อำนำจหน้ำที่ขององค์กร คณะบุคคล และบุคคล ที่บัญญัติใน
พระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักงานกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน
หรื อ กองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง และ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น หรื อ คณะกรรมการกองทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง
ไว้ดังนี้
กองทุน หมู่บ้ำ นและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๑๑ ให้ จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง สาหรับการลงทุน
เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การ
สร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๒. เป็น ผู้ จัดหาแหล่งเงิน ทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง
๓. ส่ งเสริ มและพัฒ นาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองของตนเอง
๔. สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้าน
การเรี ย นรู้ การสร้ างและพัฒ นาความคิ ดริ เ ริ่มเพื่อการแก้ไขปัญหา และเสริม สร้า งศัก ยภาพและส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๕. สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๑๖ เรียกโดยย่อว่า "กทบ."
ประกอบด้วย
๑. นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
๔. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุ ษย์ ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิช ย์ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ดกระทรวงแรงงาน ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อานวยการสานักงบประมาณ อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจานวนสิบสี่คน
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจานวนห้าคน
๗. ผู้อานวยการสานั กงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

โดยบั ญญัติอ านาจหน้ าที่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองแห่ งชาติไว้ใ นมาตรา ๑๙
ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและ
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๒. จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจัดสรรเงินให้แก่ กองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๓. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๔. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนาทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติไปหาผลประโยชน์
๕. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง รวมทั้งการบริหารงานและการ
ประชุมของคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๗. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง
๘. ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๙. ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
๑๐. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในทุกระดับ
๑๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
๑๔. รายงานผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดทางบการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๕. ติดตามผลและประเมินผลการดาเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
๑๖. ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๑๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๒๑ เรียกโดยย่อว่า สทบ. เป็น
สานักงานใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีอานาจหน้าที่บัญญัติในมาตรา ๒๒ ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๒. เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๓. ดาเนินการและประสานงานกับส่วนราชการของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ดาเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นๆดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๕. ติดตามผลและประเมินผลการดาเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมาย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ บัญญัติในมาตรา ๒๓ โดยมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
๒. แต่งตั้งรองผู้อานวยการและผู้ช่วยผู้อานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
๓. เป็ นนายทะเบี ย นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน ชุมชนเมือง โดยมีอานาจหน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
๔. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหารกิจการของสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กาหนด
๕. เป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
กองทุนหมู่บ้ำน หรือกองทุนชุมชนเมือง บัญญัติในมาตรา ๕ ว่าในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้
จัดตั้งกองทุนขึ้น โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน
ต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนดให้มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
เพิ่ ม รายได้ และลดรายจ่ าย หรื อ ส าหรั บ การส่ งเสริม และพั ฒ นาไปสู่ การสร้ า งสวั ส ดิ ภ าพ สวั ส ดิก ารหรื อ
ประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๒. เป็ น แหล่ ง เงิน ทุ น หมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดื อดร้อ นเร่งด่ ว นส าหรับประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๓. รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
๔. ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองอื่น เพื่อประโยชน์ในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๕. การกระทาใด ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิก
หรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน ชุมชนเมือง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กาหนด

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำ น หรือคณะกรรมกำรกองทุนชุมชนเมือง บัญญัติในมาตรา ๙ ให้ มี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. บริหารกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง รวมทั้งตรวจสอบ กากับ ดูแล และจัดสรร
ดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๒. ออกประกาศระเบีย บหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริห ารกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง
๓. จัดตั้งสานักงานกองทุนหมู่บ้านหรือสานักงานกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี
๔. รับสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิก
๕. จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กาหนด
๖. พิจ ารณาเงิน กู้ยื มให้ แก่ส มาชิกหรือ กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน ชุมชนเมืองอื่นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
๗. ทานิติกรรม สัญญา หรือดาเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมือง
๘. จัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
๙. สารวจ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสากิจ
ชุมชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๑๐. พิจารณาดาเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพสวัส ดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดของ
สมาชิกและหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๑๑. ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง
๑๒. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
๑๓. รายงานผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
หรือกองทุนชุมชนเมือง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กาหนด
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งตามที่ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนดหรือมอบหมาย
______________________________

