
 
 

 

ค าถาม –  ค าตอบ  
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 

 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบใด 
ตอบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ในรอบปีงบประมาณ 2554 – 2555 โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออกระเบียบ ว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) พ.ศ. 2554 และต่อมาได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
 
2. สาเหตุในการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วใช้ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตอบ  เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณให้ถึงหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเพ่ือให้ประชาชนได้มีอิสระ
ในการด าเนินโครงการมากขึ้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ จึงมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงและยกเลิกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ ระเบียบฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ แทน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
และชุมชนมากขึ้น  
    
3. การด าเนินการต่างๆ ที่ได้กระท าตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) ที่ผ่านมาจะมีผลต่อการกระท าภายใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือไม่ 
ตอบ หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดบทเฉพาะกาล 
รับรองการประชุมประชาคม การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน การท าโครงการและ  
การเสนอโครงการที่กระท าขึ้นภายใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นการด าเนินการ ตามระเบียบฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้แล้วแต่อย่างไรก็ตามหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเริ่มด าเนินการใหม่ตาม ระเบียบฯพ.ศ. ๒๕๕๕ ได ้
 
4. แล้วการกระท าอ่ืนที่ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) ที่ผ่านจะมีผลต่อการกระท าภายใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
ตอบ หากไม่ขัดกับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับคู่มือ/ค าแนะน า 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน(SML) ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ก็สามารถด าเนินการได ้
 
 
 
 



 

 
๕. หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการจากที่เสนอไว้เดิมได้หรือไม่ 
ตอบ สามารถด าเนินการได้ภายใต้วงเงินงบประมาณที่หมู่บ้านหรือชุมชนได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามขอให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม 
 
๖. หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ด าเนินกิจกรรมอะไรได้หรือไม่ได้บ้างมี
ข้อจ ากัดหรือไม ่
ตอบ รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถสร้างรายได้
และสร้างอาชีพ รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน โดยไม่มีข้อจ ากัดของโครงการที่จะ
น างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ ยกเว้นแต่ห้ามน าเงินงบประมาณตามโครงการฯไปใช้เป็นเงินทุนให้
ประชาชนกู้ยืมหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล และการบริหารจัดการจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  
๗. ยังมีการก าหนดขนาดของหมู่บ้านและชุมชนที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอย่างไร 
ตอบ ก าหนดเกณฑ์จ านวนประชากรที่หมู่บ้านและชุมชนจะได้รับการจัดสรรตามจ านวนประชากร ดังนี้ 

(๑)  หมู่ บ้ า นหรื อชุ มชนที่ มี ป ระชากร ไม่ เ กิ น  ๕๐๐  คน ได้ รั บกา รจั ดส รรงบประมาณ            
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 (๒) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ ๕๐๑ คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 (๓) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ ๑ ,๐๐๑ คน ขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 
๘. การจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านหรือชุมชนจะพิจารณาจากเกณฑ์อะไร 
ตอบ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ จะจัดสรรตามความพร้อมของหมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีเกณฑ์
เบื้องต้นดังนี้  

๑) เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

๒) มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางที่ก าหนด 

๓) มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหมู่บ้านหรือชุมชนตามแนวทางที่ก าหนด 
 
๙. ระหว่างรอรับการจัดสรรงบประมาณ หมู่บ้านและชุมชนสามารถด าเนินการก่อนล่วงหน้าได้หรือไม่ 
ตอบ ควรด าเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖  ซึ่งได้ก าหนดว่า  “หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถเริ่มต้น
ด าเนินงานได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนแล้ว” 
 
 
 
 



 

 
๑๐. หากหมู่บ้านหรือชุมชนเคยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณมาไม่ครบตามจ านวนที่ได้รับจะสามารถ
ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณให้เต็มจ านวนได้หรือไม่ 
ตอบ อคบ. จะอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้เต็มจ านวนตามเกณฑ์ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน พึงจะได้รับอยู่แล้ว 
 
๑๑. หากมีการคัดค้านหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ สทบ. มีวิธีการในการด าเนินการอย่างไร 
ตอบ สทบ. จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๖ การบริหารจัดการโครงการ
กรณีมีผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่า หมู่บ้านหรือชุมชนมีการบริหารจัดการไม่โปร่งใส หรือโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือกระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชน ให้อ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องหรือรายงานต่อ
ส านักงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลเพียงพอ ให้มีหนังสือแจ้งธนาคารระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
บัญชีเงินฝากธนาคารหรือระงับการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านและ
ชุมชนไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จึงจะให้ด าเนินการบริหารจัดการเงิน
งบประมาณ หรือเรียกเงินงบประมาณคืนทั้งหมดหรือบางส่วนรวมดอกผล แล้วแต่กรณี 

 เมื่อส านักงานพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นการกระท าผิดทางอาญา ให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณามอบอ านาจให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. 
ก าหนด  เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระท าความผิดต่อไปก็ได้และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีอ านาจ
ในการสั่งให้หมู่บ้านหรือชุมชน หรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
คืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ ตามความเหมาะสม 
 
๑๒. กรณีคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน เสียชีวิต จะด าเนินการต่อไปอย่างไร 
ตอบ หากมีกรณี เสียชีวิต ลาออก หรือไม่สามารถท างานได้ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อและเลือกคณะกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชนเพ่ิมเติม แทนเท่ากับจ านวนที่ขาดหายไปในทุกครั้งที่มีการประชุม โดยจ านวนและ
ต าแหน่งของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นไปตามสัดส่วนของขนาด/จ านวนประชาชน 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน และควรค านึงถึงจ านวนกรรมการชาย/หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 
๑3. เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนต้องการประชุมประชาคม ต้องท าอย่างไรบ้าง 
ตอบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องก าหนดวันประชุมประชาคมให้เรียบร้อย จากนั้น 
ปิดประกาศล่วงหน้าเพ่ือแจ้งให้ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบอย่างน้อย ๓ วัน พร้อมส่งผู้แทนแจ้งความจ านง
ต่อนายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี /ผู้อ านวยการเขต เพ่ือให้นายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี/ ผู้อ านวยการเขตจัดส่ง
ผู้แทนมาสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าในการประชุมประชาคมตามวันเวลาที่ก าหนด 

 
๑4. ถาม หมู่บ้าน/ชุมชนต้องจัดการประชุมประชาคมในวันใด 
ตอบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถก าหนดวัน -เวลาประชุมประชาคมได้ด้วยตนเอง  
ตามความสะดวกของประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 



 

 
๑5. ถ้าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ไม่มีหรือไม่ด าเนินการหรือด าเนินการ                   
ไม่ได้จะท าอย่างไร 
ตอบ หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพ้ืนที่นั้นไม่มีหรือไม่ด าเนินการภายใน ๖๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้แจ้งประสานจาก อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน
ด าเนินการแทน 
 
๑6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน คือ อะไร 
ตอบ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เป็นคนไทย 
๒. มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
๓. อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (โดยการรับรองของคนในหมู่บ้าน/

ชุมชน) 
 
๑7. เป้าหมายของการประชุมประชาคม คือ อะไร 
ตอบ เป้าหมายของการประชุมประชาคม คือ 

  ๑. เสนอและคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
 ๒. น าเสนอปัญหาและความต้องการของส่วนรวม 

 ๓. คัดเลือกและให้ความเห็นชอบ กรอบ/แผนงาน/โครงการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน (SML) 
 
๑8. เกณฑ์ขั้นต่ าของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม มีรายละเอียดอย่างไร 
ตอบ ต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี อย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
19. คุณสมบัติของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน คืออะไร 
ตอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. ต้องเป็นคนไทย 
๒. ต้องมีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
๓. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
๔. ต้องสมัครใจ มีเวลาและพร้อมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

   
๒0. คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองอย่างน้อยเท่าใด 
ตอบ คณะกรรมการโครงการฯ ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากท่ีประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ เสียง 
 
 
 
 



 

 
๒1. ในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนต้องการให้ข้าราชการหรือผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมือง/การปกครองเป็น
คณะกรรมการโครงการฯ สามารถท าได้หรือไม่ 
ตอบ เพ่ือให้มีอิสระในการด าเนินโครงการของประชาชน ข้าราชการหรือผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมือง/การ
ปกครองไม่ควรเป็นประธานหรือคณะกรรมการโครงการฯ แต่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการโครงการฯ ได้ 
 
๒2. โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนจะด าเนินการควรมีลักษณะอย่างไร 
ตอบ เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนและต้องไม่ใช่
โครงการที่น าเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปใช้ในลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพ่ือ
การน าเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนกู้ยืม  โดยต้องเป็นโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบจากการประชุมประชาคม 
 
๒3. ในกรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ลงมติเลือกโครงการที่มีลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อการน าเงินไปเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนกู้ยืมสามารถท าได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากขัดกับข้อก าหนด/หลักเกณฑ์ของโครงการ ทั้งนี้ หากได้ด าเนินการไปแล้วให้
ทางอ าเภอ/เทศบาล หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องแจ้งระงับโครงการดังกล่าวและแจ้งให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการทันที (โดยต้องท าประชาคมใหม่) พร้อมทั้งรายงานผลการเปลี่ยนแปลงไปยัง
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๒4. หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องจัดท ารายงานผลการประชุมประชาคมหรือไม่ อย่างไร  
ตอบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้องท ารายงานผลการประชุมประชาคม ตามคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน(SML) โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้จากอ าเภอ/เทศบาล/
หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
๒5. ในกรณีที่ต้องการเปิดบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องท าอย่างไร 
ตอบ ในการเปิดบัญชีธนาคารให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุม ก าหนดคณะผู้รับผิดชอบในการเบิก
จ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน ไปติดต่อกับธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารใดก็ได้ตามความต้อ งการ) 
เพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีและให้ตัวอย่างลายมือชื่อของคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีและ
ก าหนดเงื่อนไขในการถอน “ให้ ๓ คนลงลายมือชื่อร่วมกันจึงมีอ านาจเบิกถอนเงินได้” จากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน พร้อมทั้งน ารายงานการประชุมที่มีการรับรองโดยผู้สังเกตการณ์ประชุมและ
เอกสารการขอเปิดบัญชีธนาคาร ในชื่อ “               SML ปี 55 หมู่บ้าน/ชุมชน 
..............................................................หมู่ท่ี.........ต าบล/เทศบาล........................................................” 

 
 
 
 
 



 

 
๒6. การรับรองผลการประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยผู้สังเกตการณ์รับรองว่ามีการประชุมจริงต้อง
พิจารณาอะไรบ้าง  
ตอบ ต้องพิจารณารายละเอียดส าคัญ ๔ ประการ ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 ๑. หมู่บ้าน/ชุมชนต้องมีการประชุมประชาคมจริง โดยมีผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
ครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ๒. หมู่บ้าน/ชุมชนต้องคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนเป็นที่เรียบร้อยตาม
ข้อก าหนด/หลักเกณฑ์ของโครงการ 

 ๓. หมู่บ้าน/ชุมชน มีกรอบ/แผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ 
 ๔. คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีของ

หมู่บ้าน/ชุมชน ตามคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
เพ่ือให้เป็นผู้แทนในการด าเนินการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชี  ให้เรียบเรียบตามหลักเกณฑ์/
ข้อก าหนด 

 
27.ในกรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องการความช่วยเหลือค าแนะน าในการด าเนิ นโครงการเพิ่มเติม              
สามารถติดต่อได้ที่ใด 
ตอบ จังหวัด/อ าเภอ/เทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือหน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษาของจังหวัดที่เป็นศูนย์ประสานงาน (SML) หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
28. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการระหว่างการด าเนินงาน เช่น ยกเลิกโคร งการเดิม และ 
ท าโครงการใหม่ต้องท าอย่างไร 
ตอบ สามารถท าได้ตามมติของที่ประชุมประชาคมหรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุม โดยแจ้งให้ สทบ. อ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทราบตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

 
29. ในกรณีหมู่บ้าน/ชุมชนด าเนินโครงการตามที่ได้ท าประชาคมไว้ได้ระยะเวลาหนึ่ง หรือมีผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนทั้งจ านวนแล้วปรากฏว่ามีหน่วยงาน/บุคคลเข้าไปตรวจสอบผล
การด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ และได้แจ้งผลไปยังอ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด/
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าหมู่บ้าน/ชุมชน มีการด าเนินการผิดวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งไว้จะมีมาตรการอย่างไร 
ตอบ ให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรีบด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทันที หากปรากฏว่ามีการด าเนินการผิดวัตถุประสงค์จริง ให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. 
ก าหนด ยุติโครงการ และแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือกับสถาบันการเงินที่ปรากฏชื่อในสมุดคู่ฝาก
ทันที พร้อมให้แจ้งผลการด าเนินการไปยัง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือทราบ/
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 



 

 
๓0. จากข้อ 29. หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีความผิดและต้องถูกระงับการด าเนินโครงการ จะมีมาตรการ
อย่างไร 
ตอบ หากโครงการที่ด าเนินการอยู่ถูกระงับ ให้ชะลอการด าเนินการออกไปจนกว่าการพิจารณาระดับความผิด
จะสิ้นสุดลง และให้เรียกประชุมเพ่ือท าประชาคมเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน และเลือก
โครงการที่จะด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

 
๓1. จากข้อ 29. และ ๓0. หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงจริง จะมีมาตรการอย่างไร  
ตอบ ให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด เรียกเงินในส่วนที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วคืนจาก
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ทั้งจ านวน ทั้งนี้ให้ช าระให้ครบภายใน ๑ เดือน นับแต่วันชี้ขาด 
มูลแห่งความผิดนั้น และหากไม่ช าระคืนภายในก าหนดเวลาให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด 
ด าเนินการทางกฎหมายอาญาต่อไป (ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของทางราชการหรืออ่ืนๆ) 

 
๓2. ในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนใดมีผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นข่าวในทางลบตามหน้าหนังสือพิมพ์ จะมี
มาตรการอย่างไร 
ตอบ ขอให้ทางอ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และแจ้ง
ผลไปยัง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือทราบหรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน 
๗ วัน  นับแต่วันที่ปรากฏข่าว 
 
๓3. เม่ือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ด าเนินการอะไรต่อไป 
ตอบ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนด าเนินงานครบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีนับถัดจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานและปิดประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑๕ วัน และ
แจ้งให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด ทราบภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ปิด
ประกาศ 

 
๓4. ในกรณีที่ต้องการรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอค าปรึกษา ค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ 
สามารถติดต่อได้ที่ใด 
ตอบ สามารถสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือขอค าปรึกษา ค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ                  
ได้จาก / ที่ว่าอ าเภอ/เทศบาล /หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทั่วประเทศ และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.ส่วนกลาง/สทบ.สาขา) ผ่านทาง โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๐-๔๒๐๙ โทรสาร ๐-๒๑๐๐-
๔๒๐๖  
 

********************************** 
 
 


