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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่ว มของประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนฐานรากให้ มีความมั่น คงและมีเ สถีย รภาพโดย
สนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์
ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อให้
หน่ วยงานของรั ฐ เอกชน และผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้ องด้ านการพั ฒ นาชุมชน ได้ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
(๒) จั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบมาตรฐานการพั ฒ นาชุ มชน เพื่ อใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อสํ าหรั บ ประเมิ น
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
(๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การ
ออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนชุมชน ผู้นํา
ชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชุมชน
(๖) ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ นํ า ชุ ม ชน องค์ ก ารชุ ม ชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งให้ความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

-2ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจ้าหน้าที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองแผนงาน
(๕) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๖) สถาบันการพัฒนาชุมชน
(๗) สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
(๘) สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
(๙) สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ข้อ ๔ ในกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการ
บริห ารของกรมให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้ มค่า รับ ผิดชอบงานขึ้ นตรงต่ออธิบ ดีกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและ
หน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้
แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม

-3(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของกรม
(๖) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยข้าราชการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การดําเนินการทาง
วินัยของข้าราชการ และงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๓) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองคลัง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของกรม
(๒) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของกรม
(๒) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย
แผนแม่บทของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรม
(๓) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ จัด ทําแผนการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการ และการจัดทํ า
รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
(๕) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับ หรื อสนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ บริหาร พัฒนา และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๒) กําหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
(๓) กําหนดนโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน
(๔) กํากับดูแลระบบสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
(๕) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย

-4ข้อ ๑๑ สถาบันการพัฒนาชุมชน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดํา เนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพั ฒนาข้า ราชการและเจ้าหน้า ที่ที่เกี่ย วข้องของกรม
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) ศึ กษา วิ เคราะห์ และวิจั ยงานพั ฒนาชุ มชนในภาพรวมและงานพัฒ นาชุ มชนเฉพาะพื้ น ที่
เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานพัฒนาชุมชน
(๓) ดําเนินการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ผู้นําชุมชน ผู้บริหารและข้าราชการ
ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกแบบและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชน
(๖) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ และแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบทุนชุมชนและการบริหาร
จัดการทุนชุมชน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ด้านการขยายกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน
(๓) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
(๔) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) ดําเนินการและประสานงานโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
(๔) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ รวมถึงด้านการตลาด
(๕) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
(๖) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ กษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความเข้ มแข็ ง ชุ ม ชน เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ และแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถของประชาชนผู้นําชุมชน
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พอเพียง
(๒) กําหนดและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ วิธีการประเมิน และรับรองมาตรฐานผู้นําชุมชน
องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน และชุมชน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ชุมชน การจัดทําแผนชุมชน และการดําเนินกิจกรรมโดยชุมชน
(๔) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
(๕) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๕ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(๓) กําหนด กํากับดูแล ให้คําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ
(๔) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในอําเภอ
(๒) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ย วข้อง หรือที่ ได้รั บ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ตามมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บ้าน และเมื่อวันที่๑๗ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๐ จํ า นวน ๒๘,๐๓๘ หมู่ บ้ า น รวม ๓๙,๖๔๖ หมู่ บ้ า น เพื่ อ กระจายโอกาสให้ ค นยากจน
ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้มีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน สําหรับ
ยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นเงินตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ระดับหมู่บ้าน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว
จากงบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ที่ จั ด ตั้ งเป็ น เงิ น ทุ น เพื่ อใช้ ใ นการดํ า เนิ น การ โดยควบคุ ม ดู แลและ
ตรวจสอบการใช้ เงิ น ดังกล่า วให้ เ ป็น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์ของการตั้ งงบประมาณและระเบี ยบของทาง
ราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการบริห ารและการใช้ จ่า ยเงิ น
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
และกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอื่นใดเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โครงการ กข.คจ.” หมายถึง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
“คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน” หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนประจําหมู่บ้าน
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เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ํากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
“พัฒนาการอําเภอ” หมายความรวมถึง พัฒนาการกิ่งอําเภอ
“หมู่บ้าน” หมายความรวมถึง หมู่บ้านในเขตเทศบาลที่ได้รับเงินตามโครงการ กข.คจ.ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้ อ ๖ ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ไ ด้ ให้ ข อทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๒
โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่
ข้อ ๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการกข.คจ.
มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และตรวจสอบการใช้เงินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะดําเนินการโครงการ กข.คจ.
ในหมู่บ้านเป้าหมายใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด คณะกรรมการอํานวยการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนอํ า เภอ และคณะกรรมการอํ า นวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนตํ า บล
ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีคุณสมบัติ และจํานวนตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน
กข.คจ. สนับสนุนและประสานงาน กํากับดูแล ติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จํานวนเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน โดยมีวาระคราวละสี่ปี
ประกอบด้วย
(๑) ประธานคณะกรรมการหมู่บ้ า น ผู้ แทนคณะกรรมการหมู่บ้ า น ผู้ แทนสมาชิ กสภาองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ อาสาพัฒนาชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
อาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือกลุ่มอาชีพ
(๒) ผู้ แ ทนคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ห มู่ บ้ า นตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่เกินสองคน
(๓) ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นในระดับหมู่บ้าน หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นกรรมการได้ตาม
ความจํ า เป็ น และเหมาะสมอี กไม่ เ กิ น สองคน โดยให้ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นเป้ า หมายประชุ มเพื่ อ คั ด เลื อ ก
กรรมการดังกล่าว
ให้ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง เลื อ กกั น เองเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการ รองประธาน
คณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอื่นตามความจําเป็นและเหมาะสม
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(๑) บริหารจัดการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ.
(๓) ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
(๔) จัดทําระบบข้อมูล จัดทําเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ กข.คจ.
(๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ
จํ า นวนกรรมการทั้ งหมดที่ มีอยู่ ในขณะนั้ น จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ มถ้ า ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่ บ้ า น ไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ร องประธานคณะกรรมการ ทํ า หน้ า ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการในที่ป ระชุ ม ถ้า ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมคราวนั้น
หมวด ๓
เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อ ๑๒ เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เรียกโดยย่อว่า “เงินโครงการ กข.คจ.”
ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินโครงการ กข.คจ.
(๔) เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน
(๕) เงินกู้ตามโครงการ กข.คจ.
(๖) เงินอื่นใดที่หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นสนับสนุนให้เป็นเงินโครงการ กข.คจ.
ข้อ ๑๓ ให้เงินโครงการ กข.คจ. เป็นเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประจําหมู่บ้าน โดยอยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ข้อ ๑๔ เงิ น โครงการ กข.คจ. มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ หั ว หน้ า ครั ว เรื อนเป้ า หมายยื มไปลงทุ น
ประกอบอาชีพหรือขยายกิจการอาชีพของตน เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย งานช่าง เกษตรกรรม หรือ
อาชีพอื่น
ข้อ ๑๕ ในการรั บเงิ นโครงการ กข.คจ. ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ านเปิด บั ญชี เ งิน ฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ไว้ที่ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อําเภอนั้นในกรณีที่
ไม่มีธนาคารดังกล่าวให้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ภายในอําเภอ หากไม่มีธนาคารในท้องที่อําเภอนั้น
หรือธนาคารดังกล่า วในอําเภอใกล้เคี ยงอยู่ใกล้กว่า ให้ เปิดบัญชี เงินฝากไว้กับธนาคารในท้องที่อําเภอ
ใกล้เคียง โดยใช้ชื่อบัญชี “เงินทุน กข.คจ. บ้าน............หมู่ที่.......ตําบล.............”
ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้าน ร่วมกับกรรมการที่ได้ รับเลือกจากคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน จํานวนสองคนเป็นผู้มีอํานาจเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งโดยลงลายมือชื่อ
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เบิกเงินทุกครั้ง
หมวด ๔
การบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อ ๑๖ ในการยืมเงินโครงการ กข.คจ. ให้หัวหน้าครัว เรือนเป้าหมาย หรือผู้แทนเป็น ผู้เสนอ
โครงการและคําขอยืมเงินต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านของครัวเรือนเป้าหมายนั้น ในกรณีที่ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายมิได้เป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือ
มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านที่จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านให้พิจารณา
ไปตามลําดับบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล
ข้อ ๑๘ ให้เ ลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้ งให้หัวหน้า ครัวเรือนเป้าหมายหรื อ
ผู้แทนตามข้อ ๑๖ มาทําสัญญายืมเงินภายในสามวันนับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงินยืมตาม
ข้อ ๑๗ แล้วให้รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้อําเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์
ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน
ข้อ ๑๙ ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
หรื อ กรรมการที่ ค ณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า นมอบหมาย ตามลํ า ดั บ ลงนามในสั ญ ญากั บ หั ว หน้ า
ครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ตามแบบสัญญายืมเงินทุนท้ายระเบียบนี้ จํานวน
สามชุด โดยส่งมอบให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืม คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และนายอําเภอเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งชุด
ข้อ ๒๐ ในกรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการ กข.คจ. ให้แก่หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทน
ที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือน
เป้าหมายเต็มจํานวนตามที่ได้รับอนุมัติให้ยืม และออกใบรับเงินยืมของครัวเรือนตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน กําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมโดยพิจารณา
จากความสามารถในการส่งใช้เงินยืม ประเภทอาชีพ และระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน
เป้าหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันทําสัญญา
ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ าน ร่ ว มกั บ พัฒ นากรผู้ รับ ผิ ด ชอบประจํ า ตํ า บลสนั บ สนุ น การ
ประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน และติดตามกํากับการส่งใช้คืนเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมาย ตามจํานวน และระยะเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงิน
เมื่ อได้ รั บเงิ นส่ งใช้คืน เงิ น ยืมจากครั วเรื อนเป้ าหมาย ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ านออก
ใบเสร็จรับเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งและให้นําเงิน
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑๕ ภายในสามวันทําการ
ข้อ ๒๒ กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจําเป็นอื่นใด ที่ทําให้โครงการอาชีพ
ที่ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายยื ม เงิ น ทุ น ไปดํ า เนิ น การได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่ ค วรเป็ น เหตุ ใ ห้
ไม่สามารถส่งใช้ คืนเงินยืมได้ตามที่ได้กําหนดไว้ในสัญญา ให้หัวหน้ าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนนั้ น
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หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาผ่อนผันการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๒๓ กรณีที่หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ใดได้ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กข.คจ. แล้ว ให้ส่งเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านนั้น เพื่อไปรวมเป็นเงินโครงการกข.คจ.
อําเภอ โดยให้คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ (ระบุชื่ออําเภอ)” เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กข.คจ.
ในอําเภอนั้น
การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๕
การส่งเสริม สนับสนุน การติดตามการรายงาน
ข้อ ๒๔ ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบลทําหน้าที่ดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ. ดังนี้
(๑) ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ย นรู้ ในการบริห ารจั ด การแก่ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้ า นและ
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
(๓) สนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูลและเอกสารบัญชี
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล เงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
(๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พัฒนาการอําเภอมอบหมาย
ข้อ ๒๕ ให้พัฒนาการอําเภอ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
เงินโครงการ กข.คจ. และชี้แจง แนะนําติดตาม และกํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ. ของ
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล
ข้ อ ๒๖ การรายงานภาวะหนี้ สิ น และฐานะการเงิ น โครงการ กข.คจ. ของหมู่ บ้ า นเป้ า หมาย
ให้ดําเนินการตามแบบที่อธิบดีกําหนด ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้าน รายงานภาวะหนี้สิ น และฐานะการเงินของครัวเรือน
เป้าหมาย ให้อําเภอทราบ เพื่อรายงานจังหวัดปีละสองครั้ง
(๒) ให้จังหวัดรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนทราบ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ ๒๗ การรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้เป็นไปตามแบบและ
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๒๘ ให้พัฒนาการจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนําการลงบัญชี
คุมลูกหนี้และบัญชีคุมเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านเป้าหมาย แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบปีละ
หนึ่งครั้ง
หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหมู่บ้าน
ข้อ ๒๙ กรณีมีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิมให้คงเงินโครงการ กข.คจ. ไว้ในหมู่บ้านเดิมเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ กข.คจ. ต่อไป

- 11 ข้อ ๓๐ กรณีห มู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ.ที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ย นเป็นชุ มชนหรื อ
หมู่บ้านดังกล่าวถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ การบริหารจัดการ โครงการกข.คจ.
ของหมู่บ้านนั้น ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ ให้เงินโครงการ กข.คจ. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินโครงการ กข.คจ. ตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๓๒ ให้สัญญายืมเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสัญญายืมเงินตามระเบียบนี้
ข้ อ ๓๓ ให้ บ รรดากิ จ การ ทรั พย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น เงิ น งบประมาณ และรายได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนพ.ศ. ๒๕๓๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณและรายได้ตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ ให้หมู่บ้านเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖จํานวน
๑๑,๖๐๘ หมู่ บ้ า น และเมื่ อวั น ที่ ๑๗ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จํ า นวน ๒๘,๐๓๘ หมู่ บ้ า นเป็ น หมู่ บ้ า น
เป้าหมายตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๕ ให้บรรดาการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน เอกสาร แบบพิมพ์การอนุมัติ
เงินยืม ระยะเวลาการชําระคืนเงินยืม และการดําเนินการตามโครงการ กข.คจ. ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
แต่ยังไม่แล้วเสร็จก่อนระเบียบนี้ประกาศใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ ๓๖ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งตามระเบียบ
นี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทํางานและสร้างรายได้
การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นําสตรี การรณรงค์ให้สังคม
เข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรีการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี โดยผ่านองค์กร
สตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย
เพื่ อให้ การบริ ห ารและดํ า เนิ น งานของกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนให้มีการบูรณาการ
กับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ.
๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข้ อ ๔ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ กับ ให้ มี อํ า นาจออกระเบี ย บ ประกาศหรื อ
ข้อกําหนดเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ระเบียบ ประกาศ และข้อกําหนดนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

- 13 หมวด ๑
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึง
แหล่งทุนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสําหรับการส่งเสริมและพัฒนา
ไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
(๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหา
ของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจ
ปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
(๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและสนั บสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
การแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
(๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) เงินสนับสนุนอื่น ๆ ที่รัฐบาลจัดสรรให้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๕) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๗ การใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน
หมวด ๒
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๘ สมาชิกมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ สตรีผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขอขึ้น
ทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้
(๒) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลหรือจังหวัด
ที่ขอขึ้ นทะเบีย นไม่น้ อยกว่ า หกเดื อน ที่ ได้ดํ า เนิน งานและมีผ ลงานเป็ นที่ ป ระจั กษ์ ในความรั บ ผิด ชอบ
เสียสละ หรือมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์แก่สังคมเกี่ยวกับการทํางาน การฝึกอาชีพ การพัฒนาการ
ช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้

- 14 ข้อ ๙ บุคคลใดที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ให้ยื่นคําขอ ณ ที่ทําการที่คณะกรรมการ
กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและ
การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ การพ้ นจากสมาชิ กภาพของสมาชิ ก ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ข้ อ ๑๑ ให้ มี ค ณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ห่ ง ชาติ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “คกส.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ เป็ น รองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
(๔) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม
(๕) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สี่
(๖) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นกรรมการ
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนยี่สิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจาก
(ก) ผู้ แทนสมาชิกประเภทองค์กรสตรี โดยกระจายตามภู มิภ าคและกรุงเทพมหานครจํ านวน
สิบห้าคน
(ข) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรีจํานวน
ห้าคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๗) (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ประธานกรรมการกําหนด
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติและผู้อํานวยการ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
นายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได้

- 15 ข้อ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของสตรี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปี
ข้อ ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อ ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนตามลําดับถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- 16 ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) จัดหาเงินทุนของกองทุน และกําหนดแนวทางการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล เพื่อใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๓) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) รายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่าย การบริหาร การดําเนินงาน และรายงานการเงินของกองทุน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๕) ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการติดตาม
และสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
(๗) แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ห รื อที่ ป รึ ก ษาในคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
(๘) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและ
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้ โครงการดั ง กล่ า วต้ อ งอยู่ ภ ายใน
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๙) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือ
เป็นที่สุด
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติอยู่ในสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
(๒) ปฏิ บั ติ งานธุ ร การของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น และคณะกรรมการ
ประเมินผล ตลอดจนที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุน
(๔) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้งกองทุนนโยบาย
และแนวทางในการดําเนินงานของกองทุน
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนและบริหารกองทุน

- 17 (๖) จั ด ให้ มี ห รื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงและฝึ ก อบรมบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดําเนินงานของกองทุน
(๗) รวบรวมและจั ด ทํ าทะเบีย นกลางเกี่ย วกั บสมาชิกและโครงการที่ได้ รั บการสนั บ สนุน จาก
กองทุนในทุกจังหวัด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้ อ ๑๘ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น และคณะกรรมการประเมิ น ผล
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจังหวัด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และคณะทํา งานอาจได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ โดยเบิกจ่ายจากเงินของกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรืออาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
หรื อปฏิ บั ติงานตามปกติ และจะให้ ไปช่ ว ยปฏิ บัติ งานเต็ มเวลาบางเวลาหรื อนอกเวลาก็ได้ อี กทั้งอาจ
กําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ข้อ ๒๐ ให้ มีคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ประกอบด้ ว ย กรรมการซึ่ งคณะกรรมการแต่ งตั้ ง
จํานวนไม่เกินสิบคน
การแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข้อ ๒๑ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการกองทุน
(๒) ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย ประกาศข้อกําหนด
หรือหลักเกณฑ์การดําเนินการกองทุน
(๓) บริหารงานกองทุนและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนในระดับต่าง ๆรวมถึง
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

- 18 หมวด ๕
คณะกรรมการประเมินผล
ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวน
ไม่เกินสิบคน
การแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข้อ ๒๔ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล
(๒) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๓) รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุน
พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บล คณะกรรมการติ ด ตามและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานจั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
(๔) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากหน่วยงานหรือบุคคลใดหรือเรียกบุคคล
ใดมาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล
(๕) กํ า กั บ ดู แล และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๖
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่งและคนที่สอง
(๒) ผู้ แทนคณะกรรมการกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรีตํ า บล ซึ่งเลื อกกัน เองให้ เ หลื ออํา เภอละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ า นวนห้ า คน ซึ่ งคณะกรรมการแต่ งตั้ งจากผู้ มีความรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกรรมการ
การเลือกกรรมการตาม (๒) และการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลือกกัน เอง เป็นกรรมการและเลขานุการและ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน

- 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดโดยตําแหน่ง
ข้อ ๒๗ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่จังหวัด
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
(๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(๕) พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(๖) จั ด ทํ าบั ญ ชี ของกองทุ น ในเขตพื้ นที่ จั งหวั ด ตามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนกําหนด
(๗) สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิก รวมทั้งโครงการที่ได้ยื่นคําขอกู้ยืม
เงินจากกองทุนในเขตพื้นที่จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๘) รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุนในเขต
พื้นที่จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
(๑๐) แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บลและ
คณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๑๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ กํ า หนด หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้อ ๒๙ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่งและคนที่สอง
(๒) ผู้แทนซึ่งสมาชิกในกรุงเทพมหานครเลือกกันเอง จํานวนสิบสองคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ า นวนห้ า คน ซึ่ งคณะกรรมการแต่ งตั้ งจากผู้ มีความรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกรรมการ
การเลือกกรรมการตาม (๒) และการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด

- 20 ให้ ก รรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก รุ ง เทพมหานครเลื อ กกั น เอง เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานครโดยตําแหน่ง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๐ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๘ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและ
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง การพ้ น จากตํ า แหน่ ง การประชุ ม และอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
หมวด ๗
คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด
ข้อ ๓๑ ให้มีคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตพื้นที่จังหวัด ในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนสิบห้าคน เป็นกรรมการ
ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
การแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข้อ ๓๒ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนการติ ดตามและสนั บ สนุน การดํ า เนิ น งานในเขตพื้น ที่ จั งหวั ด ต่อคณะกรรมการ
ประเมินผล
(๒) กํ า กั บ ดู แล และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
จังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
(๓) รายงานผลการดํ าเนิน งาน ปั ญ หา และอุ ปสรรค รวมทั้ งรายงานการเงิ น ของกองทุ นของ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเสนอ
ต่อคณะกรรมการประเมินผลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๘
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
ข้อ ๓๔ ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล ประกอบด้วย
(๑) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง และคนที่สอง

- 21 (๒) ผู้แทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งเลือกกันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคนเป็น
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสตรีเป็นกรรมการ
การเลือกกรรมการตาม (๒) และการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ให้ กรรมการกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี ตํ า บลเลื อกกั น เอง เป็ น กรรมการและเลขานุ การและ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจํานวนไม่เกินสองคน
คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั งหวั ด อาจแต่ งตั้ งที่ ป รึ กษาคณะกรรมการกองทุ น
พัฒนาบทบาทสตรีตําบลตามความเหมาะสมได้
ข้อ ๓๕ ให้นําความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ า ม การดํา รงตํ าแหน่ง การพ้ น จากตํา แหน่ ง และการประชุม ของคณะกรรมการกองทุ น พัฒ นา
บทบาทสตรีตําบลโดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ตําบล
ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตท้องที่ตําบล
(๒) จัดหาสถานที่ทํางานของบุคลากรและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
(๓) จัดหาทุนหรือรายได้เข้ากองทุน
(๔) พิ จ ารณาโครงการของสมาชิ กที่ ยื่ น ขอกู้ ยื มเงิ น หรื อขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(๕) สํารวจและจัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิก รวมทั้งโครงการที่ได้ยื่นคําขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนในเขตท้องที่ตําบล เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดอย่างน้อยเดือน
ละหนึ่งครั้ง
(๖) รายงานผลการดําเนินการ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุนในเขต
ท้องที่ตําบล เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๙
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ข้อ ๓๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาชิกตามข้อ ๘ (๑) ซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือเป็นสมาชิกตามข้อ ๘ (๒)
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางาน หรือสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคําขอ
ไม่น้อยกว่าหกเดือน
(๓) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิสตรี

- 22 (๔) ดําเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการทํางานหรือฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิสตรี หรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสตรี
(๕) ไม่ดําเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ ๓๘ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) โครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจนซึ่งมี
ผลต่อการทํางานการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน หรือการสร้างรายได้เป็นสําคัญ
(๒) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ
สตรี และเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหา
ในทุกรูปแบบ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ตลอดจนการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ
(๓) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรี
ขององค์ กรต่า ง ๆ การสร้ า งภาวะผู้ นํ า การพัฒ นาองค์ ความรู้ คุณภาพชี วิ ต การสร้ า งสวั ส ดิ ภาพหรื อ
สวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
โครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น
เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ข้อ ๓๙ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ให้ตัวแทนสมาชิกตามข้อ ๘ (๑) ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่
ห้าคนขึ้นไป หรือให้ผู้มีอํานาจทําการแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาชิกตามข้อ ๘ (๒)ยื่นคําขอ
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง หากสมาชิกมีที่อยู่หรือที่ตั้งในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอ
ต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ส่วนสมาชิกที่มีที่อยู่หรือที่ตั้งในเขตท้องที่
อื่น ให้ ยื่น คํ า ขอต่ อคณะกรรมการกองทุ น พั ฒนาบทบาทสตรี จั งหวั ด หรื อคณะกรรมการกองทุน พั ฒ นา
บทบาทสตรีตําบล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๐ สมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ต้องดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่
ได้ยื่นขอรับเงินสนับสนุน และจะนําเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้จ่ายในกิจกรรมนอกเหนือจากแผนงาน
โครงการ หรือจะไปดําเนินงานนอกเขตพื้นที่ตั้งหรือที่อยู่ของสมาชิกนั้นมิได้
เมื่อสมาชิกดําเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จแล้ว หากมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนเหลืออยู่ให้
คืนเงินนั้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ หรือจะขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงานโครงการเพื่อ
ดํ า เนิ น การตามจํ า นวนเงิ น ที่ เ หลื อ อยู่ นั้ น ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ครงการที่ เ ป็ น การกู้ ยื ม เงิ น ให้ คื น เงิ น ต้ น ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
ข้อ ๔๑ ให้สมาชิกรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและ
วันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี เว้นแต่แผนงานโครงการมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ให้รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันเสร็จสิ้นแผนงานโครงการ
การรายงานผลตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลแล้วแต่กรณี โดยจัดส่งรายงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้

- 23 หมวด ๑๐
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๔๒ ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อฝากเงินกองทุนตามข้อ
๖ ที่ได้รับทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ข้ อ ๔๓ เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารกองทุ น กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีสามารถเปิดบัญชี เงินฝากไว้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ชื่อบัญชีเดียวกันกับข้อ ๔๒ เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และแผนงานประจําปี หรือภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๔๔ เงินที่ได้รับตามข้อ ๔๒ ในส่วนกลาง ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนซึ่งเปิดไว้ที่กรมบัญชีกลาง
ในส่วนภูมิภาคให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนซึ่งเปิดไว้ที่สํานักงานคลังจังหวัด หรือที่ฝากไว้ ตามข้อ ๔๓ ภายใน
สามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินในวันเดียวเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้นําฝากในวันรุ่งขึ้นนับ
แต่วันที่ได้รับเงิน
ข้อ ๔๕ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามลักษณะโครงการตาม
ข้อ ๓๘ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน
ข้อ ๔๖ ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ซึ่งผู้อํานวยการมอบหมายสั่งจ่ายเงินจากกองทุนหลังจากได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
ข้อ ๔๗ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนําส่งการ
พัสดุ หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
การนั้ น โดยอนุ โ ลม หากไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของราชการได้ ใ ห้ ทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๑๑
การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข้อ ๔๘ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีกองทุนตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดทํา
บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปี
บัญชี และให้จัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้
ความเห็นชอบก่อน เพื่อส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชีและเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่งสําเนางบการเงินดังกล่าวให้
กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ เพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๔๙ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทํารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
เสนอต่ อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้ อยห้ า สิบ วั น นั บ แต่วั น สิ้ น ปี บั ญชี เพื่ อให้ คณะกรรมการเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
ข้อ ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สํานักงานจัดส่ง
ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ตาม
วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด

- 24 บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๑ ในระหว่างที่ยั งมิได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการตามระเบีย บนี้ ให้ คณะกรรมการขั บเคลื่อน
กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง อยู่ ในวั น ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ทํ า หน้ า ที่
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในการประชุม
ครั้งแรก ซึ่งต้องไม่เกินสามร้อยวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕๒ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ ขัด หรื อแย้งกับ ระเบี ยบนี้ จนกว่ าจะได้มีระเบี ย บ ประกาศ ข้ อบั งคั บ หรื อคํ าสั่ งที่ ออกตามความใน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2538
--------------------------กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาสตรี ใ นชนบทตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึ งปั จจุ บัน โดยยึ ดนโยบายให้ส อดคล้ องกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และ
การมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพและ
มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ เพื่อเป็นแกนนํา
ในการคิด ตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหาชนบทและการพัฒ นาสตรี ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2537 โดยให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน และประชาชนร่วมมือกันในการพัฒนาสตรีเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.
2538”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาสตรี มี 4 ระดั บ คื อ หมู่ บ้ า น ตํ า บล อํ า เภอ และจั ง หวั ด
ประกอบด้วย ผู้มีตําแหน่งทางการบริหารดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์
และตําแหน่งอื่นตามความจําเป็นและเหมาะสม
ข้อ 4 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เรียกชื่อโดยย่อว่า “กพสม.” ประกอบด้วย สตรีที่ได้รับ
การคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านนั้น มีจํานวนอย่างน้อยเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน โดยให้นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สํารวจปัญหาความต้องการของสตรีในหมู่บ้าน
(2) เสนอปัญหาและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี
(3) เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล
(4) สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
(5) ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน
(6) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ
(7) ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
(8) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

- 26 ข้อ 5 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล เรียกชื่อโดยย่อว่า “กพสต.” ประกอบด้วย ประธานและ
กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่บ้านละสองคน โดยให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่ง
อําเภอเป็นผู้แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1)รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรีในตําบล
(2)วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
(3)จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเสนอ แล้ว
นําเสนอสภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 5 ปี และแผนพัฒนาตําบล
ประจําปี
(4)ประสานงานกับสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
(5)ปฏิบัติงานร่ว มกับกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาต่างๆ ในตําบล
(6)ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในตําบล
(7)ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
(8)จัดทําทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล
(9)ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในตําบล
(10)ดําเนินงานอื่น ตามที่สภาตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล และทางราชการมอบหมาย
(11)จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ข้อ 6 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ เรียกชื่อโดยย่อว่า “กพสอ.” ประกอบด้วยประธานและ
กรรมการพัฒนาสตรีตําบล ตําบลละสองคน และสตรีที่ทําประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของอําเภออีก
จํานวนห้าถึงสิบคน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(2)วิเ คราะห์ ปัญ หา สาเหตุ แนวทางแก้ ไข และจั ด ทํา แผนงานโครงการเร่ งด่ว นหรื อกิ จ กรรม
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลเสนอในแผนพัฒนาตําบลเสนอคณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุน
(3)ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
(4)ปฏิบัติงานร่ว มกับกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาต่างๆ ในอําเภอ
(5)ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และคณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน
(6)จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เช่น วันแม่แห่งชาติ วันครอบครัว
วันสตรีสากล วันเด็กแห่งชาติ วันกตัญญู และวันสําคัญอื่นๆ ของทางราชการ
(7)ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค
(8)จัดทําทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ
(9)ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในอําเภอ

- 27 (10) ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ (กพอ.) และทางราชการมอบหมาย
(11) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ข้อ 7 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกชื่อโดยย่อ “กพสจ.” ประกอบด้วย ประธานและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อําเภอละสองคน และสตรีที่ทําประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของ
จังหวัดจํานวนห้าถึงยี่สิบคน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)กํา หนดเป้ าหมายและแผนการดํ าเนิ นงานโดยประสานงานกั บ คณะกรรมการส่งเสริ มและ
ประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ในการสนับสนุนองค์กรสตรีในภูมิภาค
(2)รวบรวมปัญหาและความต้องการของสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(3)วิ เ คราะห์ ปั ญ หา สาเหตุ แนวทางแก้ ไ ข และจั ด ทํ า แผน โครงการเร่ ง ด่ ว น และกิ จ กรรม
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเสนอ
(4)ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
(5)ปฏิบัติงานร่ว มกับกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาต่างๆ ในจังหวัด
(6)ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
(7)จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน เช่น วันแม่แห่งชาติ วันครอบครัว
วันสตรีสากล วันเด็กแห่งชาติ วันกตัญญู และวันสําคัญอื่นๆ ของทางราชการ
(8)ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
(9)จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(10)จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(11)ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
(12)ดําเนินงานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและทางราชการมอบหมาย
(13)จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ข้ อ 8 ผู้ ที่จ ะได้ รั บ การคั ด เลื อกและแต่ งตั้ ง เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี แ ต่ ล ะระดั บ ต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1)เป็นสตรีและมีสัญชาติไทย
(2)มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3)มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน
(4)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(5)มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าประถมศึกษาตอนต้น หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าไม่ต่ํากว่า
ประโยคประถมศึกษาตอนต้น
(6)เป็นนักพรต หรือนักบวช
(7)เป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ
(8)เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- 28 ข้อ 9 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี นับแต่วันแต่งตั้ง
เป็นต้นไป และอาจได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก
ข้อ 10 การประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตําแหน่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 11 ให้นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ได้รับแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 8
(2)ตาย
(3)ลาออก
(4)ไปจากหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ที่ตนประกอบอาชีพอยู่เกินสามเดือน
(5)คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี แ ต่ ล ะระดั บ แล้ ว แต่ ก รณี มี ม ติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
คณะกรรมการ มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด
ข้อ 12 ในกรณีที่บุคคล ซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทน
บุคคลเก่าภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนมาดํารงตําแหน่งแทน
ข้อ 13 คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ อาจมีที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้มี
อํานาจ มีคําสั่งแต่งตั้งได้ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
ข้อ 14 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ มีหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ ระเบียบ
กฎหมาย และช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีแต่ละระดับร้องขอ
ข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีที่มีลักษณะเป็นผู้นํา
มีโ อกาสเป็ น คณะกรรมการพั ฒนาสตรีแต่ล ะระดับ โดยพิ จารณาจากสตรี ที่มีลั กษณะเป็ น ผู้นํ าที่ อยู่ ใน
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละระดับ
ข้อ 16 โครงการต่างๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค พ.ศ. 2535 ดําเนินงานในหมู่บ้าน
และตําบล ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหรือสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ร่วมกับองค์กรสตรีเป็น
ผู้ดําเนินงานและรับผิดชอบ
ข้อ 17 ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจัดฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
พั ฒ นาสตรี ห มู่ บ้ า น คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ตํ า บล และคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อํ า เภอ และ
คณะกรรมการพัฒ นาสตรีจั งหวั ดที่ ได้รั บคัด เลือกและแต่ งตั้ง เพื่ อให้เข้ าใจบทบาทหน้าที่ ของตน และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- 29 ข้อ 18 ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสตรีและการพัฒนา
สตรี โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค ในการวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี
ข้อ 19 ให้กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดรูปแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์กรสตรี และบัตร
ประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ โดยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา
กิ่งอําเภอ หรือผู้ซึ่งนายอําเภอมอบหมาย และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในบัตรประจําตัวของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละระดับ
ข้อ 20 ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ รายงานผลการปฏิบัติงานให้อําเภอ จังหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ของทุกปี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ข้อ 21 ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2538
อารีย์ วงศ์อารยะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5 )พ.ศ.2545
ประกอบกับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี(ฉบับที่
2)พ.ศ. 2552”
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาสตรีมี 4 ระดับ คือ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยยึดถือ
เขตการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หมู่บ้าน รวมหมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาล”
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2552
นายบุญจง วงไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2555
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริม
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติระเบีย บบริห ารราชการแผ่ นดิน (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี(ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ คณะกรรมการพัฒนาสตรี มี ๕ ระดับ คือ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค
โดยแต่ละระดับ ประกอบด้วยตําแหน่งดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์
และตําแหน่งอื่นตามความจําเป็นและเหมาะสม
หมู่บ้าน หมายความรวมถึงชุมชนในเขตเทศบาลด้วย
ภาค หมายถึง ภาคตามภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกคํ า ว่า “สภาตํ าบลหรื อองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล” ในข้ อ ๕ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยให้ใช้คําว่า “สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือสภาเทศบาล” แทน
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกคําว่า “คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ” ในข้อ ๖ (๓) และข้อ ๖ (๑๐) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยให้ ใ ช้ คํา ว่ า “คณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)” แทน
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖ (๑๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘

- 32 “(๑๒) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ ร่วมกับส่วนราชการระดับอําเภอ เพื่อ
ทบทวนนโยบาย กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสตรีอําเภอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ (๑) กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสนับสนุนองค์กรสตรี”
ข้ อ ๘ ให้ ย กเลิ ก คํ า ว่ า “คณะกรรมการพั ฒ นาจั ง หวั ด ”
ในข้ อ ๗ (๔) ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยให้ ใ ช้ คํา ว่ า “คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.จ.)” แทน
ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗ (๑๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
“(๑๔) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อ
ทบทวนนโยบาย กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสตรีจังหวัด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
“ข้อ ๗/๑ คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค เรียกโดยย่อว่า “กพสภ.” ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภายในภาคนั้นจังหวัดละหนึ่งคน โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน
(๒) วิ เ คราะห์ ปั ญ หา สาเหตุ แนวทางแก้ ไข และจั ด ทํ า แผนงาน โครงการเร่ งด่ ว น หรื อ
กิจกรรมนอกเหนือจากที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเสนอ
(๓) ประสานงานกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี จั งหวั ด (กพสจ.) ของกลุ่ มจั งหวั ด ภายใน
ภูมิภาค
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ กลุ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นาสตรี เด็ ก และเยาวชน รวมทั้ ง
กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เขตกลุ่มจังหวัดภายในภูมิภาค
(๕) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๘ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
“ข้อ ๙/๑ วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ ให้มีการจัดเวที หรือประชุม
สตรีในแต่ละระดับ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

- 33 “ข้อ ๑๑ ให้นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี พิจารณาให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่ได้รับแต่งตั้งพ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๘
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ไปจากหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด หรือภาค ที่ตนประกอบอาชีพอยู่เกินสามเดือน
(๕) คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี แ ต่ ล ะระดั บ แล้ ว แต่ กรณี มี มติ ไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
คณะกรรมการ มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ อาจมีที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม”
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรือระเบียบ
อื่นของทางราชการ เพื่อดําเนินงานในหมู่บ้านและตําบลให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอร่วมกับองค์กรสตรีเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินงาน”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๗ ให้เจ้ าหน้า ที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ส่ งเสริม สนับสนุนทางด้ านวิช าการและ
พัฒนาความรู้ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับ ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง เพื่อให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีแต่ละระดับรายงานผลการปฏิบัติงานให้อําเภอ จังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทยทราบแล้วแต่กรณี ตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
ข้อ ๑๘ บรรดากิจการใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนมีการยกเลิกตามระเบียบนี้ ให้คงมีผลต่อไป
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําระเบียบนี้ไปใช้ได้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
ว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
พ.ศ.2555
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง หลักคุณธรรม หลักความเป็นเจ้าของ และ
หลักการควบคุ มตนเอง ของคนภายในชุมชน ให้ มีการบริ หารงานในรูป แบบคณะกรรมการ เพื่อสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักประหยัด อดออม
และนํ า เงิ น ออมสะสมรวมกั น เป็ น ประจํ า อย่ า งสม่ํ า เสมอ เกิ ด เป็ น กองทุ น ภายในชุ มชนขึ้ น ซึ่ งสมาชิ ก
สามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในหมู่บ้านของตนเองได้นั้น
เพื่อให้การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการดําเนินการในการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามกํากับดูแล อาศัยอํานาจตามมาตรา
32 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน”ว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงานซึ่ง
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือว่าเป็นที่สุด
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อที่ 4 ในระเบียบนี้
“กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” หมายความว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ประชาชนรวมตัว
กันจัดตั้งขึ้น เพื่อเก็บออมเงินสะสมรวมกันโดยมีการบริหารจัดการกันเอง และดําเนินการตามแนวทาง
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
“สมาชิ ก” หมายความว่ า สมาชิ กกลุ่ มออมทรั พย์เ พื่ อการผลิ ต ซึ่ งสมั ครเข้ ามาโดยถูกต้ องตาม
ระเบียบและปรากฏรายชื่ออยู่ในทะเบียนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
“เงินสัจจะสะสม” หมายความว่า จํานวนเงินที่สมาชิกสมัครใจฝากออมไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตตามที่ให้สัจจะไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกเดือน
“เงินสัจจะสะสมพิเศษ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกนํามาฝากนอกเหนือจากเงินสัจจะสะสม
สามารถเบิกถอนได้และมีดอกผลตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

- 35 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยมติที่ประชุมสมาชิก
“เครือข่าย” หมายความว่า เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
“สถาบั น ” หมายความว่ า สถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชน ที่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรในการส่งเสริมให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการร่วมกัน
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
“กรม” หมายความว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อที่ 5 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Saving for Production Group
(SPG)
ข้อที่ 6 เครื่องหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีรูปแบบและลักษณะดังนี้

1.ลักษณะ
(ก)เป็นวงกลมเล็ก(วงใน)ล้อมรอบด้วยวงกลมใหญ่(วงนอก)
(ข)ภายในวงกลมเล็ก ตรงกลางเป็นรูปต้นไทร ด้านซ้ายเป็นรูปครอบครัว (เป็นรูปคน
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก) ด้านขวาเป็นรูปถุงเงิน และรูปสายน้ําอยู่ด้านล่าง
(ค)ภายในขอบวงกลมนอกที่ล้อมรอบวงกลมวงใน ด้านบนมีข้อความ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ด้านล่างเป็นรูปรวงข้าว
2.สี
(ก)เส้นรอบวงนอกและวงในเป็นสีฟ้า
(ข)พื้นวงกลมวงในเป็นสีขาว รูปต้นไทร ครอบครัว และถุงเงินเป็นสีเขียว สายน้ําเป็น
สีฟ้า
(ค)พื้นวงกลมวงนอกเป็นสีเหลือง ข้อความ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นสีน้ําเงิน
และรวงข้าวเป็นสีเขียว

- 36 หมวดที่ 2
การดําเนินงาน
ข้อที่ 7 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม ทําให้มีแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม วิถีประชาธิปไตย สร้างความสามัคคี การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความเป็นธรรม
ข้อที่ 8 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องมีจํานวนผู้ก่อตั้ง ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน
ข้อที่ 9 กลุ่มออมทรัพย์ภายใต้ระเบียบนี้ต้องจดทะเบียนตามแนวทางที่กรมกําหนด
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้ อ ที่ 10 ให้ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ มี ค ณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการอํ า นวยการ
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม แต่ละคณะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคน ประกอบด้วยตําแหน่ง ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก หรือตําแหน่งอื่นตาม
ความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับ
คัดเลือกแทนโดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อที่ 11 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้
- คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ กําหนดระเบียบข้อบังคับ ทําบัญชีรายรับรายจ่าย
และเบียนเอกสารต่างๆ และบริหารงานทั่วไปของกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
- คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิก
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกิจการของกลุ่ม
- คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างเสริมความเข้าใจในหลักการของกลุ่ม
ออมทรัพย์
หมวดที่ 4
สมาชิก
ข้อที่ 12 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ มีสามประเภท ดังต่อไปนี้
(1)สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาในหมู่บ้านหรือตําบล ที่สมัครเป็นสมาชิก ตาม
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
(2)สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้าน/ตําบล ที่ทางราชการสนับสนุน
และรับรองฐานะ ที่สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์

- 37 (3)สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร บุคคลที่มีความสนใจและ
ให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทน ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ข้อที่ 13 บุคคลใดที่ประสงค์จะขอสมัครเป็นสมาชิก ให้ยื่นคําขอ ณ ที่ทําการกลุ่มออมทรัพย์
ที่คณะกรรมการกําหนด
เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
ข้อที่ 14 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบกลุ่มออมทรัพย์
(4) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
หมวดที่ 5
กิจกรรม
ข้อที่ 15 กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.การให้กู้เงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว
2.การดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อรวมกันซื้อรวมกันขายวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยการผลิต
และสินค้าอุปโภค บริโภค ให้ได้ในราคาถูกและมีคุณภาพ
3. การดําเนินงานยุ้ งฉางเพื่ อรวมกัน ขายข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรให้ ได้ในราคาสู งและ
ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
(4)การดําเนินงานธนาคารข้าว เพื่อให้การสงเคราะห์ข้าวแก่ผู้ยากไร้ขาดแคลน
(5)กิจกรรมอื่นๆตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กลุ่มออมทรัพย์กําหนด
หมวดที่ 6
เงินทุนและการเก็บรักษา
ข้อที่ 16 เงินทุนการดําเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้มาจาก
(1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ และค่าปรับในกรณีผิดสัญญาการส่งใช้คืนเงินกู้
(2) เงินสัจจะสะสมของสมาชิก
(3) เงินที่กู้หรือยืมมาจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคาร กองทุนชุมชน เป็นต้น
(4) เงินช่วยเหลือจากสถาบันหรือองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(5) เงินรายได้อื่นๆ เช่น เงินบริจาคต่างๆ
ข้อที่ 17 การเก็บรักษาเงินกลุ่มออมทรัพย์ ให้นําฝากธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) หรือธนาคารอื่นๆ
ข้อที่ 18 การเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 17 ให้ประธาน รองประธาน และเหรัญญิกของกลุ่มฯ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเมื่อจะถอนเงินฝากต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อยสองคน โดยให้ประธาน
ลงลายมือชื่อร่วมทุกครั้ง

- 38 หมวดที่ 7
เครือข่าย
ข้อที่ 19 เครือข่าย เป็นองค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
ในระดับต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดี่ยวกัน ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร
ข้อที่ 20 เครือข่าย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อประสานงานและประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและสมาชิก
(2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ซึ่งกันและกันในการ
ดําเนินงาน
(3) เพื่อส่งเสริมองค์กรเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ในแต่ละระดับ (ตําบล อําเภอ จังหวัด
และประเทศ) ผนึกกําลังประสานเชื่อมโยงการเรียนรู้ การจัดการกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์แต่ละระดับ
ให้เข้มแข็ง
ข้อที่ 21 ให้กลุ่มออมทรัพย์มีเครือข่ายสี่ระดับ ดังนี้
(1) เครือข่ายระดับตําบล
(2) เครือข่ายระดับอําเภอ
(3) เครือข่ายระดับจังหวัด
(4) เครือข่ายระดับประเทศ
โดยให้นายอําเภอเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับตําบลและระดับอําเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายระดับประเทศ
ข้ อ ที่ 22 ให้ มี ผู้ แ ทนกลุ่ ม ออมทรั พย์ ที่ อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน อย่ า งน้ อยกลุ่ ม ละหนึ่ ง คน เป็ น
กรรมการเครือข่ายระดับตําบล
ให้ผู้แทนเครือข่ายระดับตําบลอย่างน้อยเครือข่ายละหนึ่งคน เป็นกรรมการเครือข่ายระดับอําเภอ
ให้ ผู้ แทนเครื อข่ ายระดั บ อํา เภออย่า งน้ อยเครื อข่ ายละหนึ่ งคน เป็ นกรรมการเครื อข่า ยระดั บ
จังหวัด
ให้ผู้แทนเครือข่ายระดับจังหวัดเครือข่ายละหนึ่งคน เป็นกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ
ข้อที่ 23 คณะกรรมการเครือข่าย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1)ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การดําเนินงานเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านบุคลากร ด้านแหล่งทุน ด้านอื่นๆตามที่เครือข่ายเห็นสมควร อันก่อให้เกิด
ประโยชน์การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน/ชุมชน
(2)กํา หนดนโยบายและแนวทางการดํ าเนิน งานเครื อข่ าย จั ดทํ าแผนการดํ าเนิน งาน
จัดทําระเบียบข้อบังคับของเครือข่าย ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายของเครือข่าย และจัดประชุมอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง
(3)กํากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การดําเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมติที่ประชุม ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับภาระผูกพันของเครือข่าย
(4) จั ด ทํ า ทะเบี ย น ระบบบั ญ ชี เอกสารหลั กฐานต่ า งๆที่ เ กี่ ยวข้ อง ดู แล บํ า รุ งรั กษา
ทรัพย์สินของเครือข่าย

- 39 (5)ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(6)ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําแนะนําการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้ง ของกลุ่มออมทรัพย์
(7)ประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละระดับ
(8)อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อที่ 24 ให้เครือข่ายส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งและมีความพร้อมเป็นแกนนําในการ
จั ด ตั้ ง สถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก องทุ น ชุ ม ชนมี ก ารบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่กรมกําหนด
ข้อที่ 25 ให้กรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และวิธีการที่กําหนดและทําหน้าที่เป็นนายทะเบียน
ข้ อ ที่ 26 ให้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงาน
สนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
ข้อที่ 27 ให้สํานักตรวจราชการ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานสนับสนุนทาง
วิชาการแก่อําเภอ/จังหวัด ในการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
ข้อที่ 28 ในกรณีที่มีความจําเป็นไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้หรือมีอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามระเบียบนี้ให้อธิบดี พิจารณาสั่งการได้ตามทีเห็นสมควรเพื่อให้การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อที่ 29 หากการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความ
สงบเรีย บร้อย หรือศีล ธรรมอั นดี ของประชาชนหรื อของบ้ า นเมือง ให้อธิบ ดี มี อํา นาจในการเพิ กถอน
กลุ่มออมทรัพย์นั้นออกจากทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์
ข้อที่ 30 การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ ต้องเป็นไปตามวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
(1)จํานวนเงินสัจจะสะสมให้เป็นไปตามความสมัครใจที่จะออมตามศักยภาพของสมาชิก
โดยมุ่ งเน้ น ความสม่ํ า เสมอในการส่ ง และสามารถปรั บ เปลี่ ย นเพิ่ มหรื อลดได้ เ มื่ อสิ้ น ปี ปิ ด บั ญ ชี ง บดุ ล
กลุ่มออมทรัพย์
(2) การส่ งเงิ นสั จ จะสะสม สมาชิ กหรื อผู้แทนครั วเรื อนที่ เป็ น สมาชิก ต้องนํา ส่ งด้ ว ย
ตนเอง ณ ที่ ทํ า การกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ กํ า หนด และให้
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์รวบรวมเงินสัจจะฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์ ภายในสามวัน
ทําการ
(3) ห้ามมิให้ส่งเงินสัจจะสะสมล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่สมาชิกได้ให้สัจจะไว้กับกลุ่ม
ยกเว้น กรณีจําเป็น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
(4) การรั บ เงิ น สั จ จะสะสมหรื อรั บ ชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื มจากสมาชิ กของกลุ่ มออมทรั พ ย์
ให้คณะกรรมการรวบรวมเงินดังกล่าวนําฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์ภายในสามวันทําการ
เมื่อมีสมาชิกยื่นขอกู้เงินให้เบิกถอนเงินจากธนาคารตามระเบียบเบิกจ่ายของกลุ่มออมทรัพย์ จะนําเงิน
ข้างต้นจ่ายให้สมาชิกกู้โดยไม่ผ่านระบบบัญชีธนาคารไม่ได้
(5)การดํ าเนิ นธุร กรรมทางการเงิ นของกลุ่มออมทรัพย์ทุกประเภทให้ดํ าเนิ นการผ่า น
ระบบบัญชีธนาคารทุกครั้ง
(6)ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด

- 40 (7)ห้ า มมิ ใ ห้ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในลั ก ษณะเข้ า ข่ า ยต้ อ งห้ า มตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
นายประภาศ บุญยินดี
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง การกําหนดรูปแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
.............................................
ตามที่กรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ป ระชาชนในชนบทรวมตัว กัน จัด ตั้งกลุ่ ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2517 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนในชนบท
รวมตัวกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน และปัจจัยต่างๆ ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพด้วยตัวเอง
โดยการฝึกฝนให้ประชาชนรู้จักประหยัด อดออม และเก็บสะสมเงินทุนที่เหลือจากการใช้จ่ายมาฝากไว้กับ
กลุ่มเป็นประจําสม่ําเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และหลักคุณธรรมของประชาชน
กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาเห็นว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน
ที่เกิดจาการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งพา
ตนเองได้ ข องชุ ม ชน ปั จ จุ บั น มี การขยายการดํ า เนิ น งานสู่ พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศรวมถึ งดํ า เนิ น งานมาเป็ น
ระยะเวลา 26 ปี จึงเห็นสมควรกําหนดให้มีตราสัญลักษณ์ประจํากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น เพื่อ
แสดงให้ เห็ นถึง การประหยัด อดออม ความเอื้ออาทร การช่ว ยเหลือซึ่งกั นและกั น ความเป็ นน้ํา หนึ่ ง
ใจเดียวกันในการสร้างฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงกําหนดตราสัญลักษณ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นตามรูปแบบ
สี ความหมาย และผู้มีสิทธิใช้ ที่แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้ในการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2543
(นายจเด็จ อินสว่าง)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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ตราสัญลักษณ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะ 1. เป็นวงกลมเล็ก(วงใน) ล้อมรอบด้วยวงกลมใหญ่(วงนอก)
2. ภายในวงกลมเล็กมีรูป ต้นไทร ครอบครัว (เป็นรูปคนประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก) ถุงเงิน สายน้ํา
3. ภายในขอบวงกลมวงนอกที่ล้อมรอบวงกลมวงใน ด้านบนมีข้อความ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต” ด้านล่างเป็นรูปรวงข้าง
สี
1. เส้นรอบวงกลมวงนอกและวงในเป็นสีฟ้า
2. พื้นวงกลมวงในเป็นสีขาว รูปต้นไทร ครอบครัว และถุงเงินเป็นสีเขียว สายน้ําเป็นสีฟ้า
3. พื้นวงกลมวงนอกเป็นสีเหลือง ข้อความ”กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เป็นสีน้ําเงิน และรวง
ข้าว เป็นสีเขียว
ความหมาย 1. ต้นไทร หมายถึง ความเจริญงอกงาม การแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นสู่ชุมชน
และแสดงถึงความมั่นคงแข็งแรงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. ครอบครัว หมายถึง ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ตลอดจนความเอื้ออาทร
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน
3. ถุงเงิน หมายถึง การประหยัด อดออม และสะสมทุนของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็น
ทุนในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายยามจําเป็น
4. สายน้ํา หมายถึง ทุนทางสังคมต่างๆของชุมชนที่เปรียบเสมือนสายน้ําหล่อเลี้ยงกลุ่ม
ให้เจริญงอกงาม
5. รวงข้าว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความสําเร็จของชุมชน
6. กรอบวงกลม หมายถึง คุณธรรม 5 ประการ ของประชาชนในชุมชน ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่ทําให้กลุ่ม
มีความมั่นคง แข็งแรง ยั่งยืน เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันของชุมชน
ความหมายโดยรวม เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการประหยัด อดออม ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ก่อเกิดเป็นทุน
ของชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีความเจริญงอกงาม แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ในการใช้ 1. เพื่อให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนําไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อเป็ น การรั บรองสถานภาพของกลุ่ มออมทรั พย์เ พื่อการผลิ ตที่ กรมการ
พัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ได้แก่ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระดับหมู่บ้าน/ตําบล และผู้ที่สนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่าด้วยแนวทางการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน
โดยการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง โดยในการประชุม
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวกับกองทุนและค่าใช้จ่ายสําคัญตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดยนายกรัฐมนตรีได้มีดําริให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของหมู่ บ้ า นและชุ ม ชน (SML) ของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
และชุ มชนในการต่ อสู้ แก้ ไขปั ญหาความยากจน พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากเพิ่ มศั กยภาพการหารายได้
ลดรายจ่ายและสร้างโอกาส ในอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๙(๑) และมาตรา ๑๙(๑๖) แห่ ง
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
แนวทางการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทาง
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตําบล (เฉพาะเทศบาลตําบลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิกตําแหน่ง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา ๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

- 44 มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ) รวมถึงชุมชนที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชนซึ่งที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีฉันทามติให้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
เพื่อบริหารกิจการ”
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน เรียกโดยย่อว่า “อคบ.”
“โครงการ” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมที่มีการกําหนดกรอบแผนงาน วัตถุประสงค์วงเงิน
งบประมาณ และอื่นๆ ตามที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือชุมชนมีมติกําหนดขึ้น
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งสํานักงานได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้เพื่อโอนเงินงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับจัดสรรตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
ข้อ ๖ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ อคบ.” ประกอบด้วย บุคคลซึ่งประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบนี้

- 45 หมวด ๒
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ข้อ ๘ หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ต้องเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่หน่วยงานของรัฐรับรองและให้ได้รับ
ความเห็นชอบจาก อคบ.
ข้อ ๙ หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปร่วมดําเนินงานกับหมู่บ้าน
หรือชุมชนใกล้เคียง หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ได้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
หมู่บ้านหรือชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
หมวด ๓
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ประชาคมเพื่ อ คั ด เลื อ ก
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชนตามแนวทาง ที่กําหนดในคู่มือ/คําแนะนําการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) เมื่อได้ดําเนินการเสร็จแล้วให้ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนเสนอชื่อหมู่บ้าน
หรือชุมชน พร้อมเอกสารรายงานการประชุมประชาคม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อนายอําเภอ หรือ
นายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. กําหนด ภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันได้ประชุมประชาคมเสร็จ
หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถจัดประชุมประชาคมได้ ให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธาน
ชุมชน เป็นผู้จัดประชุมประชาคมและดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ในการประชุมประชาคม ให้มีผู้แทนของอําเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. กําหนด เข้า
ร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์
ข้ อ ๑๑ เมื่ อ นายอํ า เภอ หรื อ นายกเทศมนตรี หรื อ บุ ค คลที่ อคบ. กํ า หนด ได้ รั บ แจ้ ง จาก
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน พร้อมด้วยเอกสารแล้ว ให้นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี
หรือบุคคลที่ อคบ.กําหนด ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ลงนามรับรองเอกสารรายงานการประชุมประชาคม และรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทาการ
(๒) จั ด ส่ ง รายชื่ อ หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน รายชื่ อ คณะกรรมการ และสรุ ป การขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณ พร้อมเอกสารไปยังสํานักงานภายใน ๕ วันทําการ พร้อมแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่ อคบ.
กําหนด และกระทรวงมหาดไทยเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล
(๓) เมื่ อ สํ า นั ก งานได้ รั บ แจ้ ง รายชื่ อ หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน พร้ อ มเอกสารแล้ ว ให้ จั ด ประชุ ม
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยไม่ชักช้า และ
ให้ประธานอนุกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรองการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพิจารณาโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านหรือชุมชน

- 46 เมื่ อดํ าเนิ นการตาม(๓)แล้ ว ให้สํ านั กงานกองทุ นหมู่บ้ า นและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ ดํา เนิน การโอนเงิ น
งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านหรือชุมชนต่อไป
หมวด ๔
การจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชน
ข้อ ๑๒ เมื่อสํานักงานได้รับเอกสารตามข้อ ๑๑ (๓) แล้วให้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณให้แก่
หมู่บ้านหรือชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้แจ้งอําเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. กําหนด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการดําเนินการ เพื่อจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ให้
สรุ ป เสนอคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ มชนเมื องแห่ งชาติ เพื่ อรั บ ทราบผลการดํ า เนิ น การใน
ภาพรวม
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่หมู่บ้านหรือชุมชนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม
ให้คณะอนุกรรมการชี้แจงให้หมู่บ้านหรือชุมชนทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๑๔ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะ
จัดสรรโดยยึดหลักความเป็นจริงตามจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับ
แจ้งจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เทศบาลและหน่วยงานที่ อคบ. กําหนด ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน ๕๐๐ คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
บาท (สามแสนบาทถ้วน)
(๒) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีจํานวนประชากรตั้งแต่ ๕๐๑ คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
(๓) หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ มชนที่ มีป ระชากรตั้ งแต่ ๑,๐๐๑ คน ขึ้ น ไป ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
การจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นให้สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๕ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะ
จัดสรรตามความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน
ข้อ ๑๖ หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถเริ่มต้นดําเนินงานได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้า
บัญชี เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนแล้ว
กรณี มีการจัด สรรเงิน งบประมาณเข้า บัญชี เงิน ฝากธนาคารของหมู่ บ้านหรือชุมชนไม่ ตรงตาม
หลั กเกณฑ์ ในข้ อ ๑๔ ให้ ป ระธานกรรมการโครงการหมู่ บ้ า นและชุ มชนมี ห น้ า ที่ แจ้ ง นายอํ า เภอ หรื อ
นายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. กําหนด ทราบ เพื่อประสานงานอําเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่
อคบ. กําหนด หากอํ าเภอ หรื อเทศบาล หรือหน่ว ยงานที่ อคบ. กําหนด ตรวจพบเองในภายหลั ง ให้
ดําเนินการตามข้อเท็จจริง พร้อมสาเนาแจ้งสํานักงานทราบ
สําหรับเงินงบประมาณที่หมู่บ้านหรือชุมชนได้รับการจัดสรร และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในบัญชี
เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) รายได้

- 47 ที่เป็นส่วนเพิ่มจากการนําเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ไปลงทุน ลิขสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินสืบเนื่องที่เกิดจากการนําเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปดําเนินการ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านหรือชุมชน
เพื่อนําไปบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
หมวด ๕
การดําเนินงานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้ อ ๑๗ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นจั ด ประชุ ม ประชาคมเพื่ อ คั ด เลื อ กคณะกรรมการ
โครงการหมู่ บ้ านและชุ มชน จํ านวน ๙ ถึ ง ๑๕ คน ประกอบด้ว ย ประธาน รองประธาน เลขานุ การ
ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิคม ผู้ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ โดยมีอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ/คําแนะนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
การประชุมประชาคมต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง และมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปอย่างน้อย
ครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้านหรือ
ชุมชนนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุมและให้ถือมติตามเสียงข้างมาก
หากไม่สามารถจัดประชุมประชาคมได้ตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง ให้คณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อให้สามารถจัดประชุมประชาคมได้
ข้อ ๑๘ การนําเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปใช้
เป็นเงินทุนให้ประชาชนกู้ยืม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลจะกระทํามิได้ โดยการดําเนินงานต้องบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม เกิน
กึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม และให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หาก
จํานวนเสียงที่ลงมติเท่ากัน ให้ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่ม อีก
หนึ่งเสียง
ในการดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ค ณะกรรมการโครงการหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนแต่ ง ตั้ ง คณะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจานวน ๔ คณะ และกํ า กั บ ดู แลให้ คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามคู่ มือ/คํ า แนะนํ า การ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
คณะผู้รับผิดชอบ มีดังนี้
(๑) ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน ๓ คน
(๒) ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการ จํานวน ๓ คน
(๓) ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน ๓ คน
(๔) ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการจํานวน ๓ คน

- 48 หมวด ๖
การบริหารจัดการโครงการ
ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานจัดทําคู่มือ/คําแนะนําการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน (SML) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านหรือชุมชนถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
เดียวกัน
ข้อ ๒๑ กรณีมีผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่า หมู่บ้านหรือชุมชนมีการบริหารจัดการไม่โปร่งใส
โดยดําเนินโครงการขัดต่อแนวทางการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(SML) หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนในหมู่ บ้านหรื อชุมชน ให้อํา เภอ หรือเทศบาล หรือหน่ว ยงานที่ อคบ. กําหนด
แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องหรือรายงานต่อสํานักงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลเพียงพอ ให้มีหนังสือแจ้ง
ธนาคารระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในบัญชีเงินฝากธนาคารหรือระงับการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่
เบิ ก จ่ า ยออกจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากของหมู่ บ้ า นและชุ มชนไว้ เ ป็ น การชั่ ว คราว จนกว่ า จะมี ก ารตรวจสอบ
ข้อเท็ จ จริ งแล้ วเสร็จ จึ งจะให้ดํ าเนิ นการบริห ารจั ดการเงิ นงบประมาณ หรื อเรี ยกเงิน งบประมาณคื น
ทั้งหมดหรือบางส่วนรวมดอกผล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ให้สํานักงานประสานหรือขอความร่วมมือจากนายอําเภอ
หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. กําหนด แล้วแต่กรณี ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่อสํานักงานพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นการกระทําผิดทางอาญา ให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณามอบอํานาจให้นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือ
บุคคลที่ อคบ. กําหนด เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระทําความผิดต่อไปก็ได้
ข้อ ๒๓ เมื่อเกิดกรณีตามข้อ ๒๑ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีอํานาจในการสั่งให้หมู่บ้าน
หรือชุมชน หรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
หมวด ๗
การแจ้งผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้อ ๒๔ ให้คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี ไปติดต่อกับธนาคารสํานักงาน
สาขา ในพื้นที่ เพื่อดําเนินการเปิดบัญชีและให้ตัวอย่างลายมือชื่อของคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน
และจัดทําบัญชีและกําหนดเงื่อนไขในการถอน “ให้ ๓ คนลงลายมือชื่อร่วมกันจึงมีอํานาจเบิกถอนเงินได้”
จากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคู่มือ/คําแนะนําในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เท่านั้น

- 49 ข้ อ ๒๕ การเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารหมู่ บ้ า นหรื อชุ มชน ให้ คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบมี ข้ อตกลงกั บ
ธนาคาร ในการสละสิทธิเรียกร้องและให้สิทธิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอํานาจในการแจ้ง
ระงับ การเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้
ข้อ ๒๖ การเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ให้คณะผู้รับผิดชอบ ในการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น และจั ด ทํ า บั ญ ชี ๓ คน เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น โดยหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ประกอบด้วย
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนของคณะผู้รับผิดชอบ และใบเบิกเงินของธนาคาร
(๒) สาเนาใบสําคัญรับเงินพร้อมทั้งสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จําหน่าย หรือสําเนา
ใบส่งของ หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน
โดยนํ าหลักฐานตามข้ อนี้เ สนอต่ อธนาคารสํานั กงานสาขาในพื้ นที่และเบิ กจ่ายเงิน ให้เสร็จสิ้ น
ภายใน ๑ วัน และให้ธนาคารสํานักงานใหญ่รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หมู่บ้านหรือชุมชนให้สํานักงานทราบเป็นประจําทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ได้รับการประสานจากสํานักงาน
ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชน
คนใหม่ตามข้อ ๑๙ วรรคสาม (๑) ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องได้รับฉันทามติจากที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน
หรือชุมชน และเมื่อได้รับฉันทามติแล้วให้นําหลักฐานไปแสดง และเปลี่ยนลายมือชื่อกับธนาคารพร้อมกับ
ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชนคนเดิมหรือหลักฐานที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงจากคนเดิมและแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
หมวด ๘
การใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ข้อ ๒๘ เงินงบประมาณสําหรับใช้เพื่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ให้เบิกจ่ายจากเงินที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
เพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนให้กับหมู่บ้านหรือ
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนให้กับหมู่บ้านและชุมชน ให้เบิกจ่ายตามมติของคณะอนุกรรมการ ส่วน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และค่าใช้จ่าย
อื่นๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการในการอนุมัติและสั่งจ่ายตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้คณะทํางาน
ของหมู่บ้านหรือชุมชน บริหารจัดการเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรโดยโปร่งใส ประหยัด และ มี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีฉันทามติ โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
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ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๒๙ วรรคสอง และดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยตามแนวทางที่ กํ า หนดไว้ ในคู่ มื อ /
คําแนะนําในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
หมวด ๙
การลงทะเบียนทรัพย์สิน
ข้อ ๓๒ เมื่ อหมู่ บ้านหรื อชุมชนได้ดํ าเนิ นงานแล้วเสร็ จ ให้ขึ้นทะเบีย นทรัพย์ สินเป็น บัญชี ของ
หมู่ บ้ านหรือชุ มชน และแจ้ งให้อํา เภอ หรื อเทศบาล หรื อหน่ ว ยงานที่ อคบ. กํ า หนด ทราบ เพื่อออก
หนังสือรับรองสิทธิ และให้แจ้งให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ
หมวด ๑๐
การรายงานผลการดําเนินงาน
ข้อ ๓๓ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนดําเนินงานครบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีนับถัดจากวันที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องจัดทําสรุปผลการดําเนินงานเพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลการดําเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๕ วัน และแจ้งให้นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. กําหนด ทราบภายใน ๕
วันทําการ นับแต่วันที่ปิดประกาศ
ข้อ ๓๔ ให้มีคณะทํางานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานของหมู่บ้านหรือชุมชนให้คณะกรรมการทราบและ
พิจารณาตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ให้บรรดาการประชุมประชาคม การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
การทําโครงการและการเสนอโครงการที่ กระทํา ขึ้นภายใต้ระเบีย บคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(SML) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการประชุมประชาคม การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
การทาโครงการและการเสนอโครงการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการดํ า เนิ น งานศู น ย์
ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๗/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่า
ด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน” หมายถึง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรวม
พลั ง ระหว่ า งผู้ นํ า กลุ่ ม หรื อ องค์ ก ารที่ มี อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า น ตํ า บล ในการทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการสังคม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นร่วมกัน เรียกโดยย่อว่า “ศอช.”
และให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Community Organization Network Center” เรียกโดยย่อว่า
“CON Center”
“องค์การชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนจํานวนหนึ่งในชุมชน หมู่บ้านและตําบล ซึ่งมารวมตัวกัน
เพื่อดําเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้น โดยมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับในการมารวมตัวกัน
การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อกัน และมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นระบบ
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พัฒนาชุมชนจัดตั้ง หรือให้การสนับสนุน โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การจัดระเบียบข้อบังคับ
ในการมารวมตัวกัน การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อกัน และมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นระบบ
“เครือข่ายองค์การชุมชน” หมายความว่า กลุ่มขององค์การชุมชนประเภทเดียวกัน หรือต่าง
ประเภทกันที่มีการเชื่อมประสานการทํางานมากกว่าหนึ่งองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการทํา
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเครือข่าย หรือชุมชนร่วมกัน
“ผู้แทนองค์การชุมชน” หมายความว่า สมาชิกขององค์การชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การ
ชุมชน หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เพื่อปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนขององค์การชุมชนนั้น ๆ โดยให้รวมถึง
กลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่น หรือในตําบลด้วย
“ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชน” หมายความว่า สมาชิกเครือข่ายองค์การชุมชนที่ได้รับการ
คัดเลือกจากเครือข่ายองค์การชุมชน หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เพื่อให้ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนเครือข่าย
องค์การชุมชน
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็น
ปกติ แ ละต่ อ เนื่ อ ง โดยเหตุ ที่ อ ยู่ ใ นอาณาเขตเดี ย วกั น หรื อ มี อ าชี พ เดี ย วกั น หรื อ ดํ า เนิ น กิ จ การที่ มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน และให้หมายความรวมถึงชุมชน
เมืองตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา
“คณะกรรมการกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในระดับ
ตําบล อําเภอ และจังหวัด
“เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน” หมายความว่า ข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และรวมถึงอาสา
พัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ปฏิบัติงานในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ตําบล อําเภอ และจังหวัด
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้ อ ๖ ให้ ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน มี สํ า นั ก งานกลางตั้ ง อยู่ ที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย
ให้จัดตั้งสํานักงานอํานวยการคณะกรรมการกลาง เป็นหน่วยงานภายในของกรมการพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่ปฏิบั ติเกี่ยวกับงานวิชาการ และธุรการให้แก่คณะกรรมการกลาง และดําเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกลางมอบหมาย
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โครงสร้างและอํานาจหน้าที่
ข้อ ๗ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า “คณะกรรมการกลางศู น ย์ ป ระสานงานองค์ การ
ชุมชน”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(๖) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๗) อธิบดีกรมที่ดิน หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๙) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๑๐) ผู้อํานวยการองค์การตลาด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๑๑) ผู้แทน ศอช. จํานวนห้าคน
เป็นกรรมการ
(๑๒) ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชน จํานวนห้าคน
เป็นกรรมการ
(๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนห้าคน
เป็นกรรมการ
(๑๔) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งอธิบดี
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร กรมกา
กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเ
ก กรมการพัฒนาชุมชนลขานุการ
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน ศอช. ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี่ปี
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน ศอช. และผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งผ่าน
การสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ปลัดกระทรวงกําหนด
กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งตามคําแนะนําของกรรมการตาม (๑๑)และ
(๑๒)
ในวาระเริ่มแรก ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน ศอช. ผู้แทนเครือข่ายองค์การ
ชุมชน และผู้ทรงคุ ณวุฒิ จํา นวนไม่เ กิน ตามระเบี ยบนี้ และให้ คณะกรรมการกลางจัดให้มีการสรรหา
กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทน ศอช. ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชน แล้วให้รัฐมนตรีแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปี นับจากวันที่รัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งกรรมการตาม (๑๑) และ (๑๒)ในครั้งแรก โดยให้มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ดํารงตําแหน่งเดิม และให้ผู้แทน ศอช. และผู้แทนเครือข่าย
องค์การชุมชนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งดังกล่าวดําเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๑๓) เพื่อให้ปลัดกระทรวง
แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้แต่งตั้งกรรมการตาม (๑๑) และ (๑๒) โดยให้มี
วาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ดํารงตําแหน่งเดิม

- 54 กรรมการตาม (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระปลัดกระทรวงอาจ
แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน
เมื่อกรรมการตาม (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ดํารงตําแหน่งครบวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตาม (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ
ให้คณะกรรมการกลางจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลางอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการกลางมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) จัดให้มีการประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนใน
ทุกระดับ
(๕) จัดทําฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ข้อ ๙ ศูน ย์ประสานงานองค์การชุมชนมี สามระดับ คื อ ระดั บตํ าบล ระดั บอํ าเภอ และระดั บ
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศอช.ต.” “ศอช.อ.” และ “ศอช.จ.” ตามลําดับการจัดตั้ง และการยุบเลิกให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปลัดกระทรวงกําหนด
ข้อ ๑๐ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจ ดังนี้
(๑) สนับสนุนกระบวนการจัดทําระบบฐานข้อมูล
(๒) บูรณาการการจัดทําแผนชุมชนระดับตําบล ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนพัฒนาจังหวัด
(๓) ประสานงานระหว่างองค์การชุมชนในการดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม
(๔) ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย
(๕) สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๖) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๗) สนับสนุนให้มีกองทุน และสวัสดิการในชุมชน
(๘) ส่งเสริม และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
(๙) สนับสนุน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม การยุติความขัดแย้งในชุมชน การรักษาความ
สงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ความสมานฉันท์
(๑๐) ประสานงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑๑) ประสานงาน และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ การบํ า รุ งรั ก ษา การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๒) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาค
ประชาชน ในการดําเนินกิจการของ ศอช.

- 55 (๑๓) ส่งเสริมและดําเนินการกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ข้อ ๑๑ ให้ ศอช.ต. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบ
ห้าคน ทําหน้าที่บริหาร ศอช.ต. ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การชุมชน ผู้นําชุมชนกลุ่มอื่น ๆ หรือผู้แทน
องค์กรชุมชนอื่นในตําบลนั้น ๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การคัดเลือกคณะกรรมการตาม ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในตําบล
ขออนุมัตินายอําเภอ เพื่อเชิญผู้แทนองค์การชุมชนในตําบลทั้งหมดและประชาชนทั่วไป จัดเวทีประชาคม
คัดเลือกคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตําแหน่งอื่ นตามความจําเป็ น และ
เหมาะสม โดยการคัดเลือกกันเอง
นายอํ า เภอ เป็ น ผู้ ล งนามในประกาศรั บ รองผลการคั ด เลื อ กคณะกรรมการ ตามมติ ข องเวที
ประชาคม
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะทํางานคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะทํางานส่งเสริม ศอช.ต.” ประกอบด้วยนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหรื อ ผู้ แ ทน กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้มีประธานคนหนึ่ง และกรรมการอื่นตามความเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการ
ข้ อ ๑๔ คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม ศอช.ต. มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ศอช.ต. ตามข้อ ๑๑ ดังนี้
(๑) สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตามข้อ ๑๐
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ
(๓) ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานตามที่
คณะกรรมการร้องขอ
ข้อ ๑๕ ให้ ศอช.อ. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง จํานวนอย่างน้อยเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้า
คน ทําหน้าที่บริหาร ศอช.อ. ประกอบด้วย ผู้แทน ศอช.ต. ทุกตําบลในอําเภอ ตําบลละอย่างน้อยหนึ่งคน
ผู้แทนเครือข่ายองค์การชุมชนระดับอําเภอ เครือข่ายองค์การชุมชนอย่างน้อยเครือข่ายละหนึ่งคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โดยการคัดเลือกกันเอง
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขออนุมัตินายอําเภอ เพื่อเชิญ ศอช.ต. ทุกตําบล ในอําเภอเครือข่าย
องค์ การชุ มชนระดั บ อํ า เภอ เครื อข่ า ยองค์ การชุ มชนและประชาชนทั่ ว ไป จั ดให้ มี เ วที ป ระชาคมเพื่ อ
คัดเลือกคณะกรรมการ
ข้อ ๑๖ ให้นายอําเภอ เป็นผู้ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับอําเภอ
ตามมติของเวทีประชาคม
ข้อ ๑๗ ให้ มีคณะทํ า งานคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า “คณะทํา งานส่ งเสริ ม ศอช.อ.” ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในอําเภอ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้มีประธาน

- 56 หนึ่ งคน และตํ า แหน่ งอื่ น ตามความเหมาะสม โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พัฒ นาชุ มชนทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ การ
คณะทํางาน
ข้ อ ๑๘ คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม ศอช.อ. มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ศอช.อ. โดยให้นําความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ให้ ศอช.จ. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งอย่างน้อยเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคนทํา
หน้าที่บริหาร ศอช.จ. ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ
หนึ่งคน ผู้แทนองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด องค์การเครือข่ายละหนึ่งคน ผู้แทนเครือข่าย
องค์การชุมชนอื่น ๆ ในระดับจังหวัด เครือข่ายละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม
ให้เจ้าหน้าที่พัฒ นาชุมชน ขออนุ มัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญ ศอช.อ. องค์การเครือข่ายชุมชน
องค์ ก ารเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด ทั้ ง หมด และประชาชนทั่ ว ไปในเขตจั ง หวั ด จั ด ให้ มี เ วที
ประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โดยการคัดเลือกกันเอง
ข้อ ๒๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ตามมติของเวทีประชาคม
ข้อ ๒๑ ให้ มีคณะทํ างานคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะทํา งานส่ งเสริม ศอช.จ.” ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในจังหวัด หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีประธาน
หนึ่ งคน และตํ า แหน่ งอื่ น ตามความเหมาะสม โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พัฒ นาชุ มชนทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ การ
คณะทํางาน
ข้ อ ๒๒ คณะทํ า งานส่ ง เสริ ม ศอช.จ. มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ศอช.จ. ตามข้อ ๑๙ โดยให้นําความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๒๓ ให้ ค ณะกรรมการในแต่ ล ะระดั บ ออกหลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ การจัดประชุม การบริหารจัดการ หรือการดําเนินงานด้านอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งคณะทํางานส่งเสริม ศอช. ตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๑ ให้จัดทําเป็นคําสั่ง
แต่งตั้ง สําหรับคณะทํางานส่งเสริม ศอช.ต และคณะทํางานส่งเสริม ศอช.อ ให้นายอําเภอแต่งตั้ง แล้ว
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สําหรับคณะทํางานส่งเสริม ศอช.จ.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ในกรณี ที่คณะทํ างานส่ งเสริ ม ศอช. ตํ า แหน่งใดในแต่ ล ะระดั บ ว่ างลง เนื่ องจากมี การแต่ งตั้ ง
โยกย้าย สับเปลี่ยน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเหตุอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการศอช.
ให้จัดทําเป็นคําสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติม แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
หมวด ๓
การสนับสนุนการดําเนินงาน
ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือทาง
วิชาการพัฒนาชุมชนเขตจัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่
คณะกรรมการในแต่ละระดับ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถในการดําเนินงาน
บริหารจัดการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เขต มีหน้าที่ติดตามสนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งให้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการกลางทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนแต่ละ
ระดับ รวมทั้งจัดทํารายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๘ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณแก่ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน และประสานความร่วมมือในการดําเนินการให้มีแผนชุมชนเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม ตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๙ ให้กรมการพัฒนาชุมชนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการ
กลาง และอาจอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสํานักงานกลางของ ศอช. ตลอดจนการจัดประชุมคณะกรรมการ
ศอช. ในแต่ละระดับได้ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ บรรดาศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนทุกระดับ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้เป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตามระเบียบนี้
ข้ อ ๓๑ ให้ ค ณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน ตามข้ อ ๓๐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ต่อไป จนกว่ามีประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการในแต่ละระดับ
ตามมติของเวทีประชาคม
ข้อ ๓๒ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้จัดเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการ ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ และต้องมีประกาศรับรองผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่มีการจัดเวทีประชาคม
ข้อ ๓๓ ให้ดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานส่งเสริม ศอช. ในแต่ละระดับตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗และข้อ
๒๑ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้การดําเนินการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สอดคล้อง ตามหลักการ
เหตุ ผ ล และสาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยความตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบ
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้แทนดังนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ - ๗)ที่ออก
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ - ๕)
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพื้นที่
อื่น ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุน และ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอ หรือเขต
“คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น”
หมายความว่ า คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นหรื อ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
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กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนดให้ใช้บริการในการดําเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน
“ครัวเรือน” หมายความว่า ครอบครัวตามทะเบียนบ้าน อันประกอบด้วยบิดา มารดา สามี
ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เป็นต้น อยู่รวมกัน
“หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
“หุ้น” หมายความว่า การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไป ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด
“เงินฝากสัจจะ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุนหมู่บ้านโดยให้
ถือว่าเงินออมเป็นเงินสะสม ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด
“เงินรับฝาก” หมายความว่า เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน
หมู่บ้านกําหนด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่
กรณี
“ที่ประชุมสมาชิก” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
“บัญ ชี กองทุ นหมู่ บ้ าน” หมายความว่ า บั ญ ชีเ งิ น ฝากออมทรัพย์ ภ ายใต้ชื่ อกองทุ น หมู่ บ้ า น
(ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล
“บัญชีเงินสะสม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน
หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอื่นนอกเหนือจากเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
“บัญชีเงินกู้ยืม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน
หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๓ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
“บัญชีเงินอุดหนุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน
หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๔ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค
ข้อ ๖ ในกรณีกองทุนหมู่บ้านใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมื องแห่ งชาติ เนื่องจากโดยสภาพข้ อเท็ จจริ งสุ ด วิ สัย ที่ ดํา เนิน การได้ ให้ คณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านรายงานปัญหา และเสนอระเบียบปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอพิจารณา และนําเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้เป็นรายกรณี ต่อไป
หมวด ๒
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ข้อ ๗ ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือ
(๑) เสริมสร้างสํานึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น

- 60 (๒) ชุมชนเป็น ผู้กําหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของ
ตนเอง
(๓) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
(๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม
(๕) กระจายอํานาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
ข้อ ๘ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่า ย หรือสําหรับ การส่งเสริม และพั ฒนาไปสู่การสร้างสวั สดิภาพ
สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
(๒) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน
(๓) ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง
(๔) สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการ
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ ม เพื่อการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศั กยภาพ และส่งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๕) สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ และความเข้ ม แข็ ง ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ แ ก่
ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
ข้ อ ๙ ทุ น และทรั พ ย์ สิ น ในการดํ า เนิ น การของกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย
(๑) เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับบริจาคโดยปราศจาก
เงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ
(๔) ดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ
ข้อ ๑๐ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ” กับธนาคาร เพื่อสํารองจ่ายและเตรียมจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านให้ธนาคาร
โอนเงินจาก “บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านตามคําสั่งจ่ายของ
คณะกรรมการ
ข้ อ ๑๑ ให้ คณะกรรมการจั ด สรรเงิ น จากกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ มชนเมื องแห่ งชาติ ไปยั งบั ญ ชี
กองทุนหมู่บ้า นและบั ญชีกองทุ นชุมชนเมืองตามข้อ ๑๒ แห่ งระเบี ยบนี้ บัญ ชีละหนึ่ งล้า นบาทภายใน
ระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด
ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน

- 61 ข้อ ๑๒ ในการอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเริ่มเข้าบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินจาก
บัญชีกองทุนหมู่บ้าน หรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองให้คณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้
(๑) ความพร้อม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองรวมทั้ง
การแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และการควบคุมดูแล
กันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๒) ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นความพร้อมของบุคคลด้านความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนทางสังคมของหมู่บ้านหรื อชุมชนเมือง เช่น กลุ่มออมทรัพย์
ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน
(๓) การบริ หารจัดการกองทุ นหมู่บ้า นที่ส อดรั บและเกื้ อกูล กัน ในส่ วนเงินอุ ดหนุ นจากกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้น
(๔) การมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
โดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในหมวด ๕
แห่งระเบียบนี้ เมื่อคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยังบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้อํานวยการเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านดําเนินการกองทุนหมู่บ้านในลักษณะที่อาจ
เป็ น เหตุ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ กองทุ น หมู่ บ้ า น หรื อกองทุ น หมู่ บ้ า นไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงินของกองทุน
หมู่บ้านหรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว โดยให้แจ้งคําสั่งเป็นหนังสือไปยัง
กองทุนหมู่บ้าน หากกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งของผู้อํานวยการ
หมวด ๓
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๑๔ ให้ มีคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดั บจั งหวัด ประกอบด้ วย ผู้ว่ าราชการจังหวัด เป็ น
ประธาน ปลัด จั งหวั ด เป็น รองประธาน ผู้ แทนสํ านั กงานอั ย การสู งสุด ผู้ แทนธนาคารออมสิ น ผู้ แทน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คลังจังหวัด ผู้แทน
สถาบันการศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตร
จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์กรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด
จํานวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
และข้ อ มู ล สํ า นั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เป็ น อนุ ก รรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคนที่ ห นึ่ ง พนั กงาน
สํานักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง
ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ประชาชนและอื่น ๆ จํานวนห้าคน สําหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด

- 62 จํานวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัด เพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และให้ความเห็นผลการ
ประเมินความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ
ร่วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมู่บ้าน
(๔) เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ ใ ห้ กับ กองทุ น หมู่ บ้ า น ตลอดจนเครื อ ข่ า ยกองทุ น
หมู่บ้านทุกระดับ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบหรือวิธี
ปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
(๖) ประสานความร่ วมมือ เพื่ อสนับสนุน ด้า นวิช าการ และการจั ดการให้ส อดคล้ องกั บสภาพ
ปัญหา และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
(๗) จัดทําระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดเพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทราบ
(๘) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดให้คณะกรรมการทราบตามระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัด
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้ อ ๑๕ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ กรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ยปลั ด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นรองประธาน ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) ผู้อํานวยการสํานักการคลังกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่น ๆจํานวน
ห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครจํานวนห้าคนเป็นอนุกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการกองพัฒนา
ชุมชน สํ านั กพั ฒนาสั งคมกรุ งเทพมหานครเป็ นอนุ กรรมการและผู้ช่ วยเลขานุ การคนที่ หนึ่ ง พนั กงาน
สํานักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง
ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์ กรประชาชนและอื่ น ๆ จํ า นวนห้ า คน สํ า หรั บ ผู้ แทนคณะกรรมการเครื อข่ ายกองทุ น ชุ มชนเมื อง
กรุ งเทพมหานครจํ า นวนห้ าคน ให้เ ครื อข่า ยกองทุ นชุ มชนเมื องเลื อกกั นเอง แล้ วเสนอชื่ อต่อประธาน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป

- 63 ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเตรี ย มความพร้ อ มของชุ มชนเมื องในเขตกรุ งเทพมหานคร และให้
ความเห็ น ผลการประเมิ น ความพร้ อมของกองทุ น หมู่ บ้ า น ซึ่ งผ่ า นการประเมิ น ของคณะอนุ กรรมการ
สนับสนุนระดับเขตร่วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการ การขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครตลอดจน
เครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองทุกระดับ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม
ระเบี ยบ หรือวิธี ปฏิบั ติที่คณะกรรมการกําหนดเพื่ อให้ เกิดความโปร่งใส และบรรลุต ามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์
(๖) ประสานความร่ วมมือ เพื่ อสนับสนุน ด้า นวิช าการ และการจั ดการให้ส อดคล้ องกั บสภาพ
ปัญหา และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
(๗) จั ด ทํ า ระบบข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น หมู่ บ้ า นต่ า ง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทราบ
(๘) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการทราบ
ตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
กรุงเทพมหานคร
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอ เป็นประธาน
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มหรือฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นรองประธาน ปลัดเทศบาลหรือ ปลัดเมืองพัทยา
ท้องถิ่นอําเภอ เกษตรอําเภอ ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผู้แทนสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุ น หมู่ บ้ า นระดั บ อํ า เภอจํ า นวนห้ า คน เป็ น อนุ กรรมการ พั ฒ นาการอํ า เภอเป็ นอนุ กรรมการและ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจํานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ประชาชนและอื่น ๆ จํานวนห้าคน สําหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอ
จํานวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอําเภอ เพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านในอําเภอด้วยกระบวนการเรียนรู้การมี
ส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเอง
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณกองทุนหมู่บ้านของจังหวัด
(๓) จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

- 64 (๔) เป็นหน่วยจัดการความรู้เพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้งของกองทุนหมู่บ้าน
(๖) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในอําเภอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัดตามระเบียบหรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้อํานวยการ
เขต เป็นประธาน ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นรองประธาน ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตหัวหน้าฝ่ายการ
คลังเขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
ชุมชนเมืองระดับเขตจํานวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขต
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นักพัฒนาชุมชนระดับ ๖ ตามที่ผู้อํานวยการเขตมอบหมายจํานวนหนึ่ง
คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ป ระธานคณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ เขต ออกคํ า สั่ งแต่ งตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ ากองค์ ก ร
ประชาชนและอื่น ๆ จํานวนห้าคน สําหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขต
จํานวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุน ชุมชนเมืองเลือกกัน เอง แล้วเสนอชื่อต่ อประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขต เพื่อออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านในระดับเขตด้วยกระบวนการเรียนรู้การมี
ส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเอง
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณกองทุนหมู่บ้านในระดับ
เขตกรุงเทพมหานคร
(๓) จั ด ทํ า แผนงานและโครงการ เพื่ อ บู ร ณาการการพั ฒ นากองทุ น หมู่ บ้ า นในระดั บ เขต
กรุงเทพมหานคร
(๔) เป็ น หน่ ว ยจั ด การความรู้ เพื่ อ บู ร ณาการการพั ฒ นากองทุ น หมู่ บ้ า นในระดั บ เขต
กรุงเทพมหานคร
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้งของกองทุนหมู่บ้าน
ในระดับเขตกรุงเทพมหานคร
(๖) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดั บ
กรุงเทพมหานครตามระเบียบ หรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ข้อ ๑๘ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานกองทุนชุมชนอื่นที่จะดําเนินการจัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านตามแต่
กรณี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน หรือเสมือนกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุน
หมู่บ้านระดับจังหวัด
ในระยะเริ่มแรก หากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด กรุงเทพมหานครอําเภอ
และเขต ที่ ยังมิได้แต่งตั้งผู้ทรงคุ ณวุ ฒิจ ากองค์กรประชาชนและอื่ น ๆ ผู้ แทนคณะกรรมการเครื อข่ า ย

- 65 กองทุนหมู่บ้านเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับต่าง ๆ สามารถดําเนินการประชุมได้โดยให้ถือว่าครบองค์ประชุมตลอดจนมีอํานาจหน้าที่ตามวรรค
สามของข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ได้
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกลไกของท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา การเรียนรู้ร่วมกันในการ
บริ ห ารการจั ด การกองทุ น ด้ ว ยความสมั ค รใจ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทํางาน โดยคํานึงถึงผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน เครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําธรรมชาติ ในท้องถิ่นที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ ด้าน
การพัฒนากองทุน หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจํานวนตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยให้มีบทบาทในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
หมวด ๔
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๑๙ ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน
แต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมี
ความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐
การคั ด เลื อกคณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้า นนั้น ควรคํ านึ งถึงจํ านวนกรรมการชายและหญิงใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การในการคัด เลื อกกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ านนั้ น ให้ คณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยให้คํานึงถึงหลักศาสนา
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
ข้อ ๒๐ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองติดต่อกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
(๒) เป็ นผู้ บ รรลุ นิติ ภ าวะโดยมีอายุครบยี่ สิ บปี บ ริบู ร ณ์ หรือบรรลุ นิติ ภ าวะโดยการสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินตลอดจน
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
บุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เ คยได้รั บโทษจํา คุกโดยพิพากษาถึ งที่ สุดให้ จําคุ ก เว้ นแต่เป็ นโทษสํา หรับ ความผิด ที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อ
ทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก

- 66 (๗) ไม่ เ คยถู กให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากราชการ องค์ กรอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือสร้างความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด
(๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๓ (๓) และ (๔)
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
(๓) จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
(๔) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก
(๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
(๗) ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน
(๘) จัดทําบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) สํารวจ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิ จ
ชุมชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มี
อยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
(๑๐) พิ จ ารณาดํา เนิ นการใด ๆ เพื่ อสวั ส ดิภ าพ สวั ส ดิการ หรื อประโยชน์ ส่ว นรวมอื่ น ใดของ
สมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๑๑) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน หรือชุมชน
เมือง
(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมู่บ้าน
(๑๓) รายงานผลการดําเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านให้
คณะกรรมการทราบอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ตลอดจนรายงานเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ส มาชิ ก ทราบตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑๔) ปฏิบั ติหน้ าที่ให้ เป็น ไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบั งคับ หรือคําสั่ งตามที่คณะกรรมการ
กําหนดหรือมอบหมาย
ดําเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ
ข้ อ ๒๒ กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ งคราวละสองปี เ มื่ อ ครบกํ า หนด
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๘ เข้าดํารงตําแหน่ง ให้กรรมการกองทุน
หมู่บ้านจับสลากออกจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด กรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ถูกจับสลากออกไม่ถือว่าพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นตําแหน่งอาจได้รับ
คัดเลือกอีกได้

- 67 ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตําแหน่งตามวรรคสอง และพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๙ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน
กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นซึ่ งพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ คั ด เลื อ กอี ก ได้ แต่ จ ะดํ า รง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อ
และมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ
ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดทํารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดเลือกเสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตทราบ
ข้อ ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกองทุนหมู่บ้าน พ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
(๕) ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
(๖) คณะกรรมการให้ ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๐
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจ
แต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกองทุนหมู่บ้านแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๒๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตาม (๒) และ (๓)
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และเลขานุการกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ าน ต้ องมี กรรมการมาประชุ มเกินกึ่ งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้ านทําหน้า ที่ประธานในที่ ประชุม ถ้ าประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้ านและรอง
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- 68 กรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง
นั้น
หมวด ๕
กองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
ข้อ ๒๖ กองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสํ า หรั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ สร้ า งงาน สร้ า งรายได้
เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๒) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสําหรับประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง
(๓) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์
(๔) ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอื่น เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๕) กระทําการใด ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิก
หรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของกองทุน
หมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๗ กองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
(๑) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินที่สมาชิกนํามาลงหุ้น หรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข หรือข้อผูกพันใด ๆ
(๕) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๒๘ ในวาระเริ่มแรกในส่วนของหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้าน
ครัวเรือนละหนึ่งคน เพื่อเปิดเวทีชาวบ้านในการชี้แจง ทําความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และดําเนินการ
เลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอเป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรรดําเนินไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู้มาประชุมจะต้องมีหัวหน้าครัวเรือนจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรือนอาจมอบหมายให้ผู้แทนครัวเรือนเข้าประชุมแทนได้
เมื่อที่ประชุมกําหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็จ ให้ผู้ใหญ่บ้าน และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอสนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามมติของเวทีชาวบ้าน
ในส่วนของชุมชนเมืองให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตเป็นผู้ทํา
หน้าที่แทนผู้ใหญ่บ้านตามวรรคแรก

- 69 ข้ อ ๒๙ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น ตามข้ อ ๒๘ ต้ องดํ า เนิ น การยื่ น ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
กองทุนหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และเปิดบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับเลือก
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๒๘ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีที่ ๑ ภายใต้ชื่อ
บัญชี “กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี (ชื่อบ้านหรือชื่อชุมชน..............................หมู่ที่
............ ตํา บล/แขวง..................................... อํ า เภอ/เขต............................................จั งหวั ด
...................................)” ไว้กับธนาคาร เพื่อรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๒๘ สามารถเปิดบัญชีสะสมหรือบัญชีที่ ๒ บัญชีเงินกู้ยืม
หรื อบั ญ ชี ที่ ๓ บั ญ ชีเ งิ น อุ ด หนุ น หรื อบัญ ชี ที่ ๔ ได้ ต ามระเบี ย บ หลั กเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิ ธีการตามที่
กองทุนหมู่บ้านกําหนด
ข้อ ๓๐ สมาชิ ก ประกอบด้ วยบุ คคลธรรมดาที่อาศัย อยู่ ในหมู่ บ้า นหรือชุ มชนเมื องนั้ น และมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความต้องการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองเป็นหลัก
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้
สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้าน หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน
ในการชําระค่าหุ้น สมาชิกอาจชําระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กองทุนหมู่บ้านกําหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
ข้ อ ๓๒ ให้ มีก ารประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี ส มาชิ ก อย่ า งน้ อยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในกํ า หนด
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่
วิธีการในการเรียกประชุมให้เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด โดยคํานึงถึงจารีตประเพณีของ
แต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
ข้อ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจําปีแล้ว คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกตามระเบียบนี้
หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะเห็นสมควร
จากกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นเรี ย กประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากสมาชิกซึ่งเข้าชื่อกันมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ข้ อ ๓๔ ในการประชุ มสมาชิ กต้ อ งมี ส มาชิ กมาประชุ มไม่ น้ อยกว่ า กึ่ งหนึ่ งของจํ า นวนสมาชิ ก
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
สมาชิกจะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอํานาจนั้นจะรับ
มอบอํานาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้

- 70 การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้า
วันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถ้ามิใช่เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เมื่อมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดให้ถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดการ
วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๖
การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๓๖ สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านต้องจัดทํา คําขอกู้โดยระบุวัตถุประสงค์
ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นคําขอกู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด
ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอํานาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกินจํานวนสองหมื่น
บาท ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจํานวนห้าหมื่นบาท
การอนุ มัติ เ งิน กู้ฉุกเฉิ น หรื อเงิน ยื มฉุ กเฉิ น ให้ คณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้า นอนุ มัติได้ร ายหนึ่ ง
จํานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)ไปใช้
จ่า ย เพื่ อการฉุ กเฉิ น หรือจํ า เป็ น เร่งด่ ว น โดยกองทุ นหมู่ บ้ านสามารถเบิ กเงิน ฉุ กเฉิ น จากบั ญ ชีกองทุ น
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกําหนดของกองทุนหมู่บ้าน
โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจําวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ข้ อ ๓๘ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นมี ม ติ อ นุ มัติ เ งิ น กู้ ยื ม ตามคํ า ขอทั้ ง หมด หรื อ
บางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบคําขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งส่งสําเนาแบบคําขอกู้ยืมเงิน ตลอดจนเงื่อนไข
และรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคารรับทราบโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยสองคนเป็ น
ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการทําสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับทราบโดยเร็ว
การโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ทําหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชี ผู้กู้ที่ผ่านการ
พิจ ารณาอนุ มัติจ ากคณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้ า น ตามคํ าสั่ ง และเงื่ อนไขของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้าน
ข้ อ ๓๙ คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นอาจเรี ย กหลั ก ประกั น เงิ น กู้ ไม่ ว่ า จะเป็ น บุ คคล หรื อ
ทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกําหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินฝากและ
เงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี และสภาพ
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ดังกล่าวอย่างเปิดเผย
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไร
ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกําไร ที่เกิดขึ้นจากการนําเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
(บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือ เพื่อการฉุกเฉินจะต้องนําเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(บัญชี
ที่ ๑)
(๒) ให้กองทุ นหมู่ บ้า น จั ดทํ างบการเงิ น ทุกหกเดือน เพื่อจะได้รับ ทราบผลประกอบการของ
กองทุนหมู่บ้านโดยรวม
(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือนําไปจ่ายและ
จัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านได้กําหนดขึ้น
(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผล
กําไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพร้อมหลักฐาน แล้วปิด
ประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทําการกองทุนหมู่บ้าน
(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกําไรให้กองทุนหมู่บ้านจัดทํางบการเงินตาม
แบบที่สํานักงานกําหนด เพื่อให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน
ข้ อ ๔๑ การกํ า หนดระยะเวลาชํ า ระคื น เงิ น กู้ หรื อ เงิ น ยื ม ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น
พิจารณาตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม
พร้อมเงินตอบแทนจากผลกําไร ให้ผู้กู้ชําระให้แล้วเสร็จ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย หรือผลอันเกิดจากเงินที่
ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสํานักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชําระให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ทําสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอื่น
(๒) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้ หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจากเงินกู้หรือยืม
จากสถาบันการเงิน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชําระคืนตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
สมาชิกที่ประสงค์จะชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไปติดต่อขอชําระคืนเงินกู้ หรือเงิน
ยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินยืม
และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ที่จะต้องส่งชําระคืน
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทําหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม
ทุกประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจํานวนสามฉบับ
ให้สมาชิกนําเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ไปฝากเข้า
บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งทําหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้กับธนาคารเพื่อให้
ธนาคารถอนเงินจํานวนดังกล่าว
ให้ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วนําฝากเข้า
บัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)
เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้วให้มอบหนังสือ
แจ้งความประสงค์ในการชําระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิก
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ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทําบัญชี หรือดําเนินการในส่วนหนึ่งที่
เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๒ กองทุนหมู่บ้านสามารถดําเนินการตามข้อ ๔๑ หรืออาจสามารถกําหนดวิธีการชําระคืน
เงิ น กู้ หรื อเงิ นยื ม โดยการชํ าระคืน ต่ อคณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้า น หรื อชํา ระคืน โดยใช้ บริ การของ
ธนาคารในการให้บริการในหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้จะต้องกําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริการ
ที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก ทั้งนี้โดยให้กําหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้านใดมีวิธีการชําระคืนนอกเหนือจากข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ วรรคแรก สามารถขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการได้
ข้อ ๔๓ กองทุนหมู่บ้านสามารถกู้ยืมเงินกับกองทุนอื่นได้ เพื่อนําไปให้สมาชิกกู้ต่อไปลงทุนในการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุจําเป็นเร่งด่วน หรือฉุกเฉินได้ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กองทุนหมู่บ้านที่ให้กู้ และกองทุนหมู่บ้านที่ขอกู้ต้องเรียกประชุมสมาชิกเปิดเวทีประชาคม
พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากสมาชิก โดยชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ วงเงินขอกู้เงื่อนไขของสัญญา
ตลอดจนประเด็นสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด และให้มีผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตมาเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย
(๒) จัดทําสัญญากู้เงิน และมีหนังสือถึงธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้โอนเงินจาก
บัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ให้กู้ (บัญชีที่ ๑) ไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ขอกู้ (บัญชีที่ ๑)
(๓) มีหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตอย่างเป็นทางการทั้งนี้
เพื่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตจะได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครแจ้งให้
สํานักงานได้ทราบเป็นลําดับ
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาไม่ชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่
กํา หนดไว้ ในสั ญญากู้ยื มเงิ น ให้ผู้ กู้เสี ย เบี้ ยปรั บตามจํ า นวนที่ ร ะเบี ยบ หรื อข้ อบังคั บที่ กองทุน หมู่บ้ า น
กําหนดไว้อย่างแน่นอนสําหรับจํานวนที่ขาด หรือค้างชําระเว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการชําระหนี้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้รายหนึ่งรายใด
ก็ ไ ด้ เ มื่ อ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร และด้ ว ยความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ มสมาชิ ก ด้ ว ยเสี ย งเกิ น กึ่ งหนึ่ ง หรื อ
ดําเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้กู้มิได้เริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อมีหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่าผู้กู้นําเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนที่ค้างชําระคืนเต็ม
จํานวนได้โดยทันที
กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด หรือแย้งกับหลักศาสนาของสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน
ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นสามารถกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ และรู ป แบบในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เงินกองทุนหมู่บ้าน และการกําหนดผลตอบแทนใช้คืนกองทุนหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับหลักศาสนาของ
สมาชิกนั้นได้
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การทําบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อ ๔๖ ให้ คณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้า นจั ด ทํา บั ญ ชีของกองทุ นหมู่ บ้ า นตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และจัดทํารายการรับ - จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
และแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน
การบัญชี และการพัสดุโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่ บ้ า นและการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร ในการนี้ ใ ห้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ให้ ผู้ ต รวจสอบตามวรรคสาม จั ด ส่ ง ผลประกอบการและงบการเงิ น ให้ สํ า นั กงาน และแสดง
ความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี)
ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบตาม
แบบที่ คณะกรรมการกํ า หนด และส่ ง ให้ ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบในการทําหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และ
ทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และให้ทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิก และสาธารณชน
ข้อ ๔๘ การจัดสรรกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีกําไรสุทธิคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านกําหนด
การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนโดยให้
จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอื่นตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้ ห้ามมิให้
จัดสรรกําไรสุทธิตามส่วนการถือหุ้นของสมาชิก สําหรับเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงให้
คงไว้ในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการ ในการจัดสรรกําไร
สุทธิของบัญชีที่ ๑ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริห ารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๔๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“(๑) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจากเงินที่
ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสํานักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชําระให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ทําสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอื่น”

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
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ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕5
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริห ารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 จึงออกระเบียบไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕5”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิ กความในข้อ 37 แห่งระเบี ยบคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้า นและชุมชนเมื อง
แห่งชาติ ว่า ด้วยการจัด ตั้งและบริห ารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 37 คณะกรรมการกองทนหมู่ บ้ า นมี อํ า นาจในการอนุ มั ติ เ งิ น กู้ ร ายหนึ่ ง ไม่ เ กิ น จํ า นวน
สามหมื่นบาท
ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจํานวนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
การอนุมัติเงินฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติให้รายหนึ่งจํานวน
ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ 1) ไปใช้
จ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
(บัญชีที่ 1) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกําหนดของกองทุนหมู่บ้านโดยวงเงิน
สดที่เก็บรักษาประจําวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕5
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2547
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 ขึ้นใหม่ ให้
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และสามารถ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ระเบี ย บนี้ เ รีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยการอาสาพัฒ นาชุ มชน พ.ศ.
2547”
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2535
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อที่ 4 ในระเบียบนี้
“อาสาพัฒนาชุมชน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้
ปฏิบัติงานอาสาสมัครในหมู่บ้านหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า อช.”
“ผู้ นํ า อาสาพั ฒ นาชุ มชน หมายความว่ า อาสาพั ฒ นาชุ มชนที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากเวที
ประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครในฐานะของ
ผู้นําของอาสาพัฒนาชุมชนในตําบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า ผู้นํา อช.”
“งวดปฏิบัติงาน” หมายความว่า รอบระยะเวลาสามเดือนในการปฏิบัติงานของอาสา
พัฒนาชุมชน ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน รวม
4 งวดต่อปี
“เงินค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ตั้งงบประมาณเพื่อ
จ่ายให้ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตามจํานวนที่ได้รับจากสํานักงบประมาณ
“เวทีประชาคมหมู่บ้าน” หมายความว่า เวทีพูคุยของชาวบ้าน ที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้เชิญชวนผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ครัวเรือนละหนึ่งคน โดยมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อประชุม พูดคุย
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เสียงข้างมากในเวทีเป็นเกณฑ์ในการดําเนินการคัดเลือกและถอดถอนอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
“เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุ มชน” หมายความว่า เวที พูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชน
ที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้อาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้าน
ในตําบล โดยมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อประชุม พูดคุย ทําความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน และใช้มติเสียงข้างมากในเวทีเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
ถอดถอนผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.)
ข้อที่ 5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจออกคําสั่ง หรือคําแนะนําชี้แจงในการปฏิบัติงาน
อาสาพั ฒนาชุมชน ให้ เหมาะสมแก่ส ภาพท้องถิ่ น และให้ มีอํา นาจตีความวิ นิจฉั ยปั ญหาที่เ กิดจากการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
หมวดที่ 1
การดําเนินงาน
ข้อที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช.ใน
หมู่บ้าน หรือ ผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตน โดยสมัครใจ
ข้อที่ 7 ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช.เพื่อให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 8 ให้กรมการพัฒนาชุมชนเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการ
ดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หมวดที่ 2
การคัดเลือกและการแต่งตั้ง
ข้อที่ 9 ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดเวทีประชาคม
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 10 เป็น อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้คํานึงถึงจํานวน
ชายหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ข้อที่ 10 อช.ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
(3) มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
(4) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มในในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยตามรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ยความ
บริสุทธิ์ใจ
(5) มี พื้น ความรู้ ไม่ ต่ํากว่า ประโยคประถมศึ กษาตอนต้ น หรื อที่ป ระทรวงศึ กษาธิ การ
เทียบไม่ต่ํากว่าประโยคประถมศึกษาตอนต้น
(6) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ กพ.
(8) ไม่เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
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(10) ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้องรั บโทษจํา คุกโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุดให้ จํา คุก เว้น แต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายรัฐวิสาหกิจ
ข้ อ ที่ 11 ให้ พั ฒ นากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบตํ า บลประสานกั บ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และกํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้าน ในตําบล เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้นํา
อช.ตําบลละสองคน เป็นชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน
ข้อที่12. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอรายชื่อ อช.และผู้นํา อช. ที่ได้รับคัดเลือกตาม
ข้อ 9 และข้อ 11 ให้นายอําเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามลําดับ
ข้อที่13. ให้ อช.และ ผู้นํา อช. อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปี และเมื่อปฏิบัติงานครบวาระแล้ว
อาจได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานต่อได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ
ข้อที่14. นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาให้ อช. และผู้นํา อช. ออก
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ด้วยเหตุใด เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 10
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือตําบล ที่ตนปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินหกเดือน
(5) คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่า
มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของหมู่บ้านหรือตําบล แล้วนํามติเสนอเวที
ประชาคมหมู่บ้าน หรือเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบ
ข้อที่ 15 ในกรณีที่ อช.หรือผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและมีวาระการปฏิบัติงาน
เหลืออยู่มากกว่าเก้าสิบวัน ให้ดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ตามวิธีการที่กําหนดไว้ข้อ 9 และข้อ
11 และให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
หมวดที่ 3
สิทธิและหน้าที่
ข้อที่ 16. อช.มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
(1) กระตุ้นให้องค์กรประชาชน รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้าน และสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ได้เอง รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ริ เ ริ่มและสนับ สนุ น การดํ า เนิ น งานพั ฒ นา โดยเป็ นที่ ป รึ กษากลุ่ มเยาวชน กลุ่ มสตรี กลุ่ ม
อาสาสมัคร ตลอดจนองค์กรประชาชน และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
(3) ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
(4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชน กับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชน
อื่นๆ
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ทางราชการมอบหมาย
ข้อที่ 17 ผู้นํา อช. มีหน้าที่ปฏิบัติงานในตําบลที่ได้รับคัดเลือกดังนี้
(1) มีหน้าที่ตามข้อ 16
(2) เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อช.ในตําบล
(3) เป็นผู้แทนอาสาพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
ข้อที่ 18 อําเภอจัดให้มีการประชุม ผู้นํา อช.เป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนการดําเนินงาน โดยผู้นํา อช. อาจได้รับเงินค่าตอบแทน คนละ 500 บาทต่องวด
หลักเกณฑ์การประชุมผู้นํา อช.ประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
วางแผนการดําเนินงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ข้อที่ 19 รูปแบบ เครื่องหมาย เข็มเชิดชูเกียรติ และบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นํา
อาสาพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามแนบท้ายระเบียบนี้ โดยนายอําเภอหรือผู้ที่นายอําเภอมอบหมาย เป็นผู้
ลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในบัตรประจําตัวผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ข้อที่ 20 การรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ให้
เป็นไปตามแบบรายงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ข้อที่ 21 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2547
นายโภคิณ พลกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2552
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.
2547 เพื่อให้การดําเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญั ติร ะเบี ย บบริ หารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2545 ประกอบกับ มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2552”
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 13 ให้ อช.และผู้นํา อช. อยู่ในตําแหน่งได้คราวละ 4 ปี และเมื่อปฏิบัติงานครบวาระแล้ว
อาจได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก”
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2552
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2543
...................................
โดยที่ เ ป็น การสมควรปรั บปรุ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยกองทุน พั ฒนาเด็ กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2537 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2537
บรรดาระเบีย บ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่น ใดที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกั บ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนกลาง (กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ส่วนกลาง) หรือ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัด(กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด)
ข้อ 5 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางขึ้น ในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ขึ้นทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
ข้อ 6 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท อาจมีรายได้จาก
(1) เงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหรือให้เป็นค่าอุปการะเด็ก
(3) การจัดกิจกรรมหาทุน
(4) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
(5) รายได้อื่น ๆ
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(1) คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งบุคคลที่พิจารณาเห็นว่า
สามารถให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กได้ โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้มีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(2) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็น
ประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
โดยแต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนเป็นรองประธานกรรมการ บุคคลที่พิจารณาเห็นว่า
สามารถให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กเป็นกรรมการ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชนเห็นสมควรเป็นกรรมการ โดยให้มีกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคนซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
(3) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัด และบุคคลที่พิจารณาเห็นว่าสามารถ
ให้ การสนั บ สนุ น การดํ า เนิน งานพั ฒนาเด็ กของจั งหวั ดได้ โดยมี พัฒนาการจั งหวั ด เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 8 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระ
(2) ลาออก
(3) ตาย
(4) ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
เมื ่อ กรรมการพ้น จากตํ า แหน่ง เพราะเหตุอื ่น ใด นอกจากถึง คราวออกเมื ่อ ครบวาระให้
แต่ง ตั้ง กรรมการขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่ง
เหลือไม่ ถึงหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวั น ให้ ผู้ซึ่งได้รั บแต่งตั้ งแทนนั้น อยู่ ในตํา แหน่งได้ เพี ยงเท่ าวาระที่ เหลืออยู่
ของซึ่งตนแทน
ข้อ 9 คณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดนโยบาย หลักการ และวิธีการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
(2) สนับสนุน ควบคุม ดูแลการบริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด
ข้อ 10 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบทอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี
(2) กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การรณรงค์ หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
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เด็กชนบทกําหนด
(4) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตามข้อ 11
(5) กําหนดระเบียบ บริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท
(6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ข้ อ 11 การใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบท ให้ ใช้ จ่ า ยเพื่ อการช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น
กิจกรรมการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี โดยให้นําดอกผลเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมาใช้จ่ายเป็น
อันดับแรกก่อน หากมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินต้นของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ให้นํามาใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
สําหรับเงินที่ผู้อุปการะเด็กจ่ายเป็นค่าอุปการะเด็ก ให้จ่ายได้ตามเจตนารมณ์ของผู้อุปการะ
ข้อ 12 ในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กได้ทัน
เหตุการณ์ ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีอํานาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง
ได้ในวงเงินครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทจังหวัดได้ในวงเงิ นครั้ งละไม่เ กินห้ าหมื่ นบาท โดยไม่ ต้องนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ หาร
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 13 การเก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของรัฐบาล
หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท”
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด...”
ข้อ 14 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีตามข้อ 13 เมื่อผู้มีอํานาจตามข้อ 12 อนุมัติแล้ว ให้ประธาน
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท หรือกรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการบริหารที่ได้รับมอบ
อํานาจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อยสองคน
ข้ อ 15 ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเด็ กชนบทส่ ว นกลาง และประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จัดให้มีการจัดทําบัญชีของเงินกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบทส่วนกลางและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน กันยายนของทุกปี ในกรณีที่จําเป็นอาจสั่งให้มีการ
จัดทําบัญชีเพิ่มขึ้นอีกก็ได้
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จัดทํารายงานกิจการและสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เสนอต่อประธานคณะกรรมการอํานวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
ชํานิ ศักดิเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544
...................................
ด้ว ยสภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมในปั จ จุ บั นได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปซึ่งส่ งผลกระทบให้ การ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต้องมีการปรับปรุงการบริหารการดําเนินงานให้สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ในการนี้เห็นสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยกองทุนพั ฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถั มภ์ส มเด็ จ
พระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2543 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึง
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 และข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กองทุนพั ฒนาเด็กชนบท ในพระราชู ปถั มภ์ส มเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.
2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 12 ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
เด็กได้ทันเหตุการณ์ ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีอํานาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ส่วนกลาง ได้ในวงเงิ นครั้งละไม่เกิ นหนึ่งแสนบาท และผู้ ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการใช้จ่า ย
เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดได้ในวงเงินครั้งละไม่เกินห้าหมื่น โดยไม่ต้องนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 13 การเก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารของ
รัฐ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารอื่นซึ่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน จํ า กั ด หรื อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กระทรวงมหาดไทย จํากัด กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ฝากในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท”
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ฝากในนาม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด”
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๔
------------------------โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินการโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน
สร้างรายได้ ด้วยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของท้ องถิ่น ดั งนั้ นเพื่อให้ การดํา เนิ นการตามนโยบายหนึ่ งตํ าบล หนึ่ งผลิต ภั ณฑ์ เป็น ไปอย่ างรวดเร็ ว
มี เ อกภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ เห็ น ควรมี ร ะเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ด้ ว ยคณะกรรมการอํ า นวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการวางนโยบายและจัดทําแผนดําเนินการ เพื่อให้
เกิดบูรณาการในการจัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า "ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการอํ า นวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการ" หมายความถึง คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
"หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบลที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้น
บัญชีผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่จะกําหนดต่อไป
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้ อ ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า "คณะกรรมการอํ า นวยการ หนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ" เรียกโดยย่อว่า "กอ. นตผ" ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ฐ มนตรี ว่ า การทบวงมหาวิ ทยาลั ย ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
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ทบวงมหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน ๑๐ คน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทน
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ หรื อในกรณี ที่ มีก ารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้ก่อนแล้วเมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว
หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ข้อ ๘ นอกจากการพ้ น จากตํา แหน่ งตามวาระตามข้ อ ๗ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ ะพ้ น จาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) นายกรัฐมนตรีให้ออก
(๕) เป็นบุคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ข้ อ ๙ การประชุ ม คณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ มไม่ น้ อยกว่ า กึ่ งหนึ่ งของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํา หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บ ทการดํ าเนิ นงาน "หนึ่งตํ าบลหนึ่ งผลิตภั ณฑ์ "
เพื่อให้การจัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานกันอย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบล ที่จะอยู่
ในบัญชี หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(๓) ศึกษา เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ให้มีการสนับสนุนและเร่งรัด เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน "หนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์"
(๕) ออกระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับและประกาศอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
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ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงาน หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไปช่วยปฏิบัติงาน
โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา
หรือนอกเวลาก็ได้อีกทั้งอาจกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้มีสิทธิได้รับเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยอนุ โ ลม โดยเบิ ก จ่ า ยจากสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๑๒ ค่ าใช้ จ่ ายอื่น ที่ จํา เป็น นอกจากข้อ ๑๑ ในการดํา เนิ น การระเบี ย บนี้ ให้ใช้จ่ า ยจาก
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการอํ า นวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการอํ า นวยการ หนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กอ.นตผ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อธิ บ ดี
กรมประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก อธิบดีกรมพัฒนาแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน ๑๐ คนเป็นกรรมการ
ให้ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น”
ข้ อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๐ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
อํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการดําเนินงาน “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
เพื่อให้การจัดทําแผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประสานกันอย่างมีเอกภาพ และ
ประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตําบล ที่จะอยู่
ในบัญชี หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(๓) ศึกษา เสนอแนะ และให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ในการสนับสนุนและเร่งรัด เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) บูรณาการ การทํางานกับภาคีทุกภาคส่วน
(๕) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ในการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๖) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมการดําเนินงาน
(๗) ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
(๘) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(๙) ออกระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ และประกาศอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๑๐) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน อาจขอให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรืออาจ
ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงาน หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไปช่วยปฏิบัติงาน โดย
ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานตามปกติ และจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือ
นอกเวลาก็ได้ อีกทั้งอาจให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
ข้ อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๑ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
อํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งงบประมาณประจําปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการของคณะกรรมการ”
ข้ อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
อํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

