แผนงาน/โครงการ เพ่ือด าเนินการ โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รวมทั้งไม่มีลักษณะหรือมีนัยแอบ
แฝงเพื่อการน าเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนกู้ยืม 
 (๕.) คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องมคี ุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะ 

โดยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและชุมชน 

ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
และที่สำคัญ คือ ต้องสมัครใจ มีเวลาและพร ้อมเสียสละเพ่ือส่วนรวม เพราะคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
จะต้องท าหน้าทีร่ว่มกับประชาชนในหมูบ่้าน/ชุมชน ในการจัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ จัดล าดับความส าคัญ และก าหนด
กรอบ/แผนงาน/คัดเลือกโครงการ รวมทั้งท าหน้าที่ในการดูแลการจัดท าบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  
ต่าง ๆ ของงานและรายงานผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ควรมีทั้งชายและหญิงใน
สัดส่วนใกล้เคียงกัน 
 คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน  มีวาระการท างาน ๒ ปี 

 เมื่อครบ ๒ ปี ให้ที่ประชุมจัดการประชุมเพ่ือเสนอชื่อและเลือกคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านและชุมชนใหม ่

 ทุกปี ขอให้มีการประชุมเพ่ือรับรองคณะกรรมการโครงการหมูบ่้านและชุมชน     เป็นรายบุคคล 
 หากมีกรณี ไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมในแต่ละปี หรือลาออก หรือไม่สามารถท างานได้ 

หรือตาย ให้ที่ประชุมเสนอชื่อและเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนเพ่ิมเติม แทนเท่ากับจ านวนที่ขาดหายไป
ในทุกครั้งที่มกีารประชุม 

 
จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นไปตามสัดส่วนของขนาด/จ านวน 

ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และควรค านึงถึงจ านวนกรรมการชาย/หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
ข้าราชการหรือผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมือง/การปกครอง ไม่ควรเป็นประธานหรือกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน  

แต่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนได้ 
 



 

 

๓ 
 

 (๖.) ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะเสนอชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนพร้อม
เอกสารรายงานการประชุมประชาคมซึ่งมีผู้สังเกตการณ์รับรอง  และรายชื่อผู้ เข้าร่วมประชุมต่อนายอ าเภอ/
นายกเทศมนตรี/บุคคลที่ อคบ.ก าหนด พร้อมแจ้งธนาคารเพ่ือขอเปิดบัญชีให้หมู่บ้านหรือชุมชน นับแต่วันได้ประชุม
ประชาคมเสร็จ  
 (๗.) ในการเปิดบัญชีธนาคารให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ก าหนดคณะผู้รับผิดชอบในการเบิก
จ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน ไปติดต่อกับธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตามความต้องการ เพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีและให้ตัวอย่าง
ลายมือชื่อของคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีและก าหนดเงื่อนไขในการถอน “ให้ ๓ คนลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน   จึงมีอ านาจเบิกถอนเงินได”้ จากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน พร้อมทั้งน ารายงานการประชุมที่มี
การรับรองโดยผู้สังเกตการณ์ประชุมและเอกสารการขอเปิดบัญชีธนาคาร ในชื่อ“      SML 
ปี 55 หมู่บ้าน/ชุมชน ........................................................หมู่ที่.........ต าบล/เทศบาล........................................................ ”  
 (๘.) เมื่อนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านและชุมชน พร้อมด้วยเอกสารแล้ว ให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ.ก าหนด ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) จัดส่งรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน รายชื่อคณะกรรมการ และบัญชีธนาคาร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้ สทบ. พร้อมแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด และกระทรวงมหาดไทยเพ่ือบันทึกลงฐานข้อมูล 
  (๒) เมื่อ สทบ. ได้รับแจ้งรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน พร้อมเอกสารแล้วให้จัดประชุม อคบ. เพ่ือพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยไม่ชักช้า และให้ประธาน  อคบ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย              
ลงนามรับรองการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพิจารณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

๒. การพิจารณาความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน 
 สทบ. รวบรวมเอกสารและพิจารณาตามเกณฑ์ความพร้อม เพ่ือเสนอต่อ อคบ. พิจารณาอนุมัติโอนเงิน โดยมี

หลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑) เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนตาม

แนวทางที่ก าหนดแล้ว 
๒) มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือก าหนดกรอบ/แผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางที่ก าหนดแล้ว 
๓) มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการตามแนวทางที่ก าหนดแล้ว 

 อนึ่ง ในกรณีที่หมู่บ้านหรือชุมชนได้ท าการประชุมประชาคมแล้ว ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน( SML)      
พ.ศ. ๒๕๕๔ สทบ. จะให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ยืนยันความพร้อมตาม “แบบส ารวจความพร้อม    
ในการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้าน/ชุมชน” เพ่ือ สทบ. จะได้พิจารณา
และเสนอต่อ อคบ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงิน ต่อไป  

 
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินงานโครงการของหมู่บ้านและชุมชน 

  ๑. คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน จะต้องด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ตามท่ีที่ประชุมประชาคมก าหนด 
 
 



 

 

    ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
    ตู้ ปณ ที่ ๑๑ ปณฝ ห้าแยกปากเกร็ด ๑๑๑๒๑ 
    โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙ 
    โทรสาร : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๖ 
    เว็บไซด์ http://sml.villagefund.or.th 
    e-mail: sml@villagefund.or.th 
 
 

๔ 
 

  ๒. คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบจ านวน ๔ คณะ และก ากับดูแลให้คณะ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของ 
สทบ. โดยคณะผู้รับผิดชอบ ทั้ง ๔ คณะมีดังนี ้
  (๑) ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน เพ่ือรับผิดชอบดูแลการเบิกจ่ายเงินจาก
บัญชีและจัดท าบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  (๒) ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ จ านวน ๓ คน เพื่อท าหน้าที่ในการวางแผนและด าเนินโครงการ 
  (๓) ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๓ คน เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
  (๔) ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการจ านวน ๓ คน  
(รายละเอียดของการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานฯ)  
 ๓. ในระหว่างการด าเนินงาน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูล ความช่วยเหลือ การประสานงาน สามารถ
ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือติดต่อโดยตรงที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 อนึ่ง หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน หรือประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชน หรือผู้สังเกตการณ์ประชุมประชาคม หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด พบว่าหมู่บ้านหรือชุมชนมีการ
บริหารจัดการไม่โปร่งใส โดยด าเนินโครงการขัดต่อแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม   
ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน สามารถร้องเรียนให้อ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด                
แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องหรือรายงานต่อ สทบ. หรือ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงมาที่ สทบ. ได้ ตามช่องทางดังนี้  
  
 
 
 
 
 
 
และตามส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ทั้ง ๑๓ สาขา 
 

๔. การติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
    อคบ. แต่งตั้งให้มีคณะท างานติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

และชุมชน (SML) เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ไขปัญหา ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหมู่บ้านและ
ชุมชนให้ประสบความส าเร็จ และรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในพ้ืนที่ให้ อคบ. ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

  
 
 
 



 

 

๕ 
 
๕. หมู่บ้าน/ชุมชน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ๑ ปี (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี) คณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านและชุมชน จะต้องร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) โดย
การแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่า งการ
ด าเนินการเพื่อเสนอต่อส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคต 
  

๖. การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 อคบ. แต่งตั้งให้มีคณะท างานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของหมู่บ้านหรือชุมชนให้  กทบ. ทราบ และพิจารณาตามแนวทาง                      
ที่ กทบ. ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือจะได้สรุปผลและเสนอแนวทางการด าเนินงานระยะต่อไปต่อรัฐบาล 

 
การประเมินผลโครงการ 

การประเ มินผลโครงการเ ม่ือด า เนินการเสร็ จสิ้น  คณะกรรมการโครงการหมู่บ้ านและชุมชน                        
ต้องรายงานผลการด าเนินโครงการ ต่อคณะท างานตรวจสอบฯ เพ่ือให้คณะท างานตรวจสอบฯเข้าร่วมตรวจสอบผลการ
ด าเนินโครงการในเบื้องต้น โดยแสดงหลักฐานประกอบเช่น ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน (บิลเงินสด
หรือใบส าคัญรับเงิน) หนังสือจดทะเบียนการค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า (ออกโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) จ านวน
สินค้า ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ให้คณะท างานตรวจสอบฯ พิจารณา 

การประเมินผลโครงการเม่ือด าเนินการครบรอบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีปฏิทิน คณะท างานตรวจสอบฯ        
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ และจัดส่งให้ สทบ. เพ่ือเสนอให้ อคบ. และ กทบ. ทราบและพิจารณาตาม
แนวทางท่ีก าหนดต่อไป 

 
 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่จะจัดสรรงบประมาณให้
ประชาชนโดยตรง ปัจจัยในความส าเร็จของโครงการ คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการ
คิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ช่องทางในการติดต่อ 
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                     จ.สรุาษฎรธ์านี ๘๔๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๑ - ๒ 
     โทรสาร : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๒ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๐ 
     เลขที่ ๕๘๐ และ ๕๘๒  หมู่ที่ ๒   ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  ๙๐๑๐๐ 
    โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๒ 
     โทรสาร : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๓ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๑ 
    เลขที่ ๖๒๕ ถ.สุขุมวิท  ต.เหมือง  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบรุี  ๒๐๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๐๘-๙ 
     โทรสาร : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๑๐ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๒ 
      เลขที่ ๒๖๐/๑๗  หมู่ที่ ๒  ต.เจดีย์หัก  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๑ 
     โทรสาร : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๐ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๓ 
     เลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๖   ต.โพตลาดแก้ว   อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๓๙ 
     โทรสาร : ๐ ๓๖๖๔ ๕๑๖๑      
  ที่ว่าการอ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทั่วประเทศ 
 


