
            เขียนที่ 33 หมู่ที่ 10 บ้านนาออง 
            ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ 
            จังหวัดอุดรธานี 41150 

        วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง ขอยื่นค าร้องขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

เรียน นางยกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

  ด้วยคณะกรรมการกลุ่ม เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ขอยื่นค าร้องกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน จากองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ต าบล     
โคกกลาง ทางกลุ่มจึงได้ท าหนังสือเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง พร้อมเอกสารแนบในครั้งนี้ 
ดังนี้ 

  1. ค าร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
  2. รายละเอียดโครงการที่ขอกู้ 
  3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม 
  4. หนังสือมอบอ านาจ 
  5. รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 
  6. ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประชาชนของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
  7. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

            
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าร้องขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

      วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  ข้อ 1 ข้าพเจ้า นายฉวาง ศิริบุญมี อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกลาง 
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากกลุ่ม เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ตาม
เอกสารแนบท้าย มีความประสงค์จะขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

  ข้อ 2 กลุ่ม เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 มีสมาชิกจ านวน 10 คน ด าเนินกิจกรรม 
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือขายและน ามาเป็นอาหารในครัวเรือน 

  ข้อ 3 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มฯ มีความประสงค์จะขอกู้เงินทุนเพ่ือน าไปใช้จ่ายด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียด
โครงการดังนี้ 

  1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสร้าง/ซ่อมแซมเล้าไก่ 
  2) ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ 
  3) ซื้อหัวอาหารไก่ 

  ข้อ 4 ข้าพเจ้าและสมาชิกของกลุ่มฯ สัญญาว่าจะส่งใช้เงินคืนครบจ านวนที่ยืม ภายใน 5 ปี 
โดยช าระเป็นงวดดังนี้ 

  งวดที่ 1 จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  งวดที่ 2 จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  งวดที่ 3 จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  งวดที่ 4 จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  งวดที่ 5 จ านวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

  หากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน สัญญายืมเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน และตามเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดทุกประการ 

           (ลงชื่อ)                                 ผู้ได้รับมอบอ านาจจากกลุ่ม) 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................. ............................................. 

      (ลงชื่อ)                  ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(นายธวัชชัย เนืองม่าน) 

ความเห็นของเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

               (ลงชื่อ)         ประธานเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

(นายธวัชชัย เนืองม่าน) 
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ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

    (ลงชื่อ) 
(นายบุญเพ็ญ กาหวาย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

1. ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 

2. วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้าง/ซ่อมแซมเล้าไก่ 
  - เพ่ือจัดซื้อพ่อพันธุ์ไก่ 
  - เพ่ือจัดซื้อหัวอาหาร 

3. เป้าหมาย 
  สมาชิกกลุ่มจ านวน 10 คน 

4. วิธีด าเนินการ 
  1) ประชุมกลุ่มฯ มอบอ านาจให้ประธานกลุ่มฯ เป็นตัวแทนยื่นค าร้องขอกู้ยืม  และแต่งตั้ง
กรรมการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม 
  2) เขียนโครงการที่ขอกู้ 
  3) น าโครงการเสนอขอค ารับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  4) น าโครงการเข้าสู่เวทีประชาคมหมู่บ้าน 
  5) ยื่นค าร้องขอกู้ยืมเงินต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

5. ระยะเวลาในการใช้เงินคืน ภายในระยะเวลา 5 ปี 
  งวดที่ 1 จ านวนเงิน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  ส่งคืนภายในวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  งวดที่ 2 จ านวนเงิน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  ส่งคืนภายในวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
  งวดที่ 3 จ านวนเงิน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  ส่งคืนภายในวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
  งวดที่ 4 จ านวนเงิน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  ส่งคืนภายในวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
  งวดที่ 5 จ านวนเงิน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
  ส่งคืนภายในวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ไดว้ัสดุอุปกรณ์สร้าง/ซ่อมแซมเล้าไก่ ได้พ่อพันธุ์ไก ่และหัวอาหาร 

           (ลงชื่อ)                               ประธานกลุ่ม 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

เสนอโครงการ 

                                        (ลงชื่อ)                         ผู้รับรองโครงการ 
(นายธวัชชัย เนืองม่าน) 

ประธานกรรมการหมู่บ้าน 

                                        (ลงชื่อ)                         ผู้รับรองโครงการ 
(นายธวัชชัย เนืองม่าน) 

ประธานประชาคมหมู่บ้าน 

 



บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
ชื่อกลุ่ม กลุม่เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านนาออง หมูท่ี่ 10 

ตั้งอยู่หมูท่ี่ 10 ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 
มีสมาชิกกลุ่มดังรายชื่อต่อไปนี ้

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี ลายมือชื่อ 
1 นายฉวาง ศิริบุญมี 3 4119 00311 47 1 33  
2 นายค าจันทร์ อุตตมาร 3 4119 00307 13 9 69  
3 นายส าราญ หาระคุณ 3 4119 00304 68 7 53  
4 นายภูเวียง พันศรี 3 4119 00304 59 8 52/1  
5 นายสมควร สินทา 3 4119 00311 93 4 36  
6 นางทองใบ เกษมสุข 3 4119 00307 94 5 71  
7 นางอรอนงค์ ต้นยวด 3 4119 00307 51 1 10  
8 นางพรทิพย์ ธรรมสีหา 3 4119 00305 59 4 55  
9 นางทองวัน ชัยเสนา 3 4119 00307 80 5 77  

10 นางสมพร ปังคะบุตร 3 4119 00307 22 8 48  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลผู้มีรายชื่อข้างต้นเป็นสมาชิกกลุ่ม จริง 

 

 

                                     (ลงชื่อ)                               ประธานกลุ่มฯ 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรองกลุ่มอาชีพของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
.........................................................................................................  

  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านนาออง ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขอ
รับรองว่า กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร (ชื่อกลุ่ม) กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 เป็นกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
เกษตรกร ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจริง และมีสิทธิที่จะขอกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกลาง ได้ 

                                        (ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการหมู่บ้าน 
(นายทองดี สุสุวรรณ์) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายค าจันทร์ อุตตมาร) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายอ าพร แสงสร) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายสมควร สินทา) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายส าราญ หาระคุณ) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายอ้วน นันทพา) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นางไพวัน เพียผือ) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายสหรัฐ ชาวสกล) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นางมยุรี สาระบุตร) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายธวัชชัย เนืองม่าน) 

            (ลงชื่อ)......................................กรรมการหมู่บ้าน 
(นายแอ๊ด สุวรกลยา) 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุม 
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕64  เวลา 20.0๐ น. 
ณ  บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 10 บ้านนาออง 

……………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี ลายมือชื่อ 
1 นายฉวาง ศิริบุญมี 3 4119 00311 47 1 33  
2 นายค าจันทร์ อุตตมาร 3 4119 00307 13 9 69  
3 นายส าราญ หาระคุณ 3 4119 00304 68 7 53  
4 นายภูเวียง พันศรี 3 4119 00304 59 8 52/1  
5 นายสมควร สินทา 3 4119 00311 93 4 36  
6 นางทองใบ เกษมสุข 3 4119 00307 94 5 71  
7 นางอรอนงค์ ต้นยวด 3 4119 00307 51 1 10  
8 นางพรทิพย์ ธรรมสีหา 3 4119 00305 59 4 55  
9 นางทองวัน ชัยเสนา 3 4119 00307 80 5 77  

10 นางสมพร ปังคะบุตร 3 4119 00307 22 8 48  
 
เริ่มประชุมเวลา 20.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายฉวาง ศิริบุญมี   1.1 กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่  10 ได้น าเงินทุนที่
     กู้ยืมจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางตามโครงการเศรษฐกิจ
     ชุมชนงวดสุดท้ายส่งคืนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางไปแล้ว
     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จ านวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายฉวาง ศิริบุญมี   3.1 การขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน รอบใหม่ที่ต้อง
     ส่งคืนภายใน 5 ปีคือตั้งแต่ปี 2565 ถึง2569 เราจะยังคงยืนยันที่
     จะกู้ยืมในนามกลุ่มเดิมหรือไม่ หรือเราจะหยุด ไม่กู้ยืมอีกแล้ว 
     ขอให้เลขากลุ่มชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายค าจันทร์ อุตตมาร   ในฐานะที่เป็นเลขาของกลุ่มขอเสนอว่า กลุ่มควรจะใช้ชื่อเดิมใน
     การขอกู้ยืมต่อไป ส่วนจะเปลี่ยนแปลงประธาน รองประธาน เลขา 
     หรือไม่เราค่อยเลือกกรรมการอีกครั้ง และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
     กรรมการกลุ่ม ต้องมีการเลือกตั้งอีกว่า จะให้ใครมีอ านาจเบิก 
     จ่ายเงิน 
มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง เห็นชอบใช้ชื่อกลุ่มเดิมใน
     การยื่นค าร้องขอกู้ต่อไป 
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นายฉวาง ศิริบุญมี   3.2 กรรมการบริหารกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง และผู้มีอ านาจเบิก 
     จ่ายเงินของกลุ่ม เราจะเลือกตั้งกันใหม่ ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่มีความ
     เหมาะสม 

นายสมควร สินทา   ขอเสนอให้กรรมการชุดเดิมท าหน้าที่ต่อไป และกรรมการเบิก 
     จ่ายเงินก็คงเป็นชุมเดิมคือ นายฉวาง ศิริบุญมี ประธานกลุ่ม  
     นายส าราญ หาระคุณ รองประธาน และนายค าจันทร์ อุตตมาร 
     เลขากลุ่ม ทั้งสามท่านนี้ท าหน้าที่เป็นกรรมการเบิกจ่ายเงินด้วย 
มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง เห็นชอบกรรมการบริหาร
     กลุ่มและกรรมการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มตามที่เสนอข้างต้น 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
     - ไม่มี 

นายฉวาง ศิริบุญมี   มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 

 

 

                                       (ลงชื่อ)                            ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายค าจันทร์ อุตตมาร) 

เลขานุการกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 

 

                                             (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

ประธานกลุ่มเลี่ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบอ านาจ 

เขียนที่ บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกลาง 

      วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  โดยหนังสือฉบับนี้ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
ท้ายมานี้ ขอมอบอ านาจให้ นายฉวาง ศิริบุญมี เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 4119 00311 47 1 อยู่
บ้านเลขท่ี 33 หมู่ที่ 10 บ้านนาออง ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

  เป็นผู้มีอ านาจ ท าธุรกรรมการเงินและกิจธุระอ่ืนๆ แทนกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง   
หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 

  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองท้ังสิ้น 

  เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

(ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ  (ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ 
        (นายค าจันทร์ อุตตมาร)           (นายส าราญ หาระคุณ) 

(ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ  (ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ 
         (นายภูเวียง พันศรี)            (นายสมควร สินทา) 

(ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ  (ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ 
        (นางทองใบ เกษมสุข)           (นางอรอนงค์ ต้นยวด) 

(ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ  (ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ 
        (นางพรทิพย์ ธรรมสีหา)           (นางทองวัน ชัยเสนา) 

(ลงชื่อ)......................................ผู้มอบอ านาจ   
        (นางสมพร ปังคะบุตร)            

      (ลงชื่อ)......................................ผู้รับมอบอ านาจ 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที ่20 มีนาคม ๒๕64  เวลา 20.0๐ น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาออง 

……………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
     - ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 

เริ่มประชุมเวลา 20.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายธวัชชัย เนืองม่าน   1.1 ได้รับแจ้งจากกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ว่า
     ทางกลุ่มไดน้ าเงินทุนที่กู้ยืมจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง
     ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนงวดสุดท้ายส่งคืนองค์การบริหารส่วน
     ต าบลโคกกลางไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จ านวนเงิน 
     ทั้งสิ้น 20,000 บาท 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายธวัชชัย เนืองม่าน   3.1 เนื่องจากกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 จะน า
     โครงการไปขอกู้ยืมเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนจาก 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ทางกลุ่มจ าน าเรื่องเข้าสู่ที่ 
     ประชุมประชาคมของหมู่บ้านเราในวันนี้ ขอให้ที่ประชุมประชาคม
     รับรองว่าสมาชิกของกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 
     เป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาออง หมู่ที่ 10 จริง และ 
     คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนาออง หมู่ที่ 10 จะได้น าโครงการนี้ไป
     ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 50 เสียง เห็นชอบรับรองตามที่
     เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
     - ไม่มี 

นายธวัชชัย เนืองม่าน   มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 

                                     (ลงชื่อ)                             ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางไพวัน เพียผือ) 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บา้นนาออง 

                                         (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายธวัชชัย เนืองม่าน) 

ผู้ใหญ่บ้านบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาออง 
 



ค าสั่งกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 
ที่ 1/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10  
และแต่งตั้งผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน 

.............................................. 

  ตามที่ กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ได้ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนโดย
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินงาน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ และผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

  1. นายฉวาง  ศิริบุญม ี  ประธาน 
  2. นายส าราญ  หาระคุณ  รองประธาน 
  3. นายภูเวียง  พันศร ี   กรรมการ 
  4. นายสมควร  สินทา   กรรมการ 
  5. นายค าจันทร์  อุตตมาร   กรรมการและเลขานุการ 

  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
  2. ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกลุ่ม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
  3. พิจารณาให้กลุ่มมีเงินสมทบร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณโครงการ 
  4. เป็นผู้ลงนามในแบบสัญญาให้ยืมเงินตามแบบของกระทรวงมหาดไทย 
  5. เร่งรัด ติดตาม ทวงถาม การช าระหนี้ กับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 
10 อย่าให้ผิดนัดการช าระหนี้ 

  ผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน 

  1. นายฉวาง  ศิริบุญม ี
  2. นายส าราญ  หาระคุณ 
  3. นายค าจันทร์  อุตตมาร 
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  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  1. เบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 โดยมี
เงื่อนไขการเบิกจ่ายสองในสาม 
  2. รับผิดชอบในการรับ-จ่ายเงินของกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 โดยให้ถือ
ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

               (ลงชื่อ) 
(นายฉวาง ศิริบุญมี) 

ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง บ้านนาออง หมู่ที่ 10 

 
 


