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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   236  วนัพฤหัสบดทีี�   29  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 29 -30  ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -36   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60  ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  40 - 60 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
 ส่วนในวนัที�  1- 3 ก.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 32-36 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 29 ม.ิย.- 3 ก.ค.มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที�

อุณหภูมติํ�าสุด 26-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 35 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

 นายสุวทิย ์เมษินทรีย ์ รัฐมนตรีประจาํสาํนกันา-

ยกรัฐมนตรี   เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น    และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(กทบ.) วา่ ที�ประชุมไดอ้นุมติังบประมาณประจาํปี   2560 

จากโครงการเพิ�มศกัยภาพเศรษฐกิจฐานรากในระดบัหมู่

บา้นตามแนวทางประชารัฐใหก้บักองทุนหมู่บา้น      และ

ชุมชนเมืองทั�ง 70,000 กวา่กองทุนทั�วประเทศ   โดยจะได้

รับงบกอ้นนี�ภายในเดือน ก.ค.นี�   เพื�อใหน้าํไปต่อยอดการ

เสริมศกัยภาพเศรษฐกิจฐานราก  ในระดบัหมู่บา้นใหเ้ป็น

กลไกสาํคญัและสร้างความเขม้แขง็ใหป้ระเทศ

 ดา้นนายนที ขลิบทอง      ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  กล่าววา่  ในปี 2559  รัฐ-

บาลไดจ้ดัสรรงบ 35,000 ลา้นบาท    เพื�อดาํเนินโครงการ

เพิ�มความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก       ตามแนวทาง

ประชารัฐ      โดยโครงการที�เสนอขอและไดรั้บการสนบั

สนุน 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ 1.ร้านคา้ชุมชน  2.นํ�าดื�มชุมชน

3.ปุ๋ย ยา เมลด็พนัธ์ุ  4.บริการเครื�องจกัรกลทางการเกษตร

5.บริการจดัเลี�ยง     ซึ� งปรากฏวา่มีผลกาํไรเกิดขึ�น    2,988

ลา้นบาท        แสดงวา่กองทุนไดด้าํเนินการแลว้มีผลตอบ

แทนจากโครงการเป็นรายไดที้�เพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่  4.96% 

จากจาํนวนเงินที�โอนไป 31,981 ลา้นบาท ในระยะเวลา 6 

เดือน ใหก้บั 65,405 กองทุน

งบประมาณตามโครงการเพิ�มความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจ 

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ      แต่ขอรับสนบัสนุนงบ

ประมาณกบัโครงการเพิ�มศกัยภาพหมู่บา้นและชุมชนเพื�อ 

ความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก   ตามแนวทางประชา

รัฐ 4,685 กองทุน  5,214  โครงการ  วงเงิน 998  ลา้นบาท 

คิดเป็น 6.66%      5.ที�เหลืออยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแกไ้ข 

เพื�อเสนอขอรับการสนบัสนุน    โดยการกาํหนดใหเ้สนอ

ภายในเดือน มิ.ย. 2560 นี�

 ทั�งนี�  5 อนัดบัแรก    ที�เสนอขอรับการสนบัสนุน

ไดแ้ก่      โครงการเกี�ยวกบั   1.ปุ๋ย/ยา/เมลด็พนัธ์ุ   คิดเป็น 

15.23%  2.ร้านคา้ชุมชน  12.85%  3.นํ�าดื�มชุมชน  9.41% 

4.บริการงานชุมชน  5.56%          5.บริการตูห้ยอดเหรียญ 

5.22%    ตามลาํดบั คาดจะสามารถโอนเงินใหก้องทุนได้

ไม่นอ้ยกวา่ 90% ของเป้าหมายภายในเดือน ก.ค. 2560

 นอกจากนี�      ที�ประชุมไดอ้นุมติัแต่งตั�งคณะอนุ-

กรรมการบริหารกองทุนหมู่บา้น       และชุมชนเมืองแห่ง

ชาติ เพื�อใหม้าช่วยบอร์ด กทบ.ขบัเคลื�อนงาน  และบอร์ด 

กทบ.จะไดคุ้ยกนัในเรื�องนโยบายใหม่    และใหเ้ป็นแผน

เชิงรุก  ทั�งนี�    องคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการบริหาร

ไดห้ารือกนัไวว้า่น่าจะมีภาคประชาชน  และผูท้รงคุณวฒิุ

เขา้มาร่วมดว้ย   ซึ� งจะสรุปกนัในการประชุมครั� งหนา้เช่น

กนั.

 ดงันั�น   ที�ประชุมครั� งนี� จึงอนุมติังบประมาณราย

จ่ายเพิ�มเติมประจาํปี 2560 เป็นเงิน 15,000 ลา้นบาท   เพื�อ

ดาํเนินโครงการเพิ�มศกัยภาพหมู่บา้นและชุมชนเพื�อความ

เขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   ซึ� ง

ไดห้ารือกนัที�จะตอ้งรีบจดัทาํระเบียบใหร้อบคอบ  รัดกมุ 

ชดัเจนและโปร่งใส และจะนาํมาหารือในที�ประชุม กทบ.

ครั� งต่อไปในวนัที�  5 ก.ค.นี�     จึงจะมีผลอนุมติัใหโ้อนเงิน

ได ้        ซึ� งขณะนี� มีกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองไดส่้ง

โครงการที�ขอรับการสนบัสนุนจากแบบสาํรวจความตอ้ง

การ 64,276  กองทุน 70,992 โครงการ       ภายใตว้งเงินที�

เสนอขอมา  13,565  ลา้นบาท   คิดเป็น  90.44%  ของเป้า

หมาย

 ทั�งนี�   แยกเป็นประเภทต่างๆ  คือ    1.กองทุนหมู่

บา้นและชุมชนเมือง      ที�ดาํเนินการต่อยอดโครงการเดิม

30,922  กองทุน  31,792  โครงการ      วงเงินงบประมาณ 

6,359  ลา้นบาท  คิดเป็น  42.39%   2.กองทุนหมู่บา้นและ

ชุมชนเมือง     ที�ดาํเนินการโครงการใหม่ 26,473 กองทุน 

28,963  โครงการวงเงิน 5,547 ลา้นบาท  คิดเป็น  36.99% 

3.กองทุนหมู่บา้น      และชุมชนเมืองที�มีทั�งดาํเนินการต่อ

ยอดโครงการเดิม และเสนอโครงการใหม่ 2,196  กองทุน 

5,023 โครงการ วงเงิน 660 ลา้นบาท คิดเป็น 4.40% 

 4.กองทุนหมู่บา้น  และชุมชนเมืองที�ยงัไม่เคยรับ

อนุมติังบประมาณ เพิ�มศกัยภาพ ศก.ฐานราก

โครงการเพิ�มศกัยภาพเศรษฐกิจฐานรากระดบัหมู่บา้น
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