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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแหง่ชาติ 
ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ 

พ.ศ.  ๒๕61 
 

 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแก่กองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันเป็นกลไกสําคัญ 
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ยกระดับสวัสดิการส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพในการสร้างโอกาสและอาชีพการจ้างงานกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด  “ประเทศไทย  ๔.๐”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ 
ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และแก้ปัญหาจําเป็นเร่งด่วน  สนับสนุนการจ้างงาน  และต่อยอด
โครงการเดิม  ตลอดจนเพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพ 
ในการประกอบอาชีพ  ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๕)  และ  ๑๙  (๑๖)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติคราวประชุม  เม่ือวันที่  26  เมษายน  ๒๕61  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  จึงได้ออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  
พ.ศ.  2561 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหาร

โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
พ.ศ.  2560   

ข้อ 4 บทบัญญัติของระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดที่ขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน”  หมายความว่า  กองทุนหมู่บ้าน  หรือกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัด  

แล้วแต่กรณี 
“ชุมชนเมือง”  หมายความว่า  ชุมชนในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือเขตพื้นที่อื่น  ทั้งนี้   

โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมายหรือแต่งตั้ง  ให้ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ 

“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ 
กองทุนชุมชนเมือง  แล้วแตก่รณี 

“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
หรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แล้วแต่กรณี 

“คณะผู้รับผิดชอบโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคล  หรือคณะทํางาน  แล้วแต่กรณี   
ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสมาชิก  เพื่อบริหารงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างย่ังยืน  
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“สํานักงาน  สาขา”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา  

ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบในภูมิภาค 
“ศูนย์ปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ธนาคาร”  หมายความว่า  ธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

หรือธนาคารอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 
“ที่ประชุมสมาชิก”  หมายความว่า  ที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
“บัญชีประชารัฐ”  หมายความว่า  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุนหมู่บ้าน  หรือกองทุน

ชุมชนเมือง  ซึ่งเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรงบประมาณโครงการจากรัฐบาล   
“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยศาสตร์พระราชา

ตามแนวทางประชารัฐ 
“โครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า  โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน  เช่น  ยุ้งฉางชุมชน  โรงตากพืชผล

ทางการเกษตร  โรงสีชุมชน  โรงงานผลิตปุ๋ยประจําชุมชน  การจัดทําแหล่งน้ําเก็บน้ําชุมชนและเคร่ืองจักร
สําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต้น 

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  รักษาการตามระเบียบนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
วัตถุประสงค์และกรอบหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการ 

 
 

ข้อ 7 กองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
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(๑) เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการลงทุนตามโมเดล  “ประเทศไทย  4.0”  โดยใช้ความหลากหลาย
ทางทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า  และประโยชน์สูงสุดอันนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยนวัตกรรมใหม่ 

(2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหมู่บ้านและชุมชน
อย่างย่ังยืนด้วยศาสตร์พระราชา 

(3) เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเป็นกลไกการพัฒนาและสนับสนุน
การประกอบอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

(4) เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้มีรายได้น้อย  
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสมาชิกกองทุน  ในการเข้าถึงแหล่งทุน  การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ  การจัดสวัสดิการ
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของคนในหมู่บ้านและชุมชน 

(5) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการดําเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  และโครงการเพิ่มศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ให้มีการพัฒนา 
และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(6) เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสํานึกในการบริหารงบประมาณ  ดําเนินการกิจกรรมตามความ
ต้องการของหมู่บ้านและชุมชน  โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
และเตรียมความพร้อมขององค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

(7) เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีพลังและมีเครือข่ายสนับสนุนการดําเนนิการและสอดคล้องกับแนวทางไทยนิยมย่ังยืน 

(8) เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน
และชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(9) เพื่อซื้อ  จัดหา  รับ  เช่า  เช่าซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช้  และจัดการ
โดยประการอื่น  ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ  ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน  รวมทั้งการขาย  โอน  จํานอง  จํานํา  
แลกเปลี่ยน  และจําหน่ายทรัพย์สิน  อันเกิดจากการดําเนินโครงการ 

ข้อ 8 คณะอนุกรรมการอาจกําหนดวัตถุประสงค์ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินโครงการ
เพิ่มเติมได้  ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการ 

 
 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมอบหมาย  หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหน่ึง  ทําหน้าที่ขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ 

ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
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(1) กําหนดกรอบ  แนวทางในการพิจารณา  และอนุมัติโครงการ 
(2) พิจารณาและอนุมัติแผนงาน  โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

และชุมชนอย่างย่ังยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  ตามแนวทางการดําเนินงาน 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กําหนด 
(4) ประมวลและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  

เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
(5) แต่งตั้งคณะทํางาน  หรือบุคคลเพื่อทําหน้าที่ในด้านต่าง ๆ  ในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือ

การปฏิบัติงาน  หรือติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างย่ังยืน  
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และมีประสิทธิภาพ 

(6) ออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์  วัตถุประสงค์  เง่ือนไขและวิธีการตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่เก่ียวข้อง  เพื่อการดําเนินการตามหลักการ 
ของโครงการ 

(7) รายงานผลการดําเนินงาน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบ 

(8) กําหนดวัตถุประสงค์ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินโครงการเพิ่มเติมได้ตามประกาศ 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กํากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

ข้อ 10 ให้ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดในแต่ละจังหวัด  ภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้าสํานักงาน  
สาขา  มีอํานาจหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  ตลอดจนการดําเนินงานของ  สทบ.  ตามแนวทาง 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 
 

ข้อ 11 กองทุนหมู่บ้านที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ  
สามารถ ย่ืนแบบคําขอ รับการสนับสนุน เงินงบประมาณ โครงการได้ตามแนวทางและวิธีการ 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

ให้กองทุนหมู่บ้านเปิดบัญชีประชารัฐไว้กับธนาคาร  เพื่อรองรับการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีประชารัฐ  
เว้นแต่กองทุนหมู่บ้านได้เปิดบัญชีประชารัฐไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้กองทุนหมู่บ้าน   
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ที่เปิดบัญชีประชารัฐจัดทําเอกสารยินยอมการให้ข้อมูลเก่ียวกับบัญชีประชารัฐเป็นของสํานักงาน  และให้มี
อํานาจให้ธนาคารโอน  ถอนคืนสํานักงาน 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สามารถจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการได้  ไม่เกินร้อยละ  ๓  ของเงินงบประมาณโครงการ   
ที่ได้รับการจดัสรร 

ข้อ 12 กองทุนหมู่บ้านสามารถนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปร่วมดําเนินงานกับกองทุน
หมู่บ้านอื่นได้  หรือต่อยอดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   
และโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
หรือต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมสมาชิก  
และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการให้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารจากตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน 
แต่ละแห่ง  ๑  คณะ  สําหรับสัดส่วนคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้กําหนดร่วมกัน  
และการจัดทําระบบบัญชี  ให้จัดทําในลักษณะรวมกิจการเป็นกิจการเดียว  โดยให้มีรูปแบบตามข้อ  35  
กําหนด  หากจําเป็นต้องขอมติจากสมาชิกในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับ   
ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งเรียกประชุมสมาชิกโดยองค์ประชุมให้เป็นไปตามข้อ  ๑3  โดยให้ถือตามมติ
ของที่ประชุมสมาชิกด้วยการเปรียบเทียบสัดส่วนของสมาชิกทั้งหมดของทุกกองทุน 

ข้อ ๑3 การดําเนินงานต้องบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอนการนําเงินงบประมาณตามโครงการไปใช้เป็นเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืม  หรือเพื่อประโยชน์ 
ส่วนบุคคลจะกระทํามิได้  หากฝ่าฝืนผู้กระทําในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
ทั้งหมดและถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ ๑4 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ
ให้จัดประชุมสมาชิก  โดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนด  เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการโดยคํานึงถึงหลักการประชารัฐ  และ 
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก  ซึ่งจํานวนองค์คณะ  องค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการเสนอโครงการและเอกสารรายงานการประชุมสมาชิก  
พร้อมเอกสารประกอบ  ตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑5 คณะอนุกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการ  ตลอดจนองค์ประชุม  
เพื่อให้สามารถจัดประชุมสมาชิกสําหรับการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ   
ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถจัดประชุมสมาชิกได้  โดยให้กองทุนหมู่บ้านรายงานปัญหา   
อุปสรรคในการดําเนินการประชุมสมาชิกให้สํานักงานทราบ  เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา 
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ข้อ ๑6 การเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมโครงการ  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
จัดประชุมสมาชิก  โดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนด  เพื่อมีมติเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมโครงการ  โดยกระบวนการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด  เพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามนโยบาย 

หมวด  ๔ 
การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้าน 

 
 

ข้อ ๑7 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้จัดสรรโดยยึดหลักความเป็นจริง  โดยคํานึงถึง
หลักการประชารัฐ  และตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  โดยกองทุนหมู่บ้านที่โครงการได้รับการอนุมัติจะได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณ  กองทุนหมู่บ้านละไม่เกินสามแสนบาท 

การจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นให้สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์  
เง่ือนไข  และวิธกีารที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑8 เม่ือคณะอนุกรรมการได้อนุมัติโครงการให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว   
ให้สํานักงานแจ้งผลการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านทราบ 

ข้อ ๑9 ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม  ให้สํานักงานแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านทราบผลการพิจารณา  พร้อมเหตุผล 
การไม่ได้รับการอนุมัติ  เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

หมวด  ๕ 
การดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและการบริหารโครงการ 

 
 

ข้อ 20 กองทุนหมู่บ้านจะเร่ิมดําเนินโครงการได้ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
เข้าบัญชีประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านแล้ว 

ข้อ 21 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  
การจัดทําบัญชีและการเงิน  การติดตามและตรวจสอบ  และการดําเนินการอื่นใด  ทั้งนี้  ให้เป็นไป 
ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒2 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกําหนดระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง 
ของกองทุนหมู่บ้านสําหรับการบริหารงานโครงการ  โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อย  ดังนี้ 

(๑) หน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) การบริหารงบประมาณ 
(๓) การจัดทําบัญชีและการเงิน 
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(๔) การจัดทําทะเบียนและบริหารทรัพย์สิน 
(๕) การประเมิน  ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
(๖) การจัดสรรกําไรที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
ข้อ ๒3 การทํานิติกรรม  สัญญา  เก่ียวกับโครงการต้องกระทําภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ 

ตามข้อ  6  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการโดยกองทุนหมู่บ้าน 
ข้อ ๒4 สํานักงานสามารถจัดทําคู่มือ  แนวทาง  วิธีการดําเนินงานตามโครงการ  เพื่อให้

กองทุนหมู่บ้านถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานเดียวกันได้ 
ข้อ ๒5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  แก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการ  ให้กองทุนหมู่บ้าน 

หรือคณะผู้รับผิดชอบโครงการ  ชะลอการใช้จ่ายเงินโครงการไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการตามข้อ  ๑5  
จะแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ในกิจกรรมใดของโครงการท่ีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  แก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการ   
ให้ดําเนินโครงการต่อไปภายใต้งบประมาณน้ัน 

ข้อ ๒6 ทรัพย์สินที่ เกิดจากการดําเนินงานภายใต้เงินงบประมาณโครงการนี้  ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของกองทุนหมู่บ้าน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์วิธีการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๒7 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจออกประกาศ  ระเบียบ   ข้อบังคับ   
หรือคําสั่งเพื่อกําหนดการดําเนินงานบริหารโครงการเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อ 28 กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการต้องพิจารณากฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  ประกอบการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ   

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

ข้อ 29 กรณีมีผู้ร้องเรียน  หรือสํานักงาน  หรือสํานักงาน  สาขา  หรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด  
ตรวจสอบพบว่า  การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือ  แนวทาง  วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
ที่คณะอนุกรรมการ  หรือสํานักงานกําหนด  หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการกระทําการอื่นใด 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านหรือชุมชน  แล้วแต่กรณี
ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าสํานักงาน  สาขา  มีอํานาจแจ้งระงับ 
การเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีประชารัฐไว้เป็นการชั่วคราว  หรือชะลอการดําเนินโครงการไว้เป็นการชั่วคราว 
ได้โดยมีหนังสือไปยังธนาคารเพื่อระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
หรือคณะผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

กรณีมีการเบิกถอนเงินงบประมาณออกจากบัญชีประชารัฐแล้ว  ให้ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้า
สํานักงาน  สาขา  มีอํานาจแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านนําเงินกลับเข้าบัญชีประชารัฐไว้เป็นการชั่วคราว   
จนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
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เม่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จและเห็นว่าการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามหลักประชารัฐ  
หรือไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด  หรือไม่เป็นไปตามคู่มือ  แนวทาง  
วิธีการดําเนินงานตามโครงการที่สํานักงานกําหนด  หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการกระทําการ
อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านหรือชุมชนจริง  
ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกเงินงบประมาณคืนทั้งหมดหรือบางส่วน  รวมทั้งดอกผล  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  
ผู้อํานวยการสามารถมอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้  เพื่อดําเนินการให้ความคุ้มครอง  เรียกค่าเสียหาย  
ฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งในทางแพ่งและอาญา 

เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าการบริหารโครงการเป็นไปตามหลักประชารัฐ  แนวทางและวิธีการ 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด  คู่มือ  แนวทาง  วิธีการดําเนินงานตามโครงการที่สํานักงานกําหนด  ชอบด้วยกฎหมาย  
และการกระทํานั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านหรือชุมชน  
ให้ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าสํานักงาน  สาขา  มีหนังสือแจ้งไปยังกองทุนหมู่บ้านให้ดําเนินการบริหารจัดการ 
เงินงบประมาณต่อไป 

ข้อ 30 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  สํานักงาน  หรือสํานักงาน  สาขา  หรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด  
สามารถเรียกประชุม  บุคคล  เอกสาร  หรือประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือ
หน่วยงานในพื้นที่  ให้ตรวจสอบหรือร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน 

ข้อ 31 กรณีสํานักงาน  หรือกองทุนหมู่บ้านพบว่าเกิดความเสียหายในทางแพ่งเก่ียวกับ 
การดําเนินโครงการ  อันเกิดจากบุคคลอื่นที่กองทุนหมู่บ้านไปกระทํานิติกรรม  สัญญา  ให้กองทุนหมู่บ้าน
ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย  เพื่อเรียกร้อง  ค่าสินไหมทดแทน  ค่าเสียหาย  ต่อผู้เก่ียวข้อง 

กรณีกองทุนหมู่บ้านไม่ดําเนินการ  ให้ผู้อํานวยการ  หรือบุคคลที่ผู้อํานวยการมอบหมายเรียกเงิน
งบประมาณคืนทั้งหมดหรือบางส่วนรวมดอกผล  ตลอดทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่กระทําการนั้นจาก
กองทุนหมู่บ้าน  หรือจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หรือจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการที่ไม่ดําเนินการ 
จนทําให้เกิดความเสียหายแล้วแต่กรณี 

ข้อ 32 กรณีกองทุนหมู่บ้าน  หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับการเรียกเงิน
งบประมาณคืนทั้งหมดหรือบางส่วน  รวมดอกผล  กองทุนหมู่บ้านสามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือมายังผู้อํานวยการได้  
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่เรียกเงินคืน 

ทั้งนี้  หากเป็นการอุทธรณ์เพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่ง  บุคคลใด  ซึ่งมิใช่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
โดยพิจารณาจากคําร้อง  สํานักงานจะไม่รับเร่ืองในการอุทธรณ์ในคราวนั้นก็ได้ 

ข้อ 33 ให้กองทุนหมู่บ้าน  รายงานผลการดําเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินต่อสํานักงาน  
ตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

ข้อ 34 ผู้อํานวยการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทํางานหรือบุคคล  เพื่อตรวจสอบ   
สอบทาน  ติดตามและประเมินผล  หรือดําเนินการอื่นใดในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ   
และรายงานต่อผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้ 
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ข้อ 35 หากตรวจสอบพบว่ากองทุนหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการแล้ว  
แต่มีเหตุให้หยุดดําเนินการ  ให้สํานักงาน  หรือสํานักงาน  สาขา  สรุปผลการตรวจสอบโดยระบุสาเหตุ
และเสนอแนวทางการแก้ไขให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางาน  หรือเชิญหน่วยงาน  ส่วนราชการ  หรือองค์กร
ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง  สนับสนุนองค์ความรู้  งบประมาณ  หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้กองทุน
หมู่บ้านสามารถบริหารกิจกรรม  หรือกิจการได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  หากหยุดดําเนินการเกินกว่า  ๑๘๐  วัน  
แต่ไม่แจ้งให้สํานักงาน  หรือสํานักงาน  สาขา  ทราบจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน  ต่อกองทุนหมู่บ้าน
และส่วนรวม  กองทุนหมู่บ้านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายเต็มจํานวนตามงบประมาณที่ได้รับ  คืนแก่
สํานักงานตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

หมวด  ๗ 
การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําบัญชีของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และจัดทําบัญชีรับ - จ่ายอย่างน้อยเดือนละ  1  คร้ัง  รวมทั้งสรุปผล 
การดําเนินงานประจําปี  รายงานผลให้สมาชิกทราบและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 
ปีละ  1  คร้ัง  (31  ธันวาคมของทุกปี) 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การเงินการบัญชี  พัสดุ  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลัก 

ข้อ ๓7 กําไรสุทธิที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้นําเข้าบัญชีประชารัฐ  หรือบัญชี
ของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน 

เม่ือสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีกําไรสุทธิคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถนํากําไรสุทธิ 
มาจัดสรรได้  ทั้งนี้  ให้มีการจัดสรรเป็นเงินสมทบบัญชีประชารัฐ  เพื่อเป็นเงินทุนในการดําเนินโครงการ
และเงินอื่นตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด 

การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชีประชารัฐ  ให้คํานึงถึงประโยชน์  สวัสดิภาพ  สวัสดิการ  ของสมาชิก
และประชาชน  การมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้านที่ดําเนินโครงการ  ให้สามารถดําเนินโครงการเพื่อสร้างงาน  
สร้างรายได้  สร้างอาชีพ  และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้อย่างต่อเนื่อง  
และยั่งยืน 

คณะกรรมการสามารถกําหนดให้ มีการจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีประชารัฐเพิ่มเติมได้ 
เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 38 การใด ๆ  ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ  ตลอดจนกองทุนหมู่บ้านที่ได้กระทําหรือดําเนินการภายใต้นโยบาย  แนวทาง  ระเบียบ  
ประกาศและคํ าสั่ ง   ตามระ เบี ยบคณ ะกรรมการกองทุ นห มู่ บ้ านและชุ มชน เมืองแห่ งชาติ   
ว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  2560  ให้ถือเป็นการดําเนินโครงการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะอนุกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถจัดการประชุมคณะอนุกรรมการได้  
ให้อํานาจของคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ  จนกว่าจะมีคณะอนุกรรมการ 
หรือจนกว่าจะประชุมคณะอนุกรรมการได้ 

ข้อ 40 ให้ทุกกองทุนหมู่บ้านที่เปิดบัญชีประชารัฐจัดทําเอกสารยินยอมการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
บัญชีประชารัฐเป็นของสํานักงาน  และให้มีอํานาจให้ธนาคารโอน  ถอนคืนสํานักงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 


