ประกาศคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เรื่อง การดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
9 กันยายน 2558 ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมู่บ้าน ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ได้รับการจั ดชั้นเป็นกองทุน ระดับดีมาก (A) และระดับดี (B) ตามผลการประเมินศักยภาพการ
ดาเนินงานของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในปี 2555 กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาหรับให้สมาชิกกู้ยืม ในวงเงิน
60,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้
สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกาหนดระยะเวลา 7 ปี โดยในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี
โดยรัฐบาลชดเชยให้สถาบันการเงินตามต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) ที่เกิดขึ้นจริง และในปีที่ 3-7
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงินบวกด้วยร้อยละ 1.0 ต่อปี
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 (5) และ (6) ประกอบมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงประกาศไว้ ดังนี้
1. กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องสามารถขอรั บ การสนั บสนุ นสิ น เชื่ อ ตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ได้จากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยกาหนดระยะเวลาการยื่นคาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. คุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ์ ข องกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ
การสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารให้เป็นไปตามเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศนี้
3. เงื่อนไข ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร การตรวจสอบคุณสมบัติ
การอนุมัตสิ ินเชื่อของธนาคาร การเปิดบัญชี และการโอนเงิน ตลอดจนการรายงานข้อมูลให้เป็นไปตามเอกสาร
ประกอบแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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เอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ
1.

คุณสมบัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร
1.1 เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการประเมินศักยภาพการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๕ ของ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในระดับดีมาก (A) และระดับดี (B)
1.2 ผ่านการพิจารณาศักยภาพและความสามารถในการชาระคืนสินเชื่อจากธนาคาร
2.

หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
2.1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2.2 เป็ น กองทุ น หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ทุ น กองทุ น หมู่ บ้ า นและ
ชุมชนเมือง ระยะที่ 3
2.3 มติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก
ธนาคาร โดยต้องมีจานวนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด และมีมติด้วยเสียง
ข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
2.4 กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองไม่มีเงินขาดบัญชี (เงินขาดหายจากระบบบัญชี/การยั กยอก
เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้กรณีมีเงินขาดบัญชี แต่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ดาเนินการ
ติดตามแก้ไขปัญหา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องดาเนินคดี ธนาคารสามารถพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านได้ตามความเหมาะสม)
2.5 มีหนี้ค้างชาระเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (หนี้ที่สมาชิกคงค้างไม่ชาระคืนตามสัญญา
ที่กาหนด) ไม่เกินร้อยละ ๘ ของวงเงินกู้ยืม ทั้งนี้ กรณีมีหนี้ค้างชาระเกินกว่าร้อยละ ๘ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕
กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองต้องจั ดทาแผน หรือกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระเป็น
ลายลักษณ์อักษร
2.6 มีการจัดทางบการเงินของปีที่ผ่านมา และสามารถตรวจสอบได้
3.

เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร
3.1 ธนาคารให้การสนับ สนุน สินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกาหนดระยะเวลา 7 ปี
นับจากวันลงนามในนิติกรรมสัญญา และดาเนินการทานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
3.1.1 ปีที่ 1-2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี
3.1.2 ปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วย
ร้อยละ 1.0 ต่อปี
3.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้การสนับสนุนสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการลงทุน สร้างอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้ มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
3.2.1 สินเชื่อที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจากธนาคาร ในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 ต่อปี
3.2.2 สินเชื่อที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับจากธนาคาร ในปีที่ 3-7 อัตราดอกเบี้ย
เท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วยร้อยละ 1.0 ต่อปี
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ทั้งนี้ หากมีการชาระคืนเงินของสมาชิกภายในระยะเวลา 7 ปี ตามข้อ 3.1 และกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง มีความประสงค์ปล่อยเงินกู้ ให้สมาชิกรายเดิม หรือรายใหม่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สามารถดาเนินการพิจารณาสินเชื่อให้สมาชิกได้ ภายใต้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนด
3.3 การกู้ยืมเงิน
3.3.1 สมาชิกรายบุคคลไม่เกินรายละ 30,000 บาท กรณีอนุมัติกู้รายใดเกินกว่าวงเงิน
ที่กาหนด ให้คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองเรียกประชุมสมาชิก เพื่อพิจารณาวินิจฉั ยชี้ขาด
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินรายละ 75,000 บาท
3.3.2 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นกลุ่ ม วิส าหกิจชุมชน กลุ่ มบุคคลหรือ
องค์กรที่เป็นนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐรับรอง ตามระเบียบข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแต่ละแห่งกาหนด อนุมัติได้ ไม่เกินกลุ่มละ ๑00,000 บาท กรณีอนุมัติกู้กลุ่มใดเกินกว่าวงเงิน
ที่กาหนดให้ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองเรียกประชุม สมาชิกเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกลุ่มละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
3.3.3 สมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค์ กู้ ยื ม เงิ น ทุ น เพื่ อ การลงทุ น สร้ า งอาชี พ สร้ า งงาน
สร้ า งรายได้ ตามมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า นจะต้ อ งจั ด ท าหลั ก ฐานการขอสิ น เชื่ อ
เสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3.3.4 ไม่สนับสนุนสินเชื่อสาหรับสมาชิกที่ต้องการก่อหนี้ใหม่ ชดใช้หนี้เก่า (Refinance)
3.3.5 กรณีที่สมาชิกผู้กู้ยืมเงินมิได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อ
มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ กู้ น าเงิ น ไปใช้ น อกกรอบวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยปราศจากเหตุ ผ ลอั น สมควร
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้เต็มจานวนได้โดยทันที
กรณีที่ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นว่ากองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองดาเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ให้ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง หรือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชดใช้ หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว โดยให้แจ้งคาสั่ง
เป็นหนังสือไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3.3.6 การกาหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุม ชนเมื อง พิ จ ารณาตามความเหมาะสมแห่ ง สั ญ ญาเงิ นกู้ แต่ ล ะราย/กลุ่ ม ทั้ งนี้ ให้ คานึง ถึง ลั ก ษณะของ
การประกอบอาชีพของสมาชิกเป็นสาคัญ
3.3.7 การขอสนับสนุนสินเชื่อโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเป็นผู้ค้าประกันตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด
3.3.8 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีสิทธิได้รับสินเชื่อจากธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น
และหากได้รับการปฏิเสธ หรือชะลอการอนุมัติจากธนาคาร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถยื่นขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารแห่งใหม่ได้ โดยสามารถใช้มติการประชุมประชาคมสมาชิก เดิม ในการขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารแห่งใหม่ได้ และจัดทาแบบคาขอสนับสนุนสินเชื่อ จากธนาคารแห่งใหม่ต่อไป
4.

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร
4.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมู่บ้านให้สมาชิกทราบ
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4.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความต้องการในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร
สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ คู่ มื อ และแบบค าขอรั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ (ตามแบบฟอร์ ม ที่ ธนาคารก าหนด)
ได้ทธี่ นาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา
4.3 สมาชิกที่มีความสนใจและมี ความต้องการเงินทุนตามมาตรการส่ งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
หมู่บ้านจัดทาแบบขอสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (แบบขอสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)
เสนอขอสินเชื่อกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4.4 กองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองประชุมสมาชิก เพื่อแจ้งรายละเอียดและขอมติเห็ นชอบให้
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งด าเนิ น การขอรั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ จากธนาคาร
โดยมติที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุม
4.5 กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง จั ด ท าแบบค าขอรั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ จาก ธนาคาร
(ตามแบบฟอร์มทีธ่ นาคารกาหนด) และจัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
4.5.1 แบบคาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด)
4.5.2 หลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4.5.3 ทะเบียนการขอสินเชื่อของสมาชิกฯ และรายละเอียดประกอบการขอสินเชื่อของ
สมาชิกฯ (ตามแบบฟอร์มที่ สทบ. กาหนด)
4.5.4 สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเป็นนิติบุคคล
4.5.5 สาเนาบันทึกการประชุมสมาชิกที่มีมติให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร
4.5.6 สาเนางบการเงินของปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : กองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมืองจัดทาสาเนาเอกสาร ตามข้อ 4.5.1 และข้อ 4.5.3
เพื่อให้ธนาคารจัดส่งให้สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อดาเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป
5.

การตรวจสอบคุณสมบัติ และการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
5.1 ธนาคารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง จากแบบค าขอรั บ
การสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด) และเอกสารประกอบ โดยธนาคารจัดส่ง
สาเนาแบบคาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากธนาคารให้สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา
ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ให้ธนาคารติดต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมารับเอกสารเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาศั กยภาพให้มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดต่อไป
5.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องนาหลักฐานการขอสินเชื่อของสมาชิก เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ
จากธนาคาร
5.3 ธนาคาร วิเคราะห์เงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยคานึงถึง
5.3.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
5.3.2 ความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5.3.3 ความโปร่งใสและระบบการควบคุมภายใน
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5.3.4 ข้อร้องเรียน การฟ้องร้องดาเนินคดี
(รายละเอียดตามทีธ่ นาคารกาหนดในภาคผนวก)
5.4 ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5.4.๑ กรณีผ่านการอนุมัติ ธนาคารติดต่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาทาสัญญาเงินกู้
5.4.๒ กรณี ไ ม่ ผ่ า นการอนุ มัติ ธนาคารติ ด ต่ อ ให้ ก องทุ นหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งมารั บ
เอกสารเพื่อนาไปปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ต่อไป
6.

การเปิดบัญชี และการโอนเงิน
6.1 กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ให้เปิด
บัญชีกู้ยืม บัญชีที่ ๓ ภายใต้ชื่อบัญชี “กทบ..................หมู่........ (มาตรการส่งเสริมฯ)”
6.2 กรณีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เปิดบัญชีกู้ยืม บัญชีที่ ๓ ภายใต้ชื่อบัญชี “กทบ.................. (ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน)”
6.3 ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๓) และโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้
ตามหนังสือสั่งจ่ายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาสินเชื่อเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
6.4 สมาชิกนาเงินไปใช้ เพื่อการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้
ทั้งนี้ ในการอนุมัติและโอนเงินสินเชื่อตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านทุกครั้ง กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองจะต้องนาหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิก และทะเบียนการขอสินเชื่อของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองพร้อมรายละเอียดประกอบจัดส่งให้ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดาเนินการโอนเงินให้กับสมาชิกต่อไป
7.

การรายงานข้อมูล
7.1 ธนาคารจัดส่งสาเนาแบบคาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด)
พร้อมเอกสารประกอบ ให้สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
7.2 สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บันทึกข้อมูลการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากธนาคารเข้าระบบสารสนเทศของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
7.3 สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประมวลผลข้อมูลการขอรับการสนับสนุนฯ
และข้อมูลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร
7.4 กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ จากธนาคารรายงานผล
การดาเนิ น งาน ให้ ส านั ก งานกองทุ น หมู่ บ้า นและชุ มชนเมื องแห่ ง ชาติ สาขา ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี การ
ที่สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
7.5 สานั กงานกองทุน หมู่ บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ ติดตามประเมินผลและรายงานสรุปผล
การด าเนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า น ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) และรัฐบาลทราบ

