
 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)     

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
____________________________________ 

 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า ถึง 
แหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึง
เพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือดูแลสังคมในชุมชน จัดหาแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดยการจัดสรร
งบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
หมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง โดยในการประชุมก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับ
กองทุนและค่าใช้จ่ายส าคัญตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีด าริให้
ส านักงานกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) นั้น 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการต่อสู้
แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมศักยภาพการหารายได้  ลดรายจ่ายและสร้างโอกาส 
ในอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๑๑  มาตรา ๑๙(๑) และมาตรา ๑๙(๑๖) แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย              
แนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทาง 
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗              
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 “ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล (เฉพาะเทศบาลต าบลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิกต าแหน่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา ๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓    
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ) รวมถึงชุมชนที่หน่วยงานของรัฐรับรองและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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 “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง              
แล้วแต่กรณี 
 “คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชนซึ่งที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีฉันทามติให้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการเพ่ือบริหาร
กิจการ”  
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน  เรียกโดยย่อว่า “อคบ.”  
 “โครงการ” หมายความว่า งานหรือกิจกรรมที่มีการก าหนดกรอบแผนงาน วัตถุประสงค์วงเงิน
งบประมาณ และอ่ืนๆ ตามท่ีประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือชุมชนมีมติก าหนดขึ้น 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารออมสินหรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
หรือธนาคารกรุงไทย ซึ่งส านักงานได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้เพ่ือโอนเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับจัดสรรตามโครงการพัฒนาศักยภาพ   
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้     
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  

 
 ข้อ ๖ ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน หรือ อคบ.” ประกอบด้วย บุคคลซึ่งประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ แต่งตั้ง โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
 ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

 
หมวด ๒ 

การขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

 ข้อ ๘ หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ต้องเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่หน่วยงานของรัฐรับรองและให้ ได้รับความเห็นชอบ
จาก อคบ. 
 ข้อ ๙ หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปร่วมด าเนินงานกับหมู่บ้านหรือ
ชุมชนใกล้เคียง หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่ได้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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หมวด ๓ 
ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 
 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องจัดให้มีการประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทาง  
ที่ก าหนดในคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เมื่อได้
ด า เนินการเสร็จแล้วให้ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้าน และชุมชนเสนอชื่ อหมู่บ้ านหรือชุมชน                      
พร้อมเอกสารรายงานการประชุมประชาคม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี 
หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด ภายใน ๕ วันท าการนับแต่วันได้ประชุมประชาคมเสร็จ 
 หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถจัดประชุมประชาคมได้ ให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน 
เป็นผู้จัดประชุมประชาคมและด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
 ในการประชุมประชาคม ให้มีผู้แทนของอ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่  อคบ. ก าหนด           
เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ 
 ข้อ ๑๑ เมื่อนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
โครงการหมู่บ้านและชุมชน พร้อมด้วยเอกสารแล้ว ให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ.
ก าหนด ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ลงนามรับรองเอกสารรายงานการประชุมประชาคม และรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านและชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการ  
 (๒) จัดส่งรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน รายชื่อคณะกรรมการ และสรุปการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
พร้อมเอกสารไปยังส านักงานภายใน ๕ วันท าการ พร้อมแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่  อคบ. ก าหนด            
และกระทรวงมหาดไทยเพ่ือบันทึกลงฐานข้อมูล 
 (๓) เมื่อส านักงานได้รับแจ้งรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน พร้อมเอกสารแล้วให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยไม่ชักช้า และให้ประธานอนุกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรองการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพิจารณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน
หรือชุมชน 
 เมื่อด าเนินการตาม(๓)แล้ว ให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด าเนินการโอนเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านหรือชุมชนต่อไป  
 

หมวด ๔ 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชน 

 
 ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานได้รับเอกสารตามข้อ ๑๑ (๓) แล้วให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน
หรือชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้แจ้งอ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบผลการด าเนินการ เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกันนี้ให้สรุปเสนอคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินการในภาพรวม 
 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่หมู่บ้านหรือชุมชนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม               
ให้คณะอนุกรรมการชี้แจงให้หมู่บ้านหรือชุมชนทราบ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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 ข้อ ๑๔ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  (SML) จะจัดสรร
โดยยึดหลักความเป็นจริงตามจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับแจ้งจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เทศบาลและหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรไม่ เกิน ๕๐๐ คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
  (๒) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ ๕๐๑ คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
  (๓) หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คน ขึ้นไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 การจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นให้สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการทีค่ณะอนุกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๑๕ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จะจัดสรร
ตามความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน 
 ข้อ ๑๖ หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถเริ่มต้นด าเนินงานได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนแล้ว 
 กรณีมีการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ตรงตามหลักเกณฑ์
ในข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนมีหน้าที่แจ้งนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือ
บุคคลที่  อคบ. ก าหนด ทราบ เพ่ือประสานงานอ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่  อคบ. ก าหนด           
หากอ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ตรวจพบเองในภายหลัง ให้ด าเนินการตามข้อเท็จจริง 
พร้อมส าเนาแจ้งส านักงานทราบ 
 ส าหรับเงินงบประมาณที่หมู่บ้านหรือชุมชนได้รับการจัดสรร และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในบัญชี               
เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) รายได้ที่เป็น
ส่วนเพ่ิมจากการน าเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ไปลงทุน ลิขสิทธิ์ ในสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินสืบเนื่องที่เกิดจากการน าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปด าเนินการ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านหรือชุมชน               
เพ่ือน าไปบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  
 

หมวด ๕ 
การด าเนินงานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 
 ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการโครงการ
หมู่บ้านและชุมชน จ านวน ๙ ถึง ๑๕ คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิคม ผู้ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ /
ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
 การประชุมประชาคมต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง และมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปอย่างน้อย
ครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น 
จึงถือว่าครบองค์ประชุมและให้ถือมติตามเสียงข้างมาก 
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 หากไม่สามารถจัดประชุมประชาคมได้ตามหลักเกณฑ์ในวรรคสอง ให้คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพ่ือให้สามารถจัดประชุมประชาคมได้ 
 ข้อ ๑๘ การน าเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ไปใช้เป็น
เงินทุนให้ประชาชนกู้ยืม หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลจะกระท ามิได้ โดยการด าเนินงานต้องบริหารจัดการด้วย
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
เกินกึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม และให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง  
หากจ านวนเสียงที่ลงมติเท่ากัน ให้ประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ิม 
อีกหนึ่งเสียง 
 ในการด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ
จ านวน ๔ คณะ และก ากับดูแลให้คณะผู้รับผิดชอบด าเนินการตามคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
 คณะผู้รับผิดชอบ มีดังนี้ 
 (๑) ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวน ๓ คน 
 (๒) ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการ จ านวน ๓ คน 
 (๓) ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๓ คน 
 (๔) ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินโครงการจ านวน ๓ คน 

 
หมวด ๖ 

การบริหารจัดการโครงการ 
 

 ข้อ ๒๐ ให้ส านักงานจัดท าคู่มือ/ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านหรือชุมชนถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานเดียวกัน 
 ข้อ ๒๑ กรณีมีผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่า หมู่บ้านหรือชุมชนมีการบริหารจัดการไม่โปร่งใส                  
โดยด าเนินโครงการขัดต่อแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท าการอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ให้อ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องหรือ
รายงานต่อส านักงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลเพียงพอ ให้มีหนังสือแจ้งธนาคารระงับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในบัญชีเงินฝากธนาคารหรือระงับการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากของ
หมู่บ้านและชุมชนไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ  จึงจะให้ด าเนินการบริหาร
จัดการเงินงบประมาณ หรือเรียกเงินงบประมาณคืนทั้งหมดหรือบางส่วนรวมดอกผล แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๒ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ให้ส านักงานประสานหรือขอความร่วมมือจากนายอ าเภอ      
หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด แล้วแต่กรณี ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 เมื่อส านักงานพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นการกระท าผิดทางอาญา                
ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณามอบอ านาจให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ 
อคบ. ก าหนด  เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระท าความผิดต่อไปก็ได้ 
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 ข้อ ๒๓ เมื่อเกิดกรณีตามข้อ ๒๑ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) มีอ านาจในการสั่งให้หมู่บ้านหรือ
ชุมชน หรือคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 

หมวด ๗ 
การแจ้งผู้มีสิทธิในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 
 ข้อ ๒๔ ให้คณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี ไปติดต่อกับธนาคารส านักงานสาขา             
ในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการเปิดบัญชีและให้ตัวอย่างลายมือชื่อของคณะผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท า
บัญชีและก าหนดเงื่อนไขในการถอน “ให้ ๓ คนลงลายมือชื่อร่วมกันจึงมีอ านาจเบิกถอนเงินได้” จากบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในคู่มือ/ค าแนะน าในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เท่านั้น 
 ข้อ ๒๕ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหมู่บ้านหรือชุมชน ให้คณะผู้รับผิดชอบมีข้อตกลงกับธนาคาร 
ในการสละสิทธิเรียกร้องและให้สิทธิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  มีอ านาจในการแจ้งระงับ                   
การเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ 
 ข้อ ๒๖ การเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ให้คณะผู้ รับผิดชอบ                   
ในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี ๓ คน เป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
ประกอบด้วย 
  (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนของคณะผู้รับผิดชอบ และใบเบิกเงินของธนาคาร 
  (๒) ส าเนาใบส าคัญรับเงินพร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จ าหน่าย หรือส าเนา 
ใบส่งของ หรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน           
 โดยน าหลักฐานตามข้อนี้เสนอต่อธนาคารส านักงานสาขาในพ้ืนที่และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายใน      
๑ วัน และให้ธนาคารส านักงานใหญ่รายงานผลการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน
ให้ส านักงานทราบเป็นประจ าทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ได้รับการประสานจากส านักงาน 
 ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชน                     
คนใหม่ตามข้อ ๑๙ วรรคสาม (๑) ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องได้รับฉันทามติจากที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน และเมื่อได้รับฉันทามติแล้วให้น าหลักฐานไปแสดง และเปลี่ยนลายมือชื่อกับธนาคารพร้อมกับผู้รับผิดชอบ
ในการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชนคนเดิมหรือหลักฐานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจากคนเดิม
และแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

 
หมวด ๘  

การใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
 

 ข้อ ๒๘ เงินงบประมาณส าหรับใช้เพื่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ให้เบิกจ่ายจากเงินที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ือด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  



 

 

 

 - ๗ - 

 ข้อ ๒๙ ค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน               
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนให้กับหมู่บ้านหรือชุมชน              
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนให้กับหมู่บ้ านและชุมชน ให้เบิกจ่ายตามมติของคณะอนุกรรมการ                   
ส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการในการอนุมัติและสั่งจ่าย ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๐ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้คณะท างาน                
ของหมู่บ้านหรือชุมชน บริหารจัดการเงินงบประมาณตามที่ ได้รับจัดสรรโดยโปร่งใส ประหยัด และ  
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีฉันทามติ โดยต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ตามท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๓๑ ให้ใช้หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินและลงบัญชี โดยให้ถือปฏิบัติ     
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ วรรคสอง และด าเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือ/ค าแนะน าในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
 

หมวด ๙ 
การลงทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 ข้อ ๓๒ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ ให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นบัญชีของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน และแจ้งให้อ าเภอ หรือเทศบาล หรือหน่วยงานที่ อคบ. ก าหนด ทราบ เพ่ือออกหนังสือรับรองสิทธิ และ
ให้แจ้งให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ 

 
หมวด ๑๐ 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อ ๓๓ เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนด าเนินงานครบ ๖ เดือน หรือ ๑ ปีนับถัดจากวันที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจะต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน และแจ้งให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี หรือบุคคลที่ อคบ. ก าหนด ทราบภายใน ๕ วันท าการ     
นับแต่วันที่ปิดประกาศ 
 ข้อ ๓๔ ให้มีคณะท างานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของหมู่บ้านหรือชุมชนให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
ตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 
 



 

 

 

 - ๘ - 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๕ ให้บรรดาการประชุมประชาคม การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน       
การท าโครงการและการเสนอโครงการที่กระท าขึ้นภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นการประชุมประชาคม การคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน การท าโครงการและการเสนอ
โครงการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 
 

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
 


