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ลงประกาศโฆษณาถูกตอ้งตามกฎหมาย ทุกจงัหวดั ทั �วประเทศ

 
ปีที�   2  ฉบับที�   235  วนัพธุที�   28  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 27-29 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 27 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -36   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80  ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  60 - 70 ของพื�นที�  และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  22 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ40 - 60 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบาง

แห่ง ส่วนมากทางด้านตะวนัตกของภาค อุณหภูมติํ�าสุด 23-26 

องศาเซสเซียส  อุณหภูมสูิงสุด 31 -36 องศาเซสเซียส   

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 24-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 35 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 นายนที ขลิบทอง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานกอง

ทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.)  เปิดเผย

วา่  นายสุวทิย ์ เมษินทรีย ์    รมต.ประจาํสาํนกันายกฯ

และประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นฯ     ไดส้ั�ง

การให ้ สทบ.ฟื� นฟ ู   และพฒันาศกัยภาพของกองทุน

หมู่บา้นฯ 10,937 กองทุนที�มีปัญหาตกคา้งไม่สามารถ

รับเงินเพิ�มทุน 1 ลา้นบาท ในรอบที� 2 ได ้  แมมี้เงินมา

รออยูแ่ลว้กต็าม โดย สทบ.จะร่วมมือกบัสาํนกังานอยั

การสูงสุด   จดัทาํคู่มือขบัเคลื�อนแผนฟื� นฟกูองทุนหมู่

บา้น  รวมทั�งส่งเจา้หนา้ที�เขา้ไปอบรมกองทุนหมู่บา้น

ที�มีปัญหาใหมี้ศกัยภาพเพิ�มมากขึ�น    ตั�งเป้าหมายภาย

ในปลายปีนี�ตอ้งรับเงินเพิ�มทุนระยะที�  2    ใหไ้ดอ้ยา่ง

นอ้ย 5,000 กองทุนหรือประมาณ 50%

 ก่อนหนา้นี�    สทบ.ไดร่้วมมือกบัสาํนกังานอยั

การสูงสุด  จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานใหก้บักองทุนที�มี

ปัญหาอยูแ่ลว้    โดย สทบ.จะเร่งส่งคู่มือเหล่านี� ใหก้บั

กองทุนหมู่บา้นที�มีปัญหา      รวมทั�งเขา้ไปอบรมแนว

ทาง      และกระบวนการทาํงานใหส้มาชิกกองทุนหมู่

บา้นฯ เขา้ใจแผน   ก่อนยกระดบัหมู่บา้นเพื�อใหไ้ดรั้บ

เงินเพิ�มทุนในลา้นที�สอง เพื�อเป็นเงินใหก้บัสมาชิกได้

กูไ้ปใชใ้นครัวเรือนได ้ คาดวา่  การอบรมจะเสร็จภาย

ในเดือน พ.ย.นี�  จากนั�นจึงสรุปผลในเดือน ธ.ค. 60  วา่

ไปแลว้  เพราะหมู่บา้นที�ไดรั้บการอนุมติัโครงการไป

66,337 กองทุน     มีเงินในบญัชีประชารัฐกองทุนเพิ�ม

ขึ�น 2,988 ลา้นบาท   จาการดาํเนินโครงการร้านคา้ชุม

ชน,นํ�าดื�มชุมชน,ปุ๋ย ยา  และเมลด็พนัธ์, บริการเครื�อง

จกัรกลทางการเกษตร และบริการจดัเลี�ยง ซึ� งเงินกอ้น

นี�คาดวา่โอนลงไปไดต้ั�งแต่วนัที� 5 ก.ค.นี�  หลงัจากการ

จดัทาํระเบียบการใชเ้งินเสร็จสิ�น

 ขณะเดียวกนั  สทบ.ยงัไดรั้บมอบนโยบายให้

หาทางพฒันากองทุนหมู่บา้น    มาสนบัสนุนนโยบาย

ไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาล    ถือเป็นส่วนหนึ�งของการ

ผลกัดนัใหเ้กิดไทยแลนด ์4.0       พฒันาเศรษฐกิจฐาน

ราก     โดยมียทุธศาสตร์สาํคญั คือ การสร้างความเขม้

แขง็ใหก้องทุน   เช่น    สร้างการใหค้วามรู้กบักองทุน 

และเมื�อกองทุนเกิดความเขม้แขง็หมู่บา้น   และชุมชน

ตอ้งเนน้การใหบ้ริการประชาชน ดว้ยการทาํโครงการ

ปลดหนี�นอกระบบช่วยเหลือประชาชน    ที�เดือดร้อน

และทาํโครงการช่วยผูมี้รายไดน้อ้ย ผูด้อ้ยโอกาส และ

ผูย้ากจนในกรุงเทพมหานคร  ทั�งนี� เมื�อดาํเนินการตาม

ขั�นตอนแลว้จะยกระดบักองทุนหมู่บา้น     ดว้ยการจดั

ทาํโครงการสร้างเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ชุมชน       สนบั

สนุนใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม่        สร้างหมู่บา้นท่อง

เที�ยวชุมชนทาํโครงการสมัมนาประชารัฐ.

ที�สุดแลว้จะมีกองทุนหมู่บา้นผา่นกี�กองทุน     และไม่

ผา่นกี�กองทุน

 นายนที    กล่าววา่     ไดร้ายงานใหน้ายสุวทิย์

ทราบวา่ที�ผา่นมา      สทบ.พยายามช่วยทุกกองทุนที�มี

ปัญหาอยา่งเตม็ที�    และคิดวา่กองทุนที�มีปัญหาในวนั

นี�  แทจ้ริงไม่ใช่สมาชิกกองทุนมีปัญหา  แต่เป็นการทาํ

งานของกรรมการ ที�มี 9-15 คน  ซึ� งทาํเกณฑก์ารฟื� นฟู

โดยไดบ้อก รมต.ไปวา่   จะพยายามใหถึ้งที�สุดใหก้าร

แกปั้ญหา   และใหก้รรมการทาํงานใหไ้ด ้ แต่ถา้กรรม

การไม่สามารถทาํไดห้รือไม่สามารถรับได ้       กต็อ้ง

เปลี�ยนกรรมการ   หรือทบทวนกรรมการ     หรืออื�นๆ

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บสิทธิ     จากกองทุนหมู่บา้นได้

และช่วยพฒันาศกัยภาพกองทุนขึ�นมา  ใหมี้ประสิทธิ-

ภาพใหไ้ด้

 ทั�งนี�       สทบ.จะทาํควบคู่ไปกบัการยกระดบั

กองทุนหมู่บา้นในปี 60  ซึ� งล่าสุดที�ประชุมคณะกรรม

การกองทุนหมู่บา้นฯ      ไดอ้นุมติังบเพิ�มเติมประจาํปี

60 มาให ้15,000  ลา้นบาท     ไปต่อยอดโครงการเพิ�ม

ศกัยภาพหมู่บา้น       และชุมชนเพื�อความเขม้แขง็ของ

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ     หรือโครง

การกองทุนหมู่บา้นในปี 59 ที�ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

รัฐบาลกองทุนละ 500,000 บาท   ซึ� งประสบผลสาํเร็จ

สั�งฟื� นฟ-ูพฒันา ศกัยภาพกองทุนหมู่บา้นฯ

ส่งเจา้หนา้ที�เขา้ไปอบรมที�มีปัญหา
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