
 
 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กร คณะบุคคล และบคุคล ที่บัญญัติใน 
พระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมอืงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส านักงานกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน
หรือกองทุนชุมชนเมือง และ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  
ไว้ดังนี้ 

กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน
เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การ
สร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

๒. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองของตนเอง 

๔. สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้าน
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

๕ . สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม 
แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๑๖ เรียกโดยย่อว่า "กทบ." 
ประกอบด้วย 

๑. นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
๔. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจ านวนสิบสี่คน 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน 
๗. ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 



 

โดยบัญญัติอ านาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไว้ในมาตรา ๑๙ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๒. จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจัดสรรเงินให้แก่กองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง  

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๔. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติไปหาผลประโยชน์ 

๕. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง  

๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง รวมทั้งการบริหารงานและการ
ประชุมของคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 

๗. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง 

๘. ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
๙. ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
๑๐. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก

ต าแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ในทุกระดับ 
๑๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
๑๔. รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดท างบการเงินของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑๕. ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน

ชุมชนเมือง แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
๑๖. ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๗. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๒๑ เรียกโดยย่อว่า สทบ. เป็น
ส านักงานใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. ด าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๒. เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๓. ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการของโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

๔. ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนๆด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๕. ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๗. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมาย 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๒๓ โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑. ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๒. แต่งตั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

๓. เป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 

๔. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหารกิจการของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ก าหนด 

๕. เป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 

กองทุนหมู่บ้ำน หรือกองทุนชุมชนเมือง บัญญัติในมาตรา ๕ ว่าในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้
จัดตั้งกองทุนข้ึน โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน 
ต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดให้มีฐานะเป็น 
นิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  
เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

๒. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส าหรับประชาชน 
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

๓. รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
๔. ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
๕. การกระท าใด ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิก

หรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ก าหนด 



 

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน หรือคณะกรรมกำรกองทุนชุมชนเมือง บัญญัติในมาตรา ๙ ให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. บริหารกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรร
ดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 

๒. ออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน 
ชุมชนเมือง 

๓. จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้านหรือส านักงานกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี 
๔. รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
๕. จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ก าหนด 
๖. พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองอ่ืนตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 
๗. ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน

ชุมชนเมือง  
๘. จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 
๙. ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสากิจ

ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

๑๐. พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพสวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของ
สมาชิกและหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

๑๑. ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืนๆที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง 

๑๒. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
๑๓. รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

หรือกองทุนชุมชนเมือง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ก าหนด 

๑๔. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย 

______________________________ 


