
การสนบัสนนุของภาครฐั 



การสนบัสนนุของภาครฐั 

 งบประมาณที่ รัฐ ใ ห้การสนับสนุ น  

 การสร้างความมั่นคงในที่ดิน  

 การสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นๆ  



งบประมาณที่ รัฐให้การสนับสนุน  
แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. งบสนับสนุนการปรับปรุงพฒันาชุมชน 

2. สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 
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1. งบสนับสนุนการปรับปรุงพฒันาชุมชน 

• งบพืน้ฐานสําคญั เพือ่เปลีย่นสภาพแวดล้อมของชุมชน ดํารงรักษาวถีิ

ชีวติ คุณค่าทางสังคมเดิม การมีคุณภาพชีวติทีด่ี และเกือ้กลูต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

 

หลกัเกณฑ์ในการจัดสรร คอื 

1) การสนับสนุนรายชุมชน  

• ปรับปรุงทีเ่ดิม  ไม่เกนิหน่วยละ (ครัวเรือน)  25,000 บาท 

• ร้ือ-สร้างใหม่ในทีเ่ดิม ไม่เกนิหน่วยละ(ครัวเรือน) 45,000 บาท 

• ร้ือ-สร้างใหม่ในทีใ่หม่ ไม่เกนิหน่วยละ(ครัวเรือน) 65,000บาท 
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หลกัเกณฑ์ในการจัดสรร คอื 

2) กรณชุีมชนในเมือง จัดทาํแผนการพฒันา ,ปรับปรุงชุมชนเลก็ๆ

ให้รวมเป็นชุมชนใหญ่ ปรับปรุงทีด่ิน ก่อสร้างใหม่ และร้ือย้าย 

• งบประมาณไม่เกนิหน่วยละ (ครัวเรือน)  45,000 บาท 

 

 

 

• งบประมาณการปรับปรุงพฒันาจะจ่ายตามจริง  หลกัเกณฑ์

ดงักล่าวเป็นเพยีงการกาํหนดกรอบเพดานเท่าน้ัน 

 

1. งบสนับสนุนการปรับปรุงพฒันาชุมชน (ต่อ) 
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         ร่วมกนัคดิร่วมกนัวางแผน 4 ด้าน  

1. งบสนับสนุนการปรับปรุงพฒันาชุมชน (ต่อ) 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

สวนหยอ่ม สนามเด็กเลน่ 

ดา้นสาธารณปูโภค 

ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบกาํจดัน้ําเสีย 

ดา้นความมัน่คงทางสงัคม 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก หอกระจายขา่ว ท่ีทําการสหกรณ ์

ดา้นเศรษฐกิจชมุชน 

ตลาด รา้นคา้ 





2. สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 

 ชมุชนสามารถขอสินเช่ือท่ีอย ูอ่าศยั จาก พอช. โดยมีเง่ือนไข 
ดงัน้ี 

สินเช่ือท่ีอย ูอ่าศยั โดยองคก์รชมุชน ดอกเบ้ียรอ้ยละ 2 ต่อปี  
ก ูไ้ม่เกิน 15 ปี วงเงินต่อหน่วย(ครอบครวั) ไม่เกิน  

300,000 บาท 

เป็นสินเช่ือท่ีใหอ้งคก์รชมุชนหรอืกล ุม่เป็นผ ูก้ ูร้ว่มกนั โดย 
จดทะเบียนในรปูสหกรณ ์

การค้ําประกนัเงินก ูใ้ชท้รพัยสิ์น/ท่ีดิน หรอืสญัญาเช่าและ
กรรมการองคก์รชมุชนค้ําประกนัรว่มกนัและแทนกนั 



2. สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย (ต่อ) 

 มีการออมทรพัย ์ จะเป็นการฝึกการออมเพ่ือท่ีอย ูอ่าศยั 
จดัระบบการเงินใหจ่้ายค่าท่ีอย ูอ่าศยัท่ีมัน่คงไดอ้ยา่ง

สม่ําเสมอ 

การขอใชสิ้นเช่ือชมุชน ตอ้งเสนอเป็นโครงการพฒันา
รว่มกนัทัง้ชมุชน มีผงั แบบแปลน ราคา ระบบการจดัการ 
เช่น ชาวบา้นสรา้งกนัเอง ,สรา้งเองบา้ง จา้งเหมาบา้ง , 

จา้งผ ูร้บัเหมาทัง้โครงการ 

มีงบสนบัสนนุการทํางานขององคก์รชมุชน เช่น การสาํรวจ
ขอ้มลูครวัเรอืน การวางผงัชมุชน ประชมุ อบรม 



การสร้างความมั่นคงในที่ดิน 
  

• รว่มแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้การไลท่ี่ดิน 

  

• ประสานหน่วยงานเจา้ของท่ีดิน เช่น กรมธนารกัษ ์รฟท. 
กรมการศาสนา สนง.ทรพัยสิ์นสว่นพระมหากษตัรยิ ์

• กรณีท่ีดินเอกชน สนบัสนนุใหช้มุชนสามารถซ้ือท่ีดินท่ี 
ครองครอบอย ูแ่ลว้ อาจรวมซ้ือหรอืซ้ือบางสว่น และ
ชมุชนแบ่งแปลงกอ่สรา้ง 

• กรณีท่ีดินว่างเปลา่ ประสานกบัหน่วยงานสว่นกลาง และ
จงัหวดั เพ่ือนํามาจดัโครงการ 

• ใหห้น่วยงานทอ้งถ่ินเป็นหลกัในการจดัหาท่ีดิน เพ่ือนํามา
จดัโครงการท่ีอย ูอ่าศยัเช่าท่ีดินในนามเทศบาล/ทอ้งถ่ิน 



การสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นๆ 

ดา้นศนูยก์ารเรยีนร ู ้

ดา้นการเช่ือมโยงของชมุชน 
และองคก์รอ่ืนๆ 

ดา้นการประสานงานและการทํางาน 
ของหน่วยงานดา้นต่างๆ 

ดา้นการเริม่คิดคน้ใหม่ๆ   

(ระบบกอ่สรา้ง วสัด ุพฒันาสิ่งแวดลอ้ม/พลงังาน) 



องคก์รชมุชน 

หน่วยงาน
ระดบั

ทอ้งถ่ิน 
พอช. 

ผู้ดาํเนินการ 
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