
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำถำม – ค ำตอบ  
กับโครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน (SML)  

ตำม 
ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน(SML)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 



 

 

ค ำถำม –  ค ำตอบ  
กับโครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน (SML) 

 
๑.  ถำม สำเหตุในกำรยกเลิกระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ว่ำด้วยแนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน(SML) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วใช้ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน
(SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตอบ  เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณให้ถึงหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเพ่ือให้ประชาชนได้มีอิสระ
ในการด าเนินโครงการมากขึ้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ จึงมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงและยกเลิกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
แทน ทั้งนี ้เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมากข้ึน  
    
๒.  ถำม กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่ได้กระท ำตำมระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน(SML) ที่ผ่ำนมำจะมีผลต่อกำรกระท ำภำยใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
 ตอบ หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดบทเฉพาะกาล 
รับรองการประชุมประชาคม การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน การท าโครงการและการเสนอ
โครงการที่กระท าขึ้นภายใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นการด าเนินการ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้แล้ว       
แต่อย่างไรก็ตามหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเริ่มด าเนินการใหม่ตาม ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ 
 
๓. ถำม แล้วกำรกระท ำอ่ืนที่ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชน(SML) ที่ผ่ำนจะมีผลต่อกำรกระท ำภำยใต้ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
 ตอบ หากไม่ขัดกับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน(SML) ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็สามารถด าเนินการได ้
 
๔. ถำม โครงกำรของหมู่บ้ำนหรือชุมชน ที่ได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วจะท ำอย่ำงไร 
 ตอบ สทบ. ได้ด าเนินการรับเรื่องและโครงการทั้งหมดไว้แล้วและจะด าเนินการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน                      
โดยคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ ได้รับการแต่งตั้ง ได้ยืนยันความพร้อมในการด าเนินการ                     
ตาม “แบบส ารวจ ความพร้อมในการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้าน/
ชุมชน” เพ่ือคณะท างานพิจารณาความพร้อมฯ จะได้พิจารณาและเสนอต่อ อคบ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินให้
ต่อไป 
 
๕. ถำม หมู่บ้ำนหรือชุมชน สำมำรถเปลี่ยนแปลงโครงกำรจำกที่เสนอไว้เดิมได้หรือไม่ 
 ตอบ สามารถด าเนินการได้ภายใต้วงเงินงบประมาณที่หมู่บ้านหรือชุมชนได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามขอให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคม 
 
 

 



 

 

๖. ถำม หมู่บ้ำนหรือชุมชนสำมำรถน ำงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไปใช้ด ำเนินกิจกรรมอะไรได้หรือไม่ได้บ้ำงมี
ข้อจ ำกัดหรือไม ่

 ตอบ รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสามารถสร้างรายได้และ
สร้างอาชีพ รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน โดยไม่มีข้อจ ากัดของโครงการที่จะน างบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ ยกเว้นแต่ห้ามน าเงินงบประมาณตามโครงการฯไปใช้ เป็นเงินทุนให้ ประชาชนกู้ยืม                   
หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล และการบริหารจัดการจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  

๗. ถำม ยังมีกำรก ำหนดขนำดของหมู่บ้ำนและชุมชนที่จะขอรับกำรจัดสรรตำมจ ำนวนประชำกรในพื้นที่
ออกเป็น ขนำด S1 S2 และS3 อยู่หรือไม ่

 ตอบ ไม่มีการก าหนดขนาด S1 S2 และS3 แล้ว โดยระเบียบฯ ๒๕๕๕ ได้มีการก าหนดเกณฑ์จ านวนประชากรที่
หมู่บ้านและชุมชนจะได้รับการจัดสรรตามจ านวนประชากร ดังนี้ 

(๑ ) หมู่ บ้ า นห รื อ ชุ ม ช นที่ มี ป ร ะช าก ร ไ ม่ เ กิ น  ๕๐ ๐  ค น  ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร งบ ปร ะม า ณ                  
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  (๒) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ ๕๐๑ คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
  (๓) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 
๘. ถำม กำรจัดสรรงบประมำณให้หมู่บ้ำนหรือชุมชนจะพิจำรณำจำกเกณฑ์อะไร 

ตอบ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ จะจัดสรรตามความพร้อมของหมู่บ้านหรือชุมชน  โดยมีเกณฑ์
เบื้องต้นดังนี้  

๑) เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทาง 
    ที่ก าหนด 
๒) มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน    
    (SML) ของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางที่ก าหนด 
๓) มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหมู่บ้านหรือชุมชนตามแนวทางที่ก าหนด 

 
๙. ถำม ระหว่ำงรอรับกำรจัดสรรงบประมำณ หมู่บ้ำนและชุมชนสำมำรถด ำเนินกำรก่อนล่วงหน้ำได้หรือไม่ 

 ตอบ ควรด าเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖  ซึ่งได้ก าหนดว่า  “หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถเริ่มต้น
ด าเนินงานได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนแล้ว” 

 
๑๐. ถำม หำกหมู่บ้ำนหรือชุมชนเคยเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณมำไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้รับจะสำมำรถ
ขอรับกำรจัดสรรเงินงบประมำณให้เต็มจ ำนวนได้หรือไม่ 

 ตอบ อคบ. จะอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้เต็มจ านวนตามเกณฑ์ท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน พึงจะได้รับอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑. ถำม หำกมีกำรคัดค้ำนหรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ สทบ. มีวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
 ตอบ สทบ. จะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดในระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๖ การบริหารจัดการโครงการ     

กรณีมีผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่า หมู่บ้านหรือชุมชนมีการบริหารจัดการไม่โปร่งใส หรือโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย 
หรือกระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ให้อ าเภอ 
หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องหรือรายงานต่อส านักงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล
เพียงพอ ให้มีหนังสือแจ้งธนาคารระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในบัญชีเงินฝากธนาคารหรือระงับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านและชุมชนไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จึงจะให้ด าเนินการบริหารจัดการเงินงบประมาณ หรือเรียกเงินงบประมาณคืนทั้งหมดหรือบาง
ส่วนรวมดอกผล แล้วแต่กรณี 

 เมื่อส านักงานพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นการกระท าผิดทางอาญา ให้กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณามอบอ านาจให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด  เป็นผู้ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระท าความผิดต่อไปก็ได้ 

 และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีอ านาจในการสั่งให้หมู่บ้านหรือชุมชน หรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและ
ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ ตามความ
เหมาะสม 
 

๑๒. ถำม กรณีคณะกรรมกำรโครงกำรหมู่บ้ำนและชุมชน เสียชีวิต จะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร 
           ตอบ หากมีกรณี เสียชีวิต ลาออก หรือไม่สามารถท างานได้ ให้ที่ประชุมเสนอชื่อและเลือกคณะกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชนเพ่ิมเติม แทนเท่ากับจ านวนที่ขาดหายไปในทุกครั้งที่มีการประชุม โดยจ านวนและต าแหน่งของ
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นไปตามสัดส่วนของขนาด/จ านวนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และควร
ค านึงถึงจ านวนกรรมการชาย/หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

๑๓. ถำม หำกกำรประชุมประชำคม อ ำเภอ/เทศบำล/หน่วยงำนที่ อคบ. ก ำหนด ไม่ส่งผู้สังเกตกำรณ์ หรือลง
นำมรับรองจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
   ตอบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จะต้องแจ้งไปยัง อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด  เพ่ือให้ส่ง
ผู้แทนมาสังเกตการณ์ การประชุมประชาคมและลงนามรับรองการประชุม ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หากไม่ด าเนินการให้ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ สทบ. เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๑๔. ถำม เมื่อหมู่บ้ำน/ชุมชนต้องกำรประชุมประชำคม ต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง 
 ตอบ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องก าหนดวันประชุมประชาคมให้เรียบร้อย จากนั้นปิด

ประกาศล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบอย่างน้อย ๓ วัน พร้อมส่งผู้แทนแจ้งความจ านงต่อนายอ าเภอ/
นายกเทศมนตรี /ผู้อ านวยการเขต เพื่อให้นายอ าเภอ/นายกเทศมนตรี/ ผู้อ านวยการเขตจัดส่งผู้แทนมาสังเกตการณ์และ
ให้ค าแนะน าในการประชุมประชาคมตามวันเวลาที่ก าหนด 

 
๑๕. ถำม หมู่บ้ำน/ชุมชนต้องจัดกำรประชุมประชำคมในวันใด 

  ตอบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถก าหนดวัน-เวลาประชุมประชาคมได้ด้วยตนเอง  
ตามความสะดวกของประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
 



 

 

๑๖. ถำม ถ้ำคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองในพื้นที่ไม่มีหรือไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำร                   
ไม่ได้จะท ำอย่ำงไร 

      ตอบ หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพ้ืนที่นั้นไม่มีหรือไม่ด าเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้แจ้งประสานจาก อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนด าเนินการแทน 

 
๑๗. ถำม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมในวันประชุมประชำคมของหมู่บ้ำน/ชุมชน คือ อะไร 

 ตอบ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๑. เป็นคนไทย 
   ๒. มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
   ๓. อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน  
            (โดยการรับรองของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน) 
 
๑๘. ถำม เป้ำหมำยของกำรประชุมประชำคม คือ อะไร 

  ตอบ เป้าหมายของการประชุมประชาคม คือ 
    ๑. เสนอและคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
   ๒. น าเสนอปัญหาและความต้องการของส่วนรวม 

   ๓. คัดเลือกและให้ความเห็นชอบ กรอบ/แผนงาน/โครงการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML) 
 

๑๙. ถำม เกณฑ์ขั้นต่ ำของผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคม มีรำยละเอียดอย่ำงไร 
     ตอบ ต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี อย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้ารว่มประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

๒๐. ถำม คุณสมบัติของคณะกรรมกำรโครงกำรหมู่บ้ำนและชุมชน คืออะไร 
     ตอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๑. ต้องเป็นคนไทย 
 ๒. ต้องมีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
 ๓. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๔. ต้องสมัครใจ มีเวลาและพร้อมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
   
  

๒๑. ถำม คณะกรรมกำรโครงกำรหมู่บ้ำนและชุมชน ต้องได้รับคะแนนเสียงรับรองอย่ำงน้อยเท่ำใด 
 ตอบ คณะกรรมการโครงการฯ ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ เสียง 

 
๒๒. ถำม ในกรณีที่หมู่บ้ำน/ชุมชนต้องกำรให้ข้ำรำชกำรหรือผู้ที่มีต ำแหน่งทำงกำรเมือง/กำรปกครองเป็น

คณะกรรมกำรโครงกำรฯ สำมำรถท ำได้หรือไม่ 
      ตอบ เพ่ือให้มีอิสระในการด าเนินโครงการของประชาชน ข้าราชการหรือผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมือง/การ

ปกครองไมค่วรเป็นประธานหรือคณะกรรมการโครงการฯ แต่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการโครงการฯ ได้ 
 



 

 

๒๓. ถำม โครงกำรที่หมู่บ้ำน/ชุมชนจะด ำเนินกำรควรมีลักษณะอย่ำงไร 
  ตอบ เป็นโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชนและต้องไม่ใช่

โครงการที่น าเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปใช้ในลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพ่ือการน าเงิน
ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนกู้ยืม โดยต้องเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
ประชาคม 

 
๒๔. ถำม ในกรณีหมู่บ้ำน/ชุมชน ลงมติเลือกโครงกำรจัดซื้อที่ดิน สำมำรถท ำได้หรือไม่ 

  ตอบ ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากคณะกรรมการโครงการฯ หมู่บ้าน/ชุมชนไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลจึงไม่มีสิทธิ์
ในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะจัดซื้อ 

 
๒๕. ถำม ในกรณีที่หมู่บ้ำน/ชุมชน ลงมติเลือกด ำเนินโครงกำรที่มีลักษณะเป็นกำรต่อยอดโครงกำรกองทุน

หมู่บ้ำน (กองทุนเงินล้ำน) หรือกองทุนอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะสำมำรถท ำได้หรือไม่ 
      ตอบ สามารถท าได้ ถ้าไม่ขัดแย้งกับระเบียบฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
๒๖ ถำม ในกรณีหมู่บ้ำน/ชุมชน ลงมติเลือกโครงกำรที่มีลักษณะหรือมีนัยแอบแฝงเพื่อกำรน ำเงินไปเป็นเงินทุน

หมุนเวียนให้รำษฎรในหมู่บ้ำน/ชุมชนกู้ยืมสำมำรถท ำได้หรือไม่ 
     ตอบ ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากขัดกับข้อก าหนด/หลักเกณฑ์ของโครงการ ทั้งนี้ หากได้ด าเนินการไปแล้วให้ทาง

อ าเภอ/เทศบาล หรือคณะท างานที่เก่ียวข้องแจ้งระงับโครงการดังกล่าวและแจ้งให้หมู่บ้าน/ชุมชนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
โครงการทันที (โดยต้องท าประชาคมใหม่) พร้อมทั้งรายงานผลการเปลี่ยนแปลงไปยังส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
๒๗. ถำม หมู่บ้ำน/ชุมชน ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรประชุมประชำคมหรือไม่ อย่ำงไร  
      ตอบ หมู่บ้าน/ชุมชนต้องท ารายงานผลการประชุมประชาคม ตามคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน(SML) โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้จากอ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. 
ก าหนด หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
๒๘. ถำม ในกรณีที่ต้องกำรเปิดบัญชีของหมู่บ้ำน/ชุมชน ต้องท ำอย่ำงไร 
      ตอบ ในการเปิดบัญชีธนาคารให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุม ก าหนดคณะผู้รับผิดชอบในการเบิก

จ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน ไปติดต่อกับธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารใดก็ได้ตามความต้องการ) เพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีและ
ให้ตัวอย่างลายมือชื่อของคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีและก าหนดเงื่อนไขในการถอน               
“ให้ ๓ คนลงลายมือชื่อร่วมกันจึงมีอ านาจเบิกถอนเงินได้” จากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน                    
พร้อมทั้งน ารายงานการประชุมที่มีการรับรองโดยผู้สังเกตการณ์ประชุมและเอกสารการขอเปิดบัญชีธนาคาร ในชื่อ        
“       SML ปี 55 หมู่บ้าน/ชุมชน ..............................................................หมู่ที่ .........
ต าบล/เทศบาล........................................................” 

 
 
 
 



 

 

๒๙. ถำม กำรรับรองผลกำรประชุมของหมู่บ้ำน/ชุมชน โดยผู้สังเกตกำรณ์รับรองว่ำมีกำรประชุมจริง            
ต้องพิจำรณำอะไรบ้ำง  

      ตอบ ต้องพิจารณารายละเอียดส าคัญ ๔ ประการ ให้ครบถ้วน ดังนี้ 
  ๑. หมู่บ้าน/ชุมชนต้องมีการประชุมประชาคมจริง โดยมีผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ครัวเรือน

ละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ๒. หมู่บ้าน/ชุมชนต้องคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนเป็นที่เรียบร้อยตาม

ข้อก าหนด/หลักเกณฑ์ของโครงการ 
  ๓. หมู่บ้าน/ชุมชน มีกรอบ/แผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ 
  ๔. คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีของ

หมู่บ้าน/ชุมชน ตามคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพ่ือให้เป็น
ผู้แทนในการด าเนินการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชี ให้เรียบเรียบตามหลักเกณฑ์/ข้อก าหนด 

 
๓๐. ถำม ในกรณีหมู่บ้ำน/ชุมชน ต้องกำรควำมช่วยเหลือค ำแนะน ำในกำรด ำเนินโครงกำรเพิ่มเติม               

สำมำรถติดต่อได้ที่ใด 
      ตอบ จังหวัด/อ าเภอ/เทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือหน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษาของจังหวัดที่เป็นศูนย์ประสานงาน (SML) หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 
 ๓๑. ถำม ในกรณีที่เกิดควำมล้มเหลวในกำรด ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ ภัยธรรมชำติต่ำงๆ 

จะมีมำตรกำรอย่ำงไร 
      ตอบ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะพิจารณาเป็นรายกรณีเพ่ื อให้การสนับสนุน/

ช่วยเหลือแก่หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป 
 
๓๒. ถำม ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรระหว่ำงกำรด ำเนินงำน เช่น ยกเลิกโครงกำรเดิม และท ำโครงกำร

ใหม่ต้องท ำอย่ำงไร 
      ตอบ สามารถท าได้ตามมติของที่ประชุมประชาคมหรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับ

มอบหมายจากที่ประชุม โดยแจ้งให้ สทบ. อ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทราบตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

 
๓๓. ถำม ในกรณีหมู่บ้ำน/ชุมชนด ำเนินโครงกำรตำมที่ได้ท ำประชำคมไว้ได้ระยะเวลำหนึ่ง หรือมีผลกำรเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนทั้งจ ำนวนแล้วปรำกฏว่ำมีหน่วยงำน/บุคคลเข้ำไปตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนของหมู่บ้ำน/ชุมชนนั้นๆ และได้แจ้งผลไปยังอ ำเภอ/เทศบำล/หน่วยงำนที่ อคบ. ก ำหนด/ส ำนักงำน
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ว่ำหมู่บ้ำน/ชุมชน มีกำรด ำเนินกำรผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้จะมีมำตรกำร
อย่ำงไร 

      ตอบ ให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรีบด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทันที หากปรากฏว่ามีการด าเนินการผิดวัตถุประสงค์จริง ให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ยุติ
โครงการ และแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือกับสถาบันการเงินที่ปรากฏชื่อในสมุดคู่ฝากทันที พร้อมให้แจ้งผล
การด าเนินการไปยัง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือทราบ/ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  



 

 

๓๔. ถำม จำกข้อ ๓๒. หำกตรวจสอบแล้ว พบว่ำมีควำมผิดและต้องถูกระงับกำรด ำเนินโครงกำร จะมีมำตรกำร
อย่ำงไร 

      ตอบ หากโครงการที่ด าเนินการอยู่ถูกระงับ ให้ชะลอการด าเนินการออกไปจนกว่าการพิจารณาระดับความผิด
จะสิ้นสุดลง และให้เรียกประชุมเพ่ือท าประชาคมเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน และเลือกโครงการที่จะ
ด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

 
๓๕. ถำม จำกข้อ ๓๒. และ ๓๓. หำกตรวจสอบแล้ว พบว่ำมีควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงจริง จะมีมำตรกำรอย่ำงไร  
      ตอบ ให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด เรียกเงินในส่วนที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วคืนจาก

คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ทั้งจ านวน ทั้งนี้ให้ช าระให้ครบภายใน ๑ เดือน นับแต่วันชี้ขาดมูลแห่งความผิด
นั้น และหากไม่ช าระคืนภายในก าหนดเวลาให้อ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ด าเนินการทางกฎหมายอาญา
ต่อไป (ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของทางราชการหรืออ่ืนๆ) 

 
๓๖. ถำม ในกรณีที่หมู่บ้ำน/ชุมชนใดมีผลกำรด ำเนินงำนที่ปรำกฏเป็นข่ำวในทำงลบตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ จะมี

มำตรกำรอย่ำงไร 
      ตอบ ขอให้ทางอ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และแจ้ง

ผลไปยัง ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือทราบหรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่ปรากฏข่าว 

 
๓๗. ถำม คณะท ำงำนตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร    

     ตอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนให้  อคบ. และ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบและพิจารณาตามแนวทางท่ีก าหนด 
 

๓๘. ถำม เม่ือคณะกรรมกำรโครงกำรหมู่บ้ำนและชุมชน ได้ด ำเนินงำนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ด ำเนินกำรอะไรต่อไป 

   ตอบ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนด าเนินงานครบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีนับถัดจากวันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน     
และปิดประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑๕ วัน และแจ้งให้นายอ าเภอ 
หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด ทราบภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ปิดประกาศ 

 
๓๙. ถำม ในกรณีที่ต้องกำรรำยละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ขอควำมช่วยเหลือ 

สำมำรถติดต่อได้ที่ใด 
      ตอบ สามารถสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือขอค าปรึกษา ค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ                  

ได้จาก / ที่ว่าอ าเภอ/เทศบาล /หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทั่วประเทศ และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.ส่วนกลาง/สทบ.สาขา)ผ่านทาง โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๐-๔๒๐๙ โทรสาร ๐-๒๑๐๐-๔๒๐๖  

 
 

********************************** 
 
 



 

 

ช่องทำงในกำรติดต่อ 
 

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด/ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอค าปรึกษา ค าแนะน า ความช่วยเหลือได้จาก 
   ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
     ตู้ ปณ ที่ ๑๑ ปณฝ ห้าแยกปากเกร็ด ๑๑๑๒๑ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๙ 
     โทรสาร : ๐ ๒๑๐๐ ๔๒๐๖ 
     เว็บไซด์ http://sml.villagefund.go.th  
      e-mail: sml@villagefund.go.th 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑ 
     เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๗  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๓๕ 
     โทรสาร : ๐ ๕๓๑๒ ๑๗๑๑ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๒ 
     เลขที่ ๑๔๖/๑๒๙-๑๓๐  ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๔๕ 
    โทรสาร : ๐ ๕๕๔๑ ๒๑๖๐ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๓ 
    เลขที่ ๓๖/๕ ถ.บรมไตรโลกนารถ  ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๐  
     โทรสาร : ๐ ๕๕๒๕ ๙๓๙๑ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๔ 
       เลขที่ ๓๐๘ หมู่ที่ ๑๖  ถ.แจ้งสนิท  ต.เหนือเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
    โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๕๑ ๒๕๕๔ , ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๘๒ 
     โทรสาร : ๐ ๔๓๕๑ ๒๓๖๕ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๕ 
     เลขที่ ๑๖๔/๗  ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
      โทรศพัท์ : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๑ - ๒ 
      โทรสาร : ๐ ๔๓๒๗ ๐๒๕๓ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๖ 
    เลขที่ ๕๓/๔-๕ ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง  อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๗๖ 
     โทรสาร : ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๙๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๗ 
   เลขที่ ๒๘๓/๖-๗ ซ.มิตรภาพ ๑๕ ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  
   จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
   โทรศัพท์ : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๗ - ๘ 
   โทรสาร : ๐ ๔๔๒๒ ๒๗๘๙ 
 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๘ 
   เลขที่ ๘ ซ.ชยางกูร ๓๔  ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง  อ.เมืองอุบลราชธานี   
   จ.อุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
   โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓๒ ๓๐๓๒ 
   โทรสาร :  ๐ ๔๕๓๑ ๓๗๔๒ 
 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๙ 

     เลขที่ ๓๙๖/๑๐๒ หมู่ที่ ๔  ต.มะขามเตี้ย ถ.ชนเกษม  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี   
                     จ.สรุาษฎรธ์านี ๘๔๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๑ - ๒ 
     โทรสาร : ๐ ๗๗๒๘ ๙๖๓๒ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๐ 
     เลขที่ ๕๘๐ และ ๕๘๒  หมู่ที่ ๒   ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  ๙๐๑๐๐ 
    โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๒ 
     โทรสาร : ๐ ๗๔๓๓ ๓๒๖๓ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๑ 
    เลขที่ ๖๒๕ ถ.สุขุมวิท  ต.เหมือง  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบรุี  ๒๐๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๐๘-๙ 
     โทรสาร : ๐ ๓๘๑๑ ๓๗๑๐ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๒ 
      เลขที่ ๒๖๐/๑๗  หมู่ที่ ๒  ต.เจดีย์หัก  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๑ 
     โทรสาร : ๐ ๓๒๓๒ ๗๕๗๐ 
  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๑๓ 
     เลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๖   ต.โพตลาดแก้ว   อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐ 
     โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๓๙ 
     โทรสาร : ๐ ๓๖๖๔ ๕๑๖๑      
  ที่ว่าการอ าเภอ/เทศบาล/หน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทั่วประเทศ 
 
 


