ภาพรวมงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม

02
คนไทย
ไม่ทงิ้ กัน

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11.469 ล้านคน
แผนงานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ก.แรงงาน
ก.เกษตรฯ

ธ.ออมสิน & ธ.ก.ส.

ก.มหาดไทย (พช.)

แผนงาน
พัฒนาเชิงพืน้ ที่

 ฝึกอาชีพอเนกประสงค์ (60 ชม.) เช่น ปูกระเบื้อง ประปา ไฟฟ้า
 ฝึกอาชีพเสริม (18 ชม./30 ชม.)
โดยนาไปประกอบอาชีพอิสระ หรือจัดหางานให้ทาในสถานประกอบการในพืน้ ที่
จังหวัด ประเทศ และนอกประเทศ

ก.มหาดไทย (ปค.)

ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข
แผนงานปฏิรปู
โครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตร
ทั้งระบบ

ก.เกษตรฯ

ก.อุตสาหกรรม

ทุกพื้นที่
(แจ้งความประสงค์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

 พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 494,960 ราย
เช่น หลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิตข้าวคุณภาพดี ฯลฯ โดยเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนช่วงฝึกอบรม

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

 จ้างงานสร้างรายได้ โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เข้าซ่อมแซมรักษาระบบ
ชลประทาน 496,373 ราย

กรมชลประทาน
(มีเงื่อนไข)

ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)

 มาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (6 มาตรการ 18 โครงการ)

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

ทีม ปรจ.

พช.กาหนด
เป้าหมาย (รับรู้)

สานักงานพัฒนา
ชุมชน

ก. ท่องเที่ยวฯ
(รับรู้)

สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

 สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท

ทุกพื้นที่
(เสนอโครงการ)

คกก.กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองฯ

 โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก)
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท

ทุกพื้นที่
(เสนอโครงการ)

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

ชุดปฏิบัติการ
ของ ก. เกษตรฯ

โครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี จานวน 76 จังหวัดเป้าหมายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Quadrant D จานวน 64,570 ผลิตภัณฑ์

นาศักยภาพหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วและบริเวณใกล้เคียง เช่น อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการ
ก.การท่องเทีย่ วฯ พัท่อฒงเที
่ยวชุมชนให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน/ ขยายจุดให้บริการนักท่องเทีย่ ว/อบรมอาสาสมัคร
อ
านวยความสะดวกให้
แก่นักท่องเที่ยว
สนง.กองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

03

พื้นที่ดาเนินการ

 เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล เช่น เมนูเกษตรกรชาวสวนยางทาอาชีพอื่นทดแทนการทาสวนยาง
ชดเชยการทาสวนยางไร่ละ 10,000 บาท /เมนูพัฒนาอาชีพเกษตร 9,101 ชุมชน ฯลฯ
 เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม่ เช่น เมนูสร้างฝายชะลอน้า (ใช้แรงงานจิตอาสา) เมนูเพิ่มผลผลิต
สัตว์น้า เมนูกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมนูแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

ทุกพื้นที่ (มีเงื่อนไข)

ชุดปฏิบัติการ
ของ ก. เกษตรฯ

 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ปั้นนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูป 600 กลุ่ม และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 160 ชุมชน

ก. อุตสาหกรรม
กาหนดพื้นที่ (รับรู)้

สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม

02
คนไทยไม่ทงิ้ กัน
(ผู้มีบตั รสวัสดิการ
แห่งรัฐ
11.469 ล้านคน)

 ฝึกอาชีพอเนกประสงค์ เช่น ปูกระเบื้อง ประปา ไฟฟ้า ช่างทาสีรั้ว
 ฝึกอาชีพเสริม เช่น ด้านฝีมือ อาหาร และด้านช่าง
เพื่อประกอบอาชีพอิสระ หรือจัดหางานให้ทาในสถาน
ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ประเทศ และนอกประเทศ

ก.แรงงาน  พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกรผูล้ งทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 494,960 ราย เช่น หลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญา
แผนงานพัฒนา ก.เกษตรฯ เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดี
เศรษฐกิจ
ฯลฯ โดยเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนช่วงฝึกอบรม
ฐานราก
ก.เกษตรฯ

ธ.ออมสิน & ธ.ก.ส.

 จ้างงานสร้างรายได้ โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่เข้า
ซ่อมแซมรักษาระบบชลประทาน 496,373 ราย
 มาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (6 มาตรการ 18
โครงการ) เช่น การให้สินเชื่อ/การอบรมฝึกอาชีพ เป็นต้น

• ทุกพื้นที่ (แจ้ง
ความประสงค์)
• ทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ทีม ปรจ.)
• ทุกพื้นที่
(มีเงื่อนไข)
• ทีม ปรจ.

• กรมชลประทาน
กาหนดพื้นชุทีด่ ปฏิบัติการ
(มีเงื่อนไข) ของเกษตร
• ทีม ปรจ.
• ทุกพื้นที่
(มีเงื่อนไข)
• ทีม ปรจ.

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม
 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 76
จังหวัด เป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Quadrant D จานวน
64,570 ผลิตภัณฑ์

03
ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข
ก.มหาดไทย (พช.)

แผนงาน
พัฒนาเชิง
พื้นที่

ก.การ
ท่องเทีย่ วฯ
สนง.กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ

ก.มหาดไทย (ปค.)

• พช.กาหนดพื้นที่
เป้าหมาย (รับรู้)
• สานักงานพัฒนา
ชุมชน

 พัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้านท่องเที่ยวและบริเวณใกล้เคียง
• ทุกพื้นที่ (รับรู้)
- อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการ • สานักงาน
พัฒนาที่ยั่งยืน
ท่องเที่ยวและ
- ขยายจุดให้บริการนักท่องเที่ยว/อบรมอาสาสมัครอานวยความ
กีฬาจังหวัด
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
• ทุกพื้นที่
สนับสนุนกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองฯ กองทุนละไม่เกิน
(เสนอโครงการ)
300,000 บาท โดยให้เสนอความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนผ่าน • คณะกรรมการ
เวทีประชาคม เน้นโครงการเป็นรูปธรรม มีผลตอบแทน ให้บริการ
กองทุนหมู่บ้านฯ
ประชาชน เป็นต้น
 โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพืน้ ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน
(พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) หมู่บ้าน/ชุมชนละประมาณ
200,000 บาท

• ทุกพื้นที่
(เสนอโครงการ)
• คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (จัดเวทีครัง้ ที่ 1)
เวทีประชาคม

03
ชุมชนอยูด่ ี
มีสุข

 เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล เช่น
• ทุกพื้นที่
- ทาอาชีพอื่นทดแทนการทาสวนยางชดเชยการทาสวนยางไร่ละ
(มีเงื่อนไข)
10,000 บาท
• ชุดปฏิบัติการ
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร (ศาสตร์พระราชา การ
บริหารการผลิตให้เหมาะสม Zoning ทาบัญชีครัวเรือน เป็นต้น) ของ ก.เกษตรฯ
- ฯลฯ

 เมนูพัฒนาชุมชน/กลุม่ เช่น
ก.เกษตรฯ
- สร้างฝายชะลอน้า (ใช้แรงงานจิตอาสา)
- เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
แผนงานปฏิรปู
ก.เกษตรฯ
- กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตรทัง้
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ระบบ
- ฯลฯ

ก.อุตสาหกรรม

 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry
Village : CIV) ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป 600 กลุ่ม
และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 160 ชุมชน

• ทุกพื้นที่
(มีเงือ่ นไข)
• ชุดปฏิบัติการ
ของ ก.เกษตรฯ
• กระทรวง
อุตสาหกรรม
กาหนดพื้นที่
(รับรู้)
• สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด

ขั้นตอนการเสนอโครงการเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) หมู่บ้าน/ชุมชนละประมาณ 200,000 บาท

คณะกรรมการระดับกระทรวง

กรมแจ้งกรอบแนวทาง
ในการดาเนินงานฯ

กรุงเทพมหานคร
(ที่ทาการปกครองจังหวัด) (สานักงานปลัด กทม.)

 พิจารณา/เห็นชอบโครงการ
- รวบรวมโครงการจากอาเภอ
- รายงาน ผวจ./ป.กทม. เห็นชอบ
- จัดส่งให้สานักงบประมาณเขต

อาเภอ
(กบอ.)

แจ้งผลการพิจารณา
เห็นชอบโครงการ

สานักงบประมาณ
เขต

จังหวัด

แจ้งจัดสรรงบประมาณให้จงั หวัด

- พิจารณาเห็นชอบ
โครงการจากจังหวัด/
กทม.

อาเภอ

ส่วนราชการที่เขตมอบหมาย

จังหวัดโอนเงิน
เข้าบัญชีหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

(มีคณะกรรการหมู่บ้าน)

หมู่บ้าน

คณะกรรมการชุมชน
(ไม่มีคณะกรรการหมู่บ้าน)

สานักงานเขต

 รับทราบผลการอนุมตั โิ ครงการ

(คกก.กลั่นกรองโครงการ)

 พิจารณากลัน่ กรองโครงการ/อนุมตั โิ ครงการ
- ประชุม กบอ./คณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการ
- พิจารณากลั่นกรอง/อนุมัตโิ ครงการฯ
- จัดทาแผน/รายงานจังหวัด/กทม.

(มีคณะกรรการหมู่บ้าน)

กรุงเทพ
มหานคร

พิจารณางบประมาณ

สานักงานเขต

ที่ทาการปกครองอาเภอ

จังหวัด

- เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณา
เห็นชอบโครงการจากสานัก
งบประมาณ/จังหวัด/กทม.
- แจ้งผลการโอนเงินให้หมู่บ้าน/
ชุมชนทราบ เพื่อดาเนินโครงการ

คณะกรรมการชุมชน
(ไม่มีคณะกรรการหมู่บ้าน)

คณะกรรมการ
ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน

 จัดประชุมประชาคม/จัดทาโครงการ
1. รับทราบปัญหา/ความต้องการ 4. คัดเลือกคณะกรรมการ 3 ชุด
2. กาหนดแนวทาง/ลาดับความสาคัญ 5. เปิดบัญชีคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
3. จัดทารายละเอียดโครงการ
6. เสนอต่อ กบอ./คณะกรรมการหลั่นกรองฯ

หมู่บ้าน/ชุมชน/ชุมชนในเขต กทม. ดาเนินโครงการ

