
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการบรหิารโครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนื 

พ.ศ.  2563 
 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและส่งเสริมศักยภาพชุมชน  
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๕)  และ  ๑๙  (๑๖)  แห่งพระราชบัญญตัิกองทุนหมูบ่า้น
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติคราวประชุมเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2562  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  จึงได้ออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วย 

การบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตลอดจนบทบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งที่ขัดหรือแย้งระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน”  หมายความว่า  กองทุนหมู่บ้าน  หรือกองทุนชุมชนเมืองในพ้ืนที่จังหวัด

แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง”  หมายความว่า  ชุมชนในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือเขตพ้ืนที่อื่น  ทั้งนี้   

โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แล้วแต่กรณี 
“กรรมการกองทุน”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการ

ในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  แล้วแต่กรณี 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



“ส านักงาน  สาขา”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   
สาขา  ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในภูมิภาค 

“ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด”  หมายความว่า  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติจัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัด 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“หัวหน้าส านักงานสาขา”  หมายความว่า  หัวหน้าส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ  สาขา 
“ธนาคาร”  หมายความว่า  ธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หรือธนาคารอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 
“ที่ประชุมสมาชิก”  หมายความว่า  ที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
“บัญชีโครงการ”  หมายความว่า  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน

ชุมชนเมือง  ซึ่งเปิดไว้รองรับจัดสรรงบประมาณโครงการตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  รักษาการตามระเบียบนี้

และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
วัตถุประสงคแ์ละกรอบหลกัเกณฑ์การด าเนินโครงการ 

 
 

ข้อ ๖ กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(๑) เพ่ือเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน  ในด้านต่าง ๆ  รวมถึง  การใช้แรงงาน  

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  
อย่างยั่งยืน 

(๒) เพ่ือเป็นการด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพ   
ทั้งด้านการผลิต  การแปรรูป  การตลาด  และการบริการของประชาชน 

(3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
ในโครงการที่จ าเป็นและเหมาะสม  ให้มีการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) เพ่ือซื้อ  จัดหา  รับ  เช่า  เช่าซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์  จดทะเบียน  ครอบครอง  ปรับปรุงใช้
และจัดการ  โดยประการอื่น  ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  หรือทรัพย์สินใด  ๆ  ตลอดจนดอกผล 
ของทรัพย์สิน  รวมทั้งการขาย  โอน  จ านอง  จ าน า  แลกเปลี่ยน  และจ าหน่ายทรัพย์สิน   อันเกิดจาก
การด าเนินโครงการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ การก าหนดวัตถุประสงค์ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินโครงการเพ่ิมเติมได้   
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หมวด  ๒ 
คณะอนกุรรมการ 

 
 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง  เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อน 
การด าเนินงานโครงการ 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดกรอบในการยื่นขอรับงบประมาณ  และกรอบแนวทาง  การบริหารจัดการโครงการ 
(2) พิจารณาและอนุมัติแผนงาน  โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณโครงการของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองตามแนวทางการด าเนินงานโครงการที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด 
(๔) ประมวลและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินของโครงการ 
(๕) แต่งตั้งคณะท างาน  หรือบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือช่วยเหลือ

การปฏิบัติงาน  หรือติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และมีประสิทธิภาพ 
(๖) ออกระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  วัตถุประสงค ์ เงื่อนไขและวิธกีารตามระเบยีบ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  การขายทอดตลาด  การจ าหน่ายและ
การท าลาย  เพื่อการด าเนินการตามหลักการของโครงการ 

(๗) รายงานผลการด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ 
(๘) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินโครงการเพ่ิมเติมได้ตามประกาศ  

ที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

นายกรัฐมนตรี  หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดในแต่ละจังหวัด  ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า
ส านักงานสาขา  และมีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  ตลอดจนการด าเนินงาน  
ของส านักงานตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



หมวด  ๓ 
การขอรับการจดัสรรงบประมาณ 

 
 

ข้อ ๑๐ กองทุนหมู่บ้านที่มีสิทธิ์ได้รับงบประมาณจะต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์  คู่มือ  แนวทาง  ประกาศ  โดยย่ืนขอรับงบประมาณตามระยะเวลา
และสถานที่ที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการก าหนด 

บัญชีโครงการที่เปิดรองรับเงินงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด  
ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นบัญชีของกองทุนหมู่บ้านมีอยู่เดิม  หรือเปิดบัญชีขึ้นใหม่เพ่ือรองรับเงินงบประมาณโครงการ  
ให้กองทุนหมู่บ้านท าเอกสารยินยอมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีนั้นเป็นของส านักงาน  และให้มีอ านาจ  
ให้ธนาคารโอน  ถอนคืน  ระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ส านักงาน 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  สามารถจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการได้ตามประกาศของคณะอนุกรรมการ 

ข้อ ๑๑ กองทุนหมู่บ้านสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปต่อยอดโครงการต่าง  ๆ  
ของกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว  หรือร่วมด าเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านอื่น  หรือองค์กรวิสาหกิจชุมชน  
ที่มีศักยภาพ  ทั้งนี้  การร่วมด าเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านอื่น  หรือองค์กรวิสาหกิจชุมชน  ให้การประชุม
สมาชิก  การบริหารงานโครงการ  ขั้นตอน  วิธีการ  ตลอดจน  ทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินงาน   
ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๒ การด าเนินงานต้องบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน  การน าเงินงบประมาณตามโครงการไปใช้เป็นเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืม  หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล  
จะกระท ามิได้  หากฝ่าฝืนผู้กระท าในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

ข้อ ๑๓ กองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ  ให้จัดประชุม
สมาชิกเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการ  โดยมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

สมาชิกจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้  แต่ผู้รับมอบอ านาจนั้น  
จะรับมอบอ านาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันประชุมครั้งแรก  และการประชุมครั้งหลังเมือ่มีสมาชกิมาประชมุไมน่้อยกวา่หนึง่
ในสามของสมาชิกทั้งหมดให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด าเนินการเสนอโครงการ  รายงานการประชุมสมาชิก   
พร้อมเอกสารประกอบ  ตามประกาศ  แนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ให้ที่ประชุมสมาชิกคัดเลือกผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนท าหน้าที่ตรวจสอบการบริหาร
จัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
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ข้อ ๑๔ คณะอนุกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการ  ตลอดจนองค์ประชมุ
เพ่ือให้สามารถจัดประชุมสมาชิกส าหรับการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ  ในกรณีที่กองทุน
หมู่บ้านไม่สามารถจัดประชุมสมาชิกได้  ให้กองทุนหมู่บ้านรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
ให้ส านักงานทราบ  เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมโครงการ  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
จัดประชุมสมาชิกโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้น าข้อ  ๑๓   
มาใช้โดยอนุโลม  เพ่ือมีมติเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมโครงการ  โดยกระบวนการให้เป็นไป 
ตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด  เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการไม่สามารถปฏิบัติงานได้  หรือ
คณะอนุกรรมการยังไม่ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการ  ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณา 
การเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมโครงการ  และน าเสนอคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ
เห็นชอบต่อไป 

หมวด  ๔ 
การจดัสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บา้น 

 
 

ข้อ ๑๖ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ  ให้จัดสรรโดยยึดหลักความเป็นจริงและ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยกองทุนหมู่บ้านที่โครงการได้รับการอนุมัติ จะได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณไม่เกินวงเงินตามประกาศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

การจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นให้สามารถด าเนินการได้  ตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อคณะอนุกรรมการได้อนุมัติโครงการให้กับกองทุนหมู่บ้านแล้ว  ให้ส านักงาน 
โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของกองทุนหมู่บ้าน  และแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณให้กองทุน
หมู่บ้านทราบ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านได้เสนอโครงการ  แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม  ให้ส านักงานแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านทราบผลการพิจารณา  พร้อมเหตุผล  
การไม่ได้รับการอนุมัติ  เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือแก้ไขให้ถูกต้องต่ อไป
ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการก าหนด  หากไม่ด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ   
ให้ถือว่ากองทุนหมู่บ้านสละสิทธิการขอรับเงินงบประมาณโครงการ 
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หมวด  ๕ 
การด าเนนิงานกองทุนหมูบ่า้นและการบรหิารโครงการ 

 
 

ข้อ ๑๙ กองทุนหมู่บ้านจะเริ่มด าเนินโครงการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ   
เข้าบัญชีโครงการของกองทุนหมู่บ้านแล้ว 

ห้ามมิให้กองทุนหมู่บ้านท าสัญญา  หรือข้อตกลง  กับคู่สัญญา  บริษัท  ห้างร้าน  หรืออื่น  ๆ   
ในการด าเนินงานโครงการก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  
การจัดท าบัญชีและการเงิน  การติดตาม  ตรวจสอบ  และการด าเนินการอื่นใด  ทั้งนี้  ให้เป็นไป  
ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ข้อ 21 ในการด าเนินงานโครงการ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถถอนเงินจาก 
บัญชีโครงการมาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อก าหนดของกองทุนหมู่บ้าน   
โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกซึ่งมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 

ข้อ ๒2 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนดระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  
ของกองทุนหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานโครงการ  โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย  ดังนี้ 

(๑) การบริหารจัดการโครงการ 
(๒) การจัดซื้อ  จัดจ้าง 
(๓) การเบิกจ่ายเงินและการจัดท าบัญชี 
(4) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
(5) การจัดท าทะเบียนและบริหารทรัพย์สิน 
(6) การจัดสรรก าไรที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
ข้อ ๒3 การท านิติกรรม  สัญญา  เกี่ยวกับโครงการ  ต้องกระท าภายใต้กรอบวัตถุประสงค์

ตามข้อ  ๖  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการโดยผู้แทนกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเกินกึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๒4 ส านักงานสามารถจัดท าคู่มือ  แนวทาง  วิธีการด าเนินงานตามโครงการ  เพ่ือให้
กองทุนหมู่บ้านถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานเดียวกันได้ 

ข้อ ๒5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมโครงการ  ให้กองทุนหมู่บ้านชะลอ 
การใช้จ่ายเงินโครงการไว้ก่อนจนกว่าการด าเนินการตามข้อ  ๑๕  แล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ในกิจกรรมใด 
ของโครงการที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมโครงการให้ด าเนินโครงการต่อไปภายใต้
งบประมาณที่ได้รับ 
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ข้อ ๒6 ทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินงานภายใต้เงินงบประมาณโครงการนี้  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของกองทุนหมู่บ้าน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์วิธีการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๒7 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจออกประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง
เพื่อก าหนดการด าเนินงานบริหารโครงการเพ่ิมเติมก็ได้ 

ข้อ ๒8 กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว  ต้องด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

ข้อ ๒9 กรณีที่มีผู้ร้องเรียน  หรือส านักงาน  หรือส านักงาน  สาขา  หรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ตรวจสอบพบว่าการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือ  แนวทาง  วิธีการด าเนินงานตามโครงการ  
ที่คณะอนุกรรมการ  หรือส านักงานก าหนด  หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการกระท าการอืน่ใด  
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านหรือชุมชนแล้วแต่กรณี  
ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้าส านักงาน  สาขา  มีอ านาจแจ้งระงับ  
การเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีโครงการไว้เป็นการชั่วคราว  หรือชะลอการด าเนินโครงก ารไว ้
เป็นการชั่วคราวได้  โดยมีหนังสือไปยังธนาคารเพื่อระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  หรือคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านหรือผู้เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี 

กรณีมีการเบิกถอนเงินงบประมาณออกจากบัญชีโครงการแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้า
ส านักงาน  สาขา  มีอ านาจแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านน าเงินกลับเข้าบัญชีโครงการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 

เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จและเห็นว่าการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแนวทางและ
วิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด  หรือไม่เป็นไปตามคู่มือ  แนวทาง  วิธีการด าเนินงานตาม โครงการ 
ที่ส านักงานก าหนด  หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการกระท าการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านหรือชุมชนจริง  ผู้อ านวยการมีอ านาจ
เรียกเงินงบประมาณคืนทั้งหมด  หรือบางส่วน  รวมทั้งดอกผล  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ผู้อ านวยการสามารถ
มอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ได้   เ พ่ือด า เนินการให้ความคุ้มครอง  เรียกค่า เสียหาย   
ฟ้องร้องด าเนินคดีทั้งในทางแพ่งและอาญา 

เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าการบริหารโครงการเป็นไปตามประกาศ  แนวทาง  คู่มือ  และวิธีการ
ที่คณะอนุกรรมการก าหนด  หรือวิธีการด าเนินงานโครงการที่ส านักงานก าหนดชอบด้วยกฎหมายและ
การกระท านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านหรือชุมชน  
ให้ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้าส านักงาน  สาขา  มีหนังสือแจ้งไปยังกองทุนหมู่บ้านให้ด าเนินการบริหาร  
จัดการเงินงบประมาณ  ตามโครงการ 
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ข้อ 30 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  ส านักงาน  หรือส านักงาน  สาขา  หรือศูนย์ปฏิบัตกิาร
จังหวัด  สามารถเรียกประชุม  บุคคล  เอกสาร  หรือประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ให้ตรวจสอบหรือร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน 

ข้อ ๓1 กรณีส านักงาน  หรือกองทุนหมู่บ้านพบว่าเกิดความเสียหายในทางแพ่งเกี่ยวกับ 
การด าเนินโครงการ  อันเกิดจากบุคคลอื่นที่กองทุนหมู่บ้านไปกระท านิติกรรม  สัญญา  ให้กองทุน
หมู่บ้านด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย  เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ค่าเสียหาย   
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

กรณีกองทุนหมู่บ้านไม่ด าเนินการ  ให้ผู้อ านวยการ  หรือบุคคลที่ผู้อ านวยการมอบหมายเรียก
เงินงบประมาณคืนทั้งหมด  หรือบางส่วน  รวมทั้งดอกผล  ตลอดทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่กระท า
การนั้นจากกองทุนหมู่บ้าน  หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ด าเนินการจนท าให้เกิดความเสียหาย
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓2 กรณีกองทุนหมู่บ้าน  หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับการเรียก 
เงินงบประมาณคืนทั้งหมด  หรือบางส่วน  รวมทั้งดอกผล  กองทุนหมู่บ้านสามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือ
มายังผู้อ านวยการได้ภายใน  ๓0  วัน  นับแต่วันที่เรียกเงินคืน 

ทั้งนี้  หากเป็นการอุทธรณ์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ซึ่งมิใช่คณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้าน  โดยพิจารณาจากค าร้อง  ส านักงานจะไม่รับเรื่องในการอุทธรณ์ในคราวนั้นก็ได้ 

ข้อ ๓3 ให้กองทุนหมู่บ้าน  รายงานผลการด าเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ ายเงินต่อ
ส านักงานตามแนวทางและวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ข้อ ๓4 ผู้อ านวยการอาจแต่งตั้ง  หรือมอบหมายคณะท างานหรือบุคคล  เพ่ือตรวจสอบ  
สอบทาน  ติดตามและประเมินผล  หรือด าเนินการอื่นใดในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการและ
รายงานต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๓5 หากตรวจสอบพบว่ากองทุนหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณไปด าเนินการตามโครงการ
แล้วแต่มีเหตุให้หยุดด าเนินการ  ให้ส านักงาน  หรือส านักงาน  สาขา  สรุปผลการตรวจสอบโดยระบุสาเหตุ 
และเสนอแนวทางการแก้ไขให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน  หรือเชิญหน่วยงาน  ส่วนราชการ  หรือ
องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนองค์ความรู้  งบประมาณ  หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้
กองทุนหมู่บ้านสามารถบริหารกิจกรรม  หรือกิจการได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  หากหยุดด าเนินการเกินกว่า  
๑๘๐  วัน  แต่ไม่แจ้งให้ส านักงาน  หรือส านักงาน  สาขา  ทราบจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน   
ต่อกองทุนหมู่บ้าน  หรือส่วนรวม  กองทุนหมู่บ้านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายเต็มจ านวน 
ตามงบประมาณที่ได้รับคืนแก่ส านักงานตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
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หากตรวจสอบพบว่ากิจการใดของกองทุนหมูบ้านที่หยุดการด าเนินงาน  อันเนื่องมาจาก 
การเสื่อมสภาพจนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  ให้กองทุนหมู่บ้านเสนอขอขายทอดตลาดตามแนวทาง
ที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

หมวด  ๗ 
การท าบัญชแีละการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๓6 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าบัญชีโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด  และจัดท าบัญชีรับ - จ่าย  อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  รวมทั้งสรุปผล 
การด าเนินงานประจ าปี  รายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิก  และปิดประกาศให้สมาชิกทราบ  
และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  (๓๑  ธันวาคมของทุกปี) 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การเงินการบัญชี  พัสดุ  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลัก 

ข้อ ๓7 ก าไรสุทธิที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการให้น าเข้าบัญชีโครงการ 
เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีก าไรสุทธิ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถน าก าไรสุทธิ 

มาจัดสรรได้  ทั้งนี้  ให้มีการจัดสรรเป็นเงินสมทบบัญชีโครงการ  เพ่ือเป็นเงินทุนในการด าเนินโครงการ
และเงินอื่นตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด 

การจัดสรรก าไรสุทธิบัญชีโครงการ  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุน   
โดยค านึงถึงประโยชน์  สวัสดิภาพ  สวัสดิการ  ของสมาชิกและประชาชน  การมีส่วนร่วมของกองทุนหมู่บ้าน 
ที่ด าเนินโครงการ  ให้สามารถด าเนินโครงการเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้  สร้างอาชีพ  และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คณะกรรมการสามารถก าหนดให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิของบัญชีโครงการเพ่ิมเติมได้   
เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ข้อ ๓๘ กรณีโครงการมีลักษณะไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่กองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านรายงานให้สมาชิกทราบ  และรายงานให้คณะกรรมการทราบภายใน  ๑  ปีนับแต่เสร็จสิ้น
การด าเนินโครงการ  และอาจไม่จัดท าบัญชีโครงการตามหมวดนี้ก็ได้ 

ข้อ 39 ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะอนุกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการได้  ให้อ านาจของคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ  
จนกว่าจะมีคณะอนุกรรมการหรือจนกว่าจะประชุมคณะอนุกรรมการได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๐ ให้กองทุนหมู่บ้านน าบัญชีโครงการที่เปิดไว้ส าหรับรับงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  มาใช้ส าหรับรองรับ
งบประมาณตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๑ การใด ๆ  ที่กองทุนหมู่บ้านที่ได้กระท าหรือด าเนินการภายใต้นโยบาย  แนวทาง  
ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วย
การบริหารโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารโครงการเพ่ิมศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 
และชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือเป็น 
การด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  เงินงบประมาณ  รายได้  ของกองทุนหมู่บ้าน 
ที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๒ การใด ๆ  ที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการที่ได้กระท าหรือด าเนินการภายใต้นโยบาย  แนวทาง  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง   
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารโครงการ  
เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารโครงการเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 
เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
อย่างยั่งยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือเป็นการด าเนินการ 
ตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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