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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สอดคลอง ตามหลักการ
เหตุผล และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยความตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคทายแหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จึงออกระเบียบ
วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวแทนดังนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ - ๗)
ที่ออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ - ๕)
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“กองทุนหมูบาน” หมายความวา กองทุนหมูบาน หรือกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
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“ชุมชนเมือง” หมายความวา ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขต
พื้นที่อื่น ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความวา คณะอนุกรรมการสนับสนุน และ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ หรือเขต
“คณะกรรมการกองทุ น หมูบ าน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุ น หมู บา นหรื อ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“กรรมการกองทุนหมูบาน” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนดใหใชบริการในการดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน
“ครัวเรือน” หมายความวา ครอบครัวตามทะเบียนบาน อันประกอบดวยบิดา มารดา สามี
ภรรยา บุตร ญาติพี่นอง เปนตน อยูรวมกัน
“หัวหนาครัวเรือน” หมายความวา ผูมีชื่อเปนเจาบานตามทะเบียนบาน
“หุน” หมายความวา การออมทรัพยในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลคาของหุนใหเปนไป ตามระเบียบ
หรือขอบังคับที่กองทุนหมูบานกําหนด
“เงินฝากสัจจะ” หมายความวา เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไวกับกองทุนหมูบาน
โดยใหถือวาเงินออมเปนเงินสะสม ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่กองทุนหมูบานกําหนด
“เงินรับฝาก” หมายความวา เงินรับฝากประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน
หมูบานกําหนด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของกองทุนหมูบาน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง
แลวแตกรณี
“ที่ประชุมสมาชิก” หมายความวา ที่ประชุมใหญสามัญประจําปหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ
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“บัญชีกองทุนหมูบาน” หมายความวา บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน
(ชื่อหมูบานหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนหมูบานเปดไวรองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล
“บัญชีเงินสะสม” หมายความวา บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน (ชื่อหมูบาน
หรื อ ชื่ อ ชุ ม ชนเมื อ ง) หรื อ บั ญ ชี ที่ ๒ ซึ่ ง กองทุ น หมู บ า นเป ด ไว ร องรั บ เงิ น ฝากประเภทอื่ น
นอกเหนือจากเงินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล
“บัญชีเงินกูยืม” หมายความวา บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน (ชื่อหมูบาน
หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๓ ซึ่งกองทุนหมูบานเปดไวรองรับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
“บัญชีเงินอุดหนุน” หมายความวา บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบาน (ชื่อหมูบาน
หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๔ ซึ่งกองทุนหมูบานเปดไวรองรับเงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค
ขอ ๖ ในกรณีกองทุนหมูบานใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุม ชนเมือ งแหงชาติ เนื่องจากโดยสภาพขอเท็จจริงสุดวิสัยที่ดําเนิน การได ใหคณะกรรมการ
กองทุ น หมู บ า นรายงานป ญ หา และเสนอระเบีย บปฏิ บัติ เพื่ อ แก ไขป ญ หาต อ คณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอพิจารณา และนําเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบและประกาศใชเปนรายกรณี ตอไป
หมวด ๒
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ขอ ๗ ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ คือ
(๑) เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น
(๒) ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคา และภูมิปญญาของ
ตนเอง
(๓) เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน
(๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม
(๕) กระจายอํานาจใหทองถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
ขอ ๘ กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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(๑) เปนแหลงเงินทุน เพื่อจัดสรรใหกองทุนหมูบานสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน
สรางรายได เพิ่มรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริม และพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ
สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง
(๒) เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน และประสานงานในการกูยืมเงินระหวางกองทุนหมูบาน
(๓) สงเสริม และพัฒนาหมูบาน หรือชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานของตนเอง
(๔) สนับสนุนการเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานหรือชุมชนเมืองทั้งในดาน
การเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพ และ
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบา น หรือชุมชนเมือง
(๕) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ และความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหแ ก
ประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนเมือง
ขอ ๙ ทุน และทรั พย สิ น ในการดํ า เนิ น การของกองทุ น หมู บา นและชุ ม ชนเมือ งแห งชาติ
ประกอบดวย
(๑) เงิน หรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงิน หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดรับบริจาคโดยปราศจาก
เงื่อนไขหรือขอผูกพันใด ๆ
(๔) ดอกผล รายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน หรือทรัพยสิน ของกองทุน หมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ
ขอ ๑๐ ใหกองทุน หมูบานและชุม ชนเมือ งแหงชาติเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย “กองทุ น
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” กับธนาคาร เพื่อสํารองจายและเตรียมจัดสรรใหแกกองทุนหมูบาน
ใหธนาคารโอนเงินจาก “บัญชีกองทุนหมูบานและชุม ชนเมืองแหงชาติ” เขาบัญชีกองทุน
หมูบานตามคําสั่งจายของคณะกรรมการ
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุน หมูบานและชุม ชนเมืองแหงชาติไปยังบัญชี
กองทุน หมู บา นและบัญชี กองทุ น ชุ ม ชนเมืองตามข อ ๑๒ แห งระเบีย บนี้ บัญชี ละหนึ่ งล านบาท
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ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัด
ในกรณีคณะกรรมการไมสามารถจัดสรรเงินใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ใหขยายระยะเวลาตอไดอีกไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๑๒ ในการอนุมัติใหคณะกรรมการกองทุน หมูบานเริ่มเขาบริหารจัดการและเบิกจายเงิน
จากบัญชีกองทุนหมูบาน หรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองใหคณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้
(๑) ความพรอม ความสนใจ และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานหรือชุม ชนเมือง
รวมทั้งการแสดงออกอยางชัดเจนซึ่งความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการกองทุนหมูบาน และการ
ควบคุมดูแลกันเองในการใชประโยชนจากกองทุนหมูบานของประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนเมือง
(๒) ความพรอมของคณะกรรมการกองทุน หมูบานที่เปน ความพรอมของบุคคลดานความรู
และประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนทางสังคมของหมูบานหรือชุมชนเมือง เชน กลุมออมทรัพย
ธนาคารหมูบาน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพรอมในการเขาบริหารจัดการกองทุน
หมูบาน
(๓) การบริหารจัดการกองทุนหมูบานที่สอดรับและเกื้อกูลกันในสวนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หนวยงานราชการ จัดตั้งขึ้น
(๔) การมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน งานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบานโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุน หมูบาน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในหมวด ๕ แหงระเบียบนี้ เมื่อคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุน
หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห ง ชาติ ไ ปยั ง บั ญ ชี ก องทุ น หมู บ า นและบั ญ ชี ก องทุ น ชุ ม ชนเมื อ ง
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานดําเนินการบริหารจัดการกองทุนหมูบานตามระเบียบขอบังคับกองทุน
หมูบาน
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวากองทุนหมูบานดําเนินการกองทุนหมูบานในลักษณะที่
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสั่งระงับการจายเงินของกองทุน
หมูบานหรือใหกองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว โดยใหแจงคําสั่งเปนหนังสือ
ไปยังกองทุน หมูบาน หากกองทุน หมูบานไมเห็นดวยกับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของผูอํานวยการ
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หมวด ๓
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ขอ ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวั ด
เปน ประธาน ปลัดจังหวัด เปนรองประธาน ผูแ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนธนาคารออมสิน
ผูแ ทนธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณก ารเกษตร ผู แ ทนธนาคารกรุ งไทย จํา กั ด (มหาชน)
คลังจังหวัด ผูแทนสถาบันการศึกษาหรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน ผูแทนคณะกรรมการเครือขาย
กองทุนหมูบานระดับจังหวัดจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ หัว หนากลุม แผนงานและขอมูลสํานั กงานพัฒนาชุม ชนจังหวัด เปน อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการคนที่หนึ่ง พนักงานสํานักงาน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการคนที่สอง
ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ออกคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัด
จํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนหมูบานเลือกกันเอง แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมูบานตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง และใหความเห็นผล
การประเมินความพรอมของกองทุนหมูบาน ซึ่งผานการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอรวมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมูบาน
(๔) เปนหนวยสนับสนุนการจัดการความรูใหกับกองทุน หมูบาน ตลอดจนเครือขายกองทุน
หมูบานทุกระดับ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบ
หรื อ วิธี ป ฏิบั ติ ที่ค ณะกรรมการกํ า หนด เพื่ อให เกิ ด ความโปร งใส และบรรลุ ต ามเปา หมาย และ
วัตถุประสงค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๖) ประสานความรวมมือ เพื่อสนับสนุนดานวิชาการ และการจัดการใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา และความตองการของกองทุนหมูบานในจังหวัด
(๗) จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกองทุนหมูบานตาง ๆ ในจังหวัดเพื่อ
เผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชน และสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ ทราบ
(๘) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในจังหวัดใหคณะกรรมการทราบตามระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัด
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๕ ให มี ค ณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ กรุ ง เทพมหาน คร ประกอบด ว ย
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนรองประธาน ผูแทนการเคหะแหงชาติ
ผูแทนสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ผูอํานวยการสํานักการคลังกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ
จํา นวนห าคน ผู แ ทนคณะกรรมการเครือ ข ายกองทุ น ชุม ชนเมื อ งกรุ งเทพมหานครจํ านวนห า คน
เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ผู อํ า นวยการกองพั ฒ นาชุ ม ชน สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คมกรุ ง เทพมหานครเป น อนุ ก รรมการและ
ผูชวยเลขานุการคนที่หนึ่ง พนักงานสํานักงาน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการคนที่สอง
ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ออกคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
จากองคกรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานครจํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แลวเสนอชื่อตอประธาน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมูบานตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และให
ความเห็นผลการประเมินความพรอมของกองทุนหมูบาน ซึ่งผานการประเมินของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขตรวมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
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(๓) จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการ การขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เป น หน วยสนั บ สนุ น การจั ดการความรูใ ห กับ กองทุน หมู บ านในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ตลอดจนเครือขายกองทุนชุมชนเมืองทุกระดับ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนไป
ตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อใหเกิดความโปรงใส และบรรลุตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค
(๖) ประสานความรวมมือ เพื่อสนับสนุนดานวิชาการ และการจัดการใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา และความตองการของกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร
(๗) จั ด ทํ า ระบบข อ มู ล เชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น หมู บ า นต า ง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชนและสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ ทราบ
(๘) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตกรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการ
ทราบตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด
(๙) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับกรุงเทพมหานคร
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๖ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ เปนประธาน
ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมหรือฝาย บริหารงานปกครอง เปนรองประธาน ปลัดเทศบาลหรือ ปลัดเมืองพัทยา
ทองถิ่นอําเภอ เกษตรอําเภอ ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผูแทนสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน ผูแทนคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ พัฒนาการอําเภอเปนอนุกรรมการ
และเลขานุ ก าร เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอจํ า นวนหนึ่ ง คน เป น อนุ ก รรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ออกคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอ
จํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนหมูบานเลือกกันเอง แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอําเภอ เพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพรอมของกองทุนหมูบานในอําเภอดวยกระบวนการเรียนรู
การมีสวนรวม และการพึ่งพาตนเอง
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร แผนงานงบประมาณกองทุนหมูบานของ
จังหวัด
(๓) จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมูบาน
(๔) เปนหนวยจัดการความรูเพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมูบาน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําการแกไขปญหา ขอรองเรียน ขอขัดแยงของกองทุน
หมูบาน
(๖) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในอําเภอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัดตามระเบียบหรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย
ขอ ๑๗ ให มี ค ณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ เขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด ว ย
ผูอํานวยการเขต เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนรองประธาน ผูชวยผูอํานวยการเขต
หัวหนาฝายการคลังเขต ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน ผูแทนคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขตจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมเขต เปนอนุกรรมการและเลขานุการ นักพัฒนาชุมชนระดับ ๖ ตามที่ผูอํานวยการเขต
มอบหมายจํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขต ออกคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากองคกร
ประชาชนและอื่น ๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขต
จํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขต เพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพรอมของกองทุนหมูบานในระดับเขตดวยกระบวนการเรียนรู
การมีสวนรวม และการพึ่งพาตนเอง
(๒) จัดทํ าแผนปฏิบัติ การรองรับ แผนยุท ธศาสตร แผนงานงบประมาณกองทุ น หมู บา น
ในระดับเขตกรุงเทพมหานคร
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(๓) จัดทํา แผนงานและโครงการ เพื่อบู รณาการการพัฒนากองทุน หมูบา นในระดั บเขต
กรุงเทพมหานคร
(๔) เป น หน ว ยจั ด การความรู เพื่ อ บู ร ณาการการพั ฒ นากองทุ น หมู บ า นในระดั บ เขต
กรุงเทพมหานคร
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําการแกไขปญหา ขอรองเรียน ขอขัดแยงของกองทุน
หมูบานในระดับเขตกรุงเทพมหานคร
(๖) รายงานผลการดําเนิน งานของกองทุน หมูบานในเขตใหคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับกรุงเทพมหานครตามระเบียบ หรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ขอ ๑๘ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานกองทุนชุมชนอื่นที่จะดําเนินการจัดตั้งเปนกองทุนหมูบานตามแต
กรณี โดยใหมีอํานาจหนาที่ในลักษณะเดียวกัน หรือเสมือนกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานระดับจังหวัด
ในระยะเริ่มแรก หากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร
อําเภอ และเขต ที่ยังมิไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่น ๆ ผูแ ทนคณะกรรมการ
เครื อ ข า ยกองทุ น หมู บ า นเป น อนุ ก รรมการตามข อ ๑๔ ข อ ๑๕ ข อ ๑๖ และข อ ๑๗ ให
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับตาง ๆ สามารถดําเนิน การประชุมไดโดยใหถือวาครบองคประชุม
ตลอดจนมีอํานาจหนาที่ตามวรรคสามของขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ได
เพื่อสงเสริม และสนับสนุน กลไกของทองถิ่นในการดําเนิน การพัฒ นา การเรียนรูรวมกัน
ในการบริหารการจัดการกองทุนดวยความสมัครใจ ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะทํางาน โดยคํานึงถึงผูแ ทนเครือขายกองทุน หมูบาน ผูแ ทนกลุมหรือ
องคก รประชาชน เครื อขา ยชุม ชน ปราชญช าวบา น ผูนํา ธรรมชาติ ในทอ งถิ่น ที่ มีความรู หรือ มี
ประสบการณ ดานการพัฒนากองทุน หรือพัฒนาชุมชนทองถิ่นในจํานวนตามความเหมาะสมของพื้นที่
โดยใหมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร
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หมวด ๔
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ขอ ๑๙ ใหกองทุนหมูบานแตละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมูบานจํานวนไมนอยกวา
เกาคนแตไมเกินสิบหาคน ซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมูบาน เปนที่ยอมรับของประชาชนในหมูบาน และ
ชุมชนเมือง และตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๒๐
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน หมูบานนั้นควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิง
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมูบานนั้น ใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน ออกระเบียบขอบังคับกองทุน หมูบาน ตามมติของที่ประชุม สมาชิก โดยใหคํานึงถึงหลัก
ศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแตละหมูบาน หรือชุมชนเมือง
ขอ ๒๐ กรรมการกองทุนหมูบาน ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) เป น ผู มี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นบ า นและอาศั ย อยู ใ นหมู บ า นหรื อ ชุ ม ชนเมื อ งติ ด ต อ กั น
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป กอนวันที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทุนหมูบาน
(๒) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) เปนผูที่ไมมีความประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวม
ในกิจกรรมชุมชน ไมติดการพนัน ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด และไมมีประวัติเสียหายทางดานการเงิน
ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
หรือบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิด
ตอทรัพยสิน เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพย หรือบุกรุก
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(๗) ไมเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ หรือสรางความ
เสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ องคกร หรือหนวยงานที่สังกัด
(๘) ไมเปนผูที่เคยพนจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตามขอ ๒๓ (๓) และ (๔)
ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมูบาน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได
หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบาน
(๓) จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
(๔) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก
(๕) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) พิจารณาเงิน กูยืม ใหแ กสมาชิก หรือกองทุน หมูบานอื่น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน
(๘) จัดทําบัญชีของกองทุน หมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๙) สํารวจ และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่
มีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง
(๑๐) พิจารณาดําเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดของ
สมาชิกและหมูบาน หรือชุมชนเมือง
(๑๑) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยูแลวในหมูบาน หรือ
ชุมชนเมือง
(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบาน
(๑๓) รายงานผลการดําเนินการปญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมูบาน
ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามที่
คณะกรรมการกําหนด
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(๑๔) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการ
กําหนดหรือมอบหมาย
ดําเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ใหใ ชจายจากเงินรายไดของกองทุนหมูบาน ซึ่งมิใชเงินที่ไดรับ
จัดสรรจากกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติ
ขอ ๒๒ กรรมการกองทุนหมูบาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการกองทุนหมูบาน ตามขอ ๒๘ เขาดํารง
ตําแหนง ใหกรรมการกองทุนหมูบานจับสลากออกจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการกองทุน
หมูบานทั้งหมด กรรมการกองทุนหมูบานที่ถูกจับสลากออกไมถือวาพนตําแหนงตามวาระ กรรมการ
กองทุนหมูบานที่พน ตําแหนงอาจไดรับคัดเลือกอีกได
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบานพนจากตําแหนงตามวรรคสอง และพนจากตําแหนงตาม
วาระใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ประกอบดวยกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู
จัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการกองทุนหมูบาน ซึ่งพนจากตําแหนง
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๑๙ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน
กรรมการกองทุนหมูบานซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับคัดเลือกอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได เวนแตในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบาน ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ไดรับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองใหเปนกรรมการกองทุนหมูบานตอ
และมีความประสงคที่จะปฏิบัติงานตอไปใหมีสทิ ธิเปนกรรมการกองทุนหมูบานตอไปตามวาระ
ใหกองทุนหมูบาน จัดทํารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับ
การคัดเลือกเสนอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตทราบ
ขอ ๒๓ นอกจากการพ น จากตําแหน งตามวาระแลว กรรมการกองทุน หมู บาน พน จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีม ติใ หออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๔) ที่ประชุม สมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด
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(๕) ลักษณะตองหามตามขอ ๒๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
(๖) คณะกรรมการใหออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๒๐
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบานพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
อาจแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกเขาดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนหมูบานแทนก็ได และใหผูที่ไดรับ
แตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ใหนําบทบัญญัติใ นขอ ๒๒ วรรคสี่ มาใชบังคับกับกรรมการกองทุน หมูบานซึ่งพน จาก
ตําแหนงตาม (๒) และ (๓)
ขอ ๒๔ ใหค ณะกรรมการกองทุน หมู บา นเลื อกกรรมการดว ยกั น เป น ประธานกรรมการ
กองทุน หมูบาน รองประธานกรรมการกองทุน หมูบาน เหรัญญิกกองทุน หมูบาน และเลขานุการ
กองทุนหมูบาน
ขอ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ถา ประธานกรรมการกองทุน หมู บา นไมม าประชุม หรื อไมอ าจปฏิ บัติ หน าที่ ได ให รอง
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการกองทุนหมูบาน
และรองประธานกรรมการกองทุน หมูบานไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
กองทุนหมูบานที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมูบานคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการกองทุนหมูบานคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
กรรมการกองทุน หมูบา นผูใ ดมีสว นไดส วนเสี ยเปน สวนตั วในเรื่อ งใด หามมิ ใ หเข ารว ม
ประชุมเรื่องนั้น
หมวด ๕
กองทุนหมูบานและสมาชิก
ขอ ๒๖ กองทุนหมูบาน มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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(๑) เปนแหลงเงินทุน หมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได
เพิ่ม รายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการ
หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนเมือง
(๒) เปน แหลงเงิน ทุน หมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสําหรับประชาชนใน
หมูบาน หรือชุมชนเมือง
(๓) รั บ ฝากเงิ น จากสมาชิ ก และจั ด หาทุ น จากแหล ง เงิ น ทุ น อื่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงค
(๔) ให กู ยื ม เงิ น แก ก องทุ น หมู บ า นอื่ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการสร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก
เศรษฐกิจของหมูบาน หรือชุมชนเมือง
(๕) กระทําการใด ๆ เพื่อพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สมาชิก หรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ
ของกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๗ กองทุนหมูบาน ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังนี้
(๑) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงิน ที่สมาชิกนํามาลงหุน หรือฝากไวกับกองทุน หมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๔) เงิน หรือทรัพยสิน อื่น ที่กองทุน หมูบานไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อ นไข หรือขอ
ผูกพันใด ๆ
(๕) ดอกผล รายได หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน
ขอ ๒๘ ในวาระเริ่มแรกในสวนของหมูบาน ใหผูใหญบานเรียกประชุมหัวหนาครัวเรือน
ในหมูบาน ครัวเรือนละหนึ่งคน เพื่อเปดเวทีชาวบานในการชี้แจง ทําความเขาใจ เตรียมความพรอม และ
ดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานจากผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒๐ โดยมีคณะอนุกรรมการ
สนับสนุน ระดับอําเภอเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนสนับสนุนใหการเลือกสรรดําเนินไปดวย
ความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
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การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผูมาประชุมจะตองมีหัวหนาครัวเรือนจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน ทั้งนี้ หัวหนาครัวเรือนอาจมอบหมายใหผูแทนครัวเรือนเขาประชุม
แทนได
เมื่อที่ประชุมกําหนดวิธีการเลือกแลวเสร็จ ใหผูใหญบาน และคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอําเภอสนับสนุนใหการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนไปตามมติของเวทีชาวบาน
ในสวนของชุมชนเมืองใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขต
เปนผูทําหนาที่แทนผูใหญบานตามวรรคแรก
ขอ ๒๙ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตามขอ ๒๘ ตองดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนหมูบานตอคณะกรรมการ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และเปดบัญชี
เงินฝากของกองทุนหมูบานใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหลังจากไดรับเลือก
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานตามขอ ๒๘ เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีที่ ๑ ภายใต
ชื่อบัญชี “กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี (ชื่อบานหรือชื่อชุมชน..............................
หมูที่. ........... ตําบล/แขวง..................................... อํา เภอ/เขต............................................
จังหวัด...................................)” ไวกับธนาคาร เพื่อรับโอนเงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานตามขอ ๒๘ สามารถเปดบัญชีสะสมหรือบัญชีที่ ๒ บัญชีเงินกู
ยืมหรือบัญชีที่ ๓ บัญชีเงินอุดหนุนหรือบัญชีที่ ๔ ไดตามระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ
ตามที่กองทุนหมูบานกําหนด
ขอ ๓๐ สมาชิก ประกอบดวยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น และมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของกองทุนหมูบาน
การรับสมัค รสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ใหเ ปน ไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความตองการ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนเมืองเปนหลัก
ขอ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน
ใหสมาชิกถือหุนของกองทุนหมูบาน หรือมีเงินฝากสัจจะไวที่กองทุนหมูบาน
ในการชําระคาหุน สมาชิกอาจชําระเปน เงิน ทรัพยสิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนดไวในระเบียบ หรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน
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ขอ ๓๒ ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปสมาชิก อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในกําหนด
ระยะเวลาสิบหาวัน นับจากวัน ที่กรรมการกองทุน หมูบานพน จากตําแหนงตามวาระ เพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และรับรองกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับเลือกใหม
วิธีการในการเรียกประชุมใหเปนไปตามที่กองทุนหมูบานกําหนด โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี
ของแตละหมูบาน หรือชุมชนเมือง
ขอ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปแลว คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียก
ประชุม วิสามัญเมื่อ ใดก็ได เมื่อมีเหตุที่ตองขอมติ หรือขอความเห็น ชอบจากที่ประชุม สมาชิกตาม
ระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะเห็นสมควร
จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกองทุน หมูบานเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน
ระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากสมาชิกซึ่งเขาชื่อกันมีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ขอ ๓๔ ในการประชุมสมาชิกตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สมาชิกจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได แตผูรับมอบอํานาจนั้น
จะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกวาหนึ่งรายมิได
การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน
สิบหาวั น นับแตวัน นั ดประชุม ครั้ งแรก ในการประชุม ครั้งหลังถา มิใ ชเ ปน การประชุม ใหญสามั ญ
ประจําป เมื่อมีสมาชิกมาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหถือเปน องค
ประชุม
ขอ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม ขึ้น อีกเสียงหนึ่งเปน เสียงชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
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หมวด ๖
การกูยืมเงินกองทุนหมูบาน
ขอ ๓๖ สมาชิ ก ที่ ป ระสงค จ ะขอกู เ งิ น จากกองทุ น หมู บ า นต อ งจั ด ทํ า คํ า ขอกู โ ดยระบุ
วัตถุประสงคใ นการกูยืมเงิน อยางชัดเจน โดยใหยื่นคําขอกูดังกลาวตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาเงินกู ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนด
ขอ ๓๗ คณะกรรมการกองทุน หมูบานมีอํานาจในการอนุมัติเงิน กูรายหนึ่งไมเกิน จํานวน
สองหมื่นบาท
ในกรณีที่ค ณะกรรมการกองทุ น หมูบานมี ม ติเห็น ควรอนุมัติเ งิน กูรายใดเกิน กว าจํานวนที่
กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเรียกประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดตอไป แตท้งั นี้การอนุมัติเงินกูรายหนึ่งตองไมเกินจํานวนหาหมื่นบาท
การอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติไดรายหนึ่ง
จํานวนไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีที่ ๑)
ไปใชจาย เพื่อการฉุกเฉิน หรือจําเปน เรงดวน โดยกองทุน หมูบานสามารถเบิกเงิน ฉุกเฉิน จากบัญชี
กองทุน หมูบาน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไวเปนเงินสด ตามระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนดของ
กองทุน หมูบาน โดยวงเงิน สดที่เก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับความเห็น ชอบจากที่ประชุม ซึ่งมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติอนุมัติเงินกูยืมตามคําขอทั้งหมด หรือ
บางสวน ใหบันทึกความเห็นในแบบคําขอกูยืมเงิน พรอมทั้งสงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู แจงใหผูขอกูและธนาคารรับทราบโดยเร็ว
ใหคณะกรรมการกองทุน หมูบานแตงตั้งผูแ ทนกรรมการกองทุน หมูบานอยางนอยสองคน
เปนผูแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบานในการทําสัญญากูยืมเงินกับผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู
ใหผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู เปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคาร และแจงหมายเลขบัญชีออมทรัพย
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานรับทราบโดยเร็ว
การโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามวรรคสอง ธนาคารจะเปนผูทําหนาที่โอนเงินเขาในบัญชี ผูกูที่
ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตามคําสั่ง และเงื่อนไขของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคล หรือ
ทรัพยสินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ หรือขอบังคับกองทุนหมูบาน
ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการกองทุน หมูบานกําหนดอัตราดอกเบี้ย หรือคาตอบแทนเงิน ฝาก
และเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี และ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน และชุมชนเมืองเปนหลัก และปดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือ
คาตอบแทนดังกลาวอยางเปดเผย
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเก็บรักษา หรือเบิกจายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไร
ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกําไร ที่เกิดขึ้นจากการนําเงินจากบัญชีกองทุนหมูบาน
(บัญชีที่ ๑) ไปใหสมาชิกกู หรือยืมไปลงทุน หรือ เพื่อการฉุกเฉินจะตองนําเขาบัญชีกองทุนหมูบาน
(บัญชีที่ ๑)
(๒) ใหกองทุนหมูบาน จัดทํางบการเงิน ทุกหกเดือน เพื่อจะไดรับทราบผลประกอบการ
ของกองทุนหมูบานโดยรวม
(๓) ใหเบิกจายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใชจาย หรือนําไปจาย
และจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แตละกองทุนหมูบานไดกําหนดขึ้น
(๔) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจาก
ผลกําไรจากบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงคในการเบิกถอนพรอมหลักฐาน แลว
ปดประกาศใหสมาชิกกองทุนหมูบานไดรับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทําการกองทุนหมูบาน
(๕) การเบิกจายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกําไรใหกองทุนหมูบานจัดทํางบ การเงิน
ตามแบบที่สํานักงานกําหนด เพื่อใหธนาคารเบิกจายตามระเบียบกองทุนหมูบาน
ขอ ๔๑ การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมใหคณะกรรมการกองทุน หมูบาน
พิจารณาตามความเหมาะสมแหงสัญญาเงินกูแตละราย การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืม
พรอมเงินตอบแทนจากผลกําไร ใหผูกูชําระใหแลวเสร็จ ตามวิธีการดังตอไปนี้
(๑) เงินกู หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งใหกูหรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย หรือผลอันเกิดจาก
เงินที่ไดรับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสํานักงาน ใหผูกู หรือผูยืมชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ทําสัญญา ยกเวนเงินบัญชีอื่น
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(๒) เงินกู หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งใหกู หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจากเงินกู
หรือยืมจากสถาบันการเงิน ใหผูกู หรือผูยืมชําระคืนตามที่กําหนดไวในสัญญา
สมาชิกที่ประสงคจะชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมทุกประเภทตองไปติดตอขอชําระคืนเงินกู หรือ
เงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุน หมูบาน เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงิน ตน พรอมดอกเบี้ย
หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ที่จะตองสงชําระคืน
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู หรือ
เงินยืมทุกประเภทของสมาชิกใหกับสมาชิกจํานวนสามฉบับ
ใหสมาชิกนําเงิน (เงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ไปฝาก
เขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก พรอมทั้งทําหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไวกับธนาคาร
เพื่อใหธนาคารถอนเงินจํานวนดังกลาว
ใหธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไวในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แลวนําฝาก
เขาบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีที่ ๑)
เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแลวใหมอบ
หนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ใหกับสมาชิก
เพื่อใหสมาชิกนําไปเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ และนําไปมอบใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานตาม
ระเบี ยบ หรื อข อบั งคั บ ของกองทุน หมู บา นหนึ่ง ฉบับ เพื่ อเปน หลั กฐานในการจัด ทํา บัญ ชี หรื อ
ดําเนินการในสวนหนึ่งที่เกี่ยวของ สวนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ใหธนาคารจัดเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอ ๔๒ กองทุนหมูบานสามารถดําเนินการตามขอ ๔๑ หรืออาจสามารถกําหนดวิธีการชําระ
คืนเงินกู หรือเงินยืม โดยการชําระคืนตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือชําระคืนโดยใชบริการ
ของธนาคารในการใหบริการในหมูบานหรือชุมชน ทั้งนี้จะตองกําหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการ
บริการที่โปรงใสเปนธรรมแกสมาชิก ทั้งนี้โดยใหกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับของกองทุนหมูบาน
กองทุนหมูบานใดมีวิธีการชําระคืนนอกเหนือจากขอ ๔๑ และขอ ๔๒ วรรคแรก สามารถ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการได
ขอ ๔๓ กองทุนหมูบานสามารถกูยืมเงินกับกองทุนอื่นได เพื่อนําไปใหสมาชิกกูตอไปลงทุน
ในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย และบรรเทาเหตุจําเปนเรงดวน หรือฉุกเฉินได
ตามวิธีการดังตอไปนี้
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(๑) กองทุน หมูบ า นที่ใ ห กู และกองทุ น หมู บ านที่ ขอกู ต องเรีย กประชุ ม สมาชิก เปด เวที
ประชาคม พรอมทั้งขอความเห็นชอบจากสมาชิก โดยชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค วงเงิน ขอกู
เงื่อนไขของสัญญา ตลอดจนประเด็นสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยตองมีผูมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และใหมีผูแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขต
มาเปนผูสังเกตการณดวย
(๒) จัดทําสัญญากูเงิน และมีหนังสือถึงธนาคารที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือใหโอนเงิน
จากบัญชีกองทุนหมูบานที่ใหกู (บัญชีที่ ๑) ไปยังบัญชีกองทุนหมูบานที่ขอกู (บัญชีที่ ๑)
(๓) มีหนังสือแจงคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตอยางเปนทางการ
ทั้งนี้ เพื่อคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดั บอําเภอ หรื อระดับ เขตจะไดแ จ งใหคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด หรือ
กรุงเทพมหานครแจงใหสํานักงานไดทราบเปนลําดับ
ขอ ๔๔ ในกรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมชําระคืน ตน เงิน กูพรอมดอกเบี้ย หรือคาตอบแทนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน ใหผูกูเสียเบี้ยปรับตามจํานวนที่ระเบียบ หรือขอบังคับที่กองทุน
หมูบาน กําหนดไวอยางแนนอนสําหรับจํานวนที่ขาด หรือคางชําระเวนแตผูกูไดรับอนุญาตใหผอนผัน
การชําระหนี้
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกูรายหนึ่งรายใด
ก็ไดเมื่อมีเหตุผลอัน สมควร และดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกดวยเสียงเกิน กึ่งหนึ่ง หรือ
ดําเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด
ขอ ๔๕ ในกรณี ที่ผู กูมิไ ดเ ริ่ม ดําเนิน การตามวั ตถุ ประสงคใ นการขอกู ยืม เงิ น หรื อเมื่อ มี
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูกูนําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงคโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือคาตอบแทน
ที่คางชําระคืนเต็มจํานวนไดโดยทันที
กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด หรือแยงกับหลักศาสนาของสมาชิกของกองทุน
หมูบาน ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถกําหนดหลักเกณฑ และรูปแบบในการใชประโยชน
จากเงินกองทุนหมูบาน และการกําหนดผลตอบแทนใชคืนกองทุนหมูบาน ใหสอดคลองกับหลัก
ศาสนาของสมาชิกนั้นได
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หมวด ๗
การทําบัญชีและการตรวจสอบ
ขอ ๔๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และจัดทํารายการรับ - จายเงินกองทุนหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
และแจงใหสมาชิกทราบ รวมทั้งใหจัดทําสรุปผลการดําเนิน งานประจําปรายงานตอคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก
ใหค ณะกรรมการแตง ตั้งผู ตรวจสอบ เพื่อ ตรวจสอบ และประเมิน ผลการบริหารจัด การ
กองทุนหมูบานและการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้
ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ใหผูตรวจสอบตามวรรคสาม จัดสงผลประกอบการและงบการเงินใหสํานักงาน และแสดง
ความเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี (วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป)
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จัดทํางบการเงินพรอมทั้งรายละเอียดประกอบตาม
แบบที่คณะกรรมการกําหนด และสงใหผูตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
ใหคณะกรรมการกองทุน หมูบ าน สรรหาผูตรวจสอบบัญ ชีของกองทุน หมูบา นเสนอต อ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อขอความเห็นชอบในการทําหนาที่ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใชจายเงิน และทรัพยสินของกองทุนหมูบาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด และใหทําบันทึกรายงาน
ผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิก และสาธารณชน
ขอ ๔๘ การจัดสรรกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นปบัญชีหากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิคณะกรรมการ
กองทุน หมูบานสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุน หมูบาน
กําหนด
การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชน หมูบาน และชุมชน
โดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงิน อื่นตามระเบียบกองทุนหมูบาน
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ทั้งนี้ หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุน ของสมาชิก สําหรับเงินสมทบกองทุน และเงิน
ประกันความเสี่ยงใหคงไวในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
วิธีการ ในการจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพิ่มเติม เพื่อประโยชนของการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

