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พระราชบัญญตั ิ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุนหมูบาน”  หมายความวา กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง 

แลวแตกรณี 
“หมูบาน”  หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที ่
“ชุมชนเมือง”  หมายความวา ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา หรือเขตพื้นที่อ่ืน ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๔ ก/หนา ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“คณะกรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
หรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

“กรรมการกองทุนหมูบาน”  หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุน
หมูบานหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณ ี

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกของกองทุนหมูบานหรือสมาชิกของกองทุน
ชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาต ิ

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชน

แหงชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

ประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
กองทุนหมูบาน 
   

 
มาตรา ๕  ในแตละหมูบานหรือชุมชนเมืองใหจัดตั้งกองทุนหมูบานขึ้นกองทุน

หนึ่ง เรียกชื่อวา “กองทุนหมูบาน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แลวแตกรณี โดยใหคณะผูจัดตั้ง
กองทุนหมูบานยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมูบานตอนายทะเบียนกองทุนหมูบานตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

กองทุนหมูบานที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(๑)  เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน 
สรางรายได เพ่ิมรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสราง 

สวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือ
ชุมชนเมือง 

(๒)  เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสําหรับ
ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอื่น เพ่ือดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค 

(๔)  ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานอื่น เพ่ือประโยชนในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกเศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๕)  กระทําการใดๆ เพ่ือพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และ
สวัสดิการของสมาชิกหรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใด กําหนดใหกิจการกองทุนหมูบาน
ตองดําเนินการหรือตองเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม อันเปนภาระที่ไมเหมาะสมหรือเกิน
สมควร คณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหมีการลดภาระ
ดังกลาวแกกิจการของกองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖  ทุนหรือทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานประกอบดวย 
(๑)  เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให 
(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓)  เงินที่สมาชิกนํามาลงหุนหรือฝากไวกับกองทุนหมูบานตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๔)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข

หรือขอผูกพันใดๆ 
(๕)  ดอกผล รายได หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

หมูบาน 
 
มาตรา ๗  สมาชิกและกรรมการกองทุนหมูบานตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การคัดเลือกกรรมการกองทุนหมูบานตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงชายและหญิงใน

สัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
 
มาตรา ๘  การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดําเนินการของกองทุนหมูบานให

เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๙  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  บริหารกองทุนหมูบาน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล 

รายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 
(๒)  ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 
(๓)  จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแต

กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 
(๕)  จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
(๖)  พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิกหรือกองทุนหมูบานอื่นตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไข ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๗)  ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน

หมูบาน 
(๘)  จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๙)  สํารวจ และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน 

และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการ
เก่ียวกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๑๐)  พิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน
สวนรวมอื่นใดของสมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๑๑)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยูแลวใน
หมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๑๒)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบาน 
(๑๓)  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ

กองทุนหมูบานใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวให
สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๔)  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังตามที่
คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 

การดําเนินการใดๆ ตาม (๑๐) ใหใชจายจากเงินรายไดของกองทุนหมูบาน ซึ่ง
มิใชเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมูบานใด ใหโอนบรรดากิจการ 

ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนหมูบานนั้น ไปเปนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนหมูบานใดยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่นเพื่อจัดตั้งกองทุน
หมูบานใหม หรือยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่น ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สิน
ของกองทุนหมูบานนั้นไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดตั้งใหมหรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่กองทุนหมูบานใดแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพ่ือจัดตั้งกองทุน
หมูบานใหม หรือแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อรวมกับกองทุนหมูบานอื่น ใหโอนบรรดากิจการ 
ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินบางสวนของกองทุนหมูบานนั้น ไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดตั้งใหม
หรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ

   
 
มาตรา ๑๑  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ” โดยเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑)  เปนแหลงเงินทุนเพื่อจัดสรรใหกองทุนหมูบานสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา

อาชีพ สรางงาน สรางรายได เพ่ิมรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสู
การสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน
เมือง 

(๒)  เปนผูจัดหาแหลงเงินทุนและประสานงานในการกูยืมเงินระหวางกองทุน
หมูบาน 

(๓)  สงเสริมและพัฒนาหมูบานหรือชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการ
จัดระบบและบริหารจัดการกองทุนหมูบานของตนเอง 

(๔)  สนับสนุนการเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานหรือชุมชน
เมืองทั้งในดานการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิมเพื่อการแกไขปญหา และเสริมสราง
ศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(๕)  สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

 
มาตรา ๑๒  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติประกอบดวย 
(๑)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๓๑ 
(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดรับบริจาค

โดยปราศจากเงื่อนไขหรือขอผูกพันใดๆ 
(๔)  ดอกผล รายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 
มาตรา ๑๓  กิจการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไมอยูในบังคับ

แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยเงินทดแทน และกฎหมายวาดวยประกันสังคม ทั้งนี้ 
ผูอํานวยการ เจาหนาที่ และลูกจางของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๕  คาใชจายในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ ใหจายจากเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

รายไดของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหเปนของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ โดยไมตองนําสงเปนรายไดของแผนดิน 

เงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสวนที่ยังมิไดจัดสรรใหแกกองทุน
หมูบาน ใหนําไปหาผลประโยชนไดโดยการฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย 
หรือซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ทรัพยสินอื่นของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหนําไปหาผลประโยชน
ซึ่งไมมีลักษณะที่เส่ียงตอความเสียหายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กทบ.” ประกอบดวย 
(๑)  นายกรัฐมนตรีหรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
(๒)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๕)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานจํานวนสิบสี่คน 
(๖)  ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคน 
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๕) ใหคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน 
ประธานกรรมการอาจแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหประธานกรรมการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนง 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่

 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการมีมติใหออก 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติและสํานักงาน 
(๒)  จัดหาเงินทุนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และจัดสรรเงิน

ใหแกกองทุนหมูบาน 
(๓)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการจายเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ
(๔)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําทรัพยสินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไปหาผลประโยชน 
(๕)  ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดตั้งและจด

ทะเบียนกองทุนหมูบาน 
(๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการ

ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการกองทุนหมูบาน รวมทั้งการบริหารงานและ
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

(๗)  ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก 
(๘)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมูบาน 
(๙)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คณะทํางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐)  ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง 
การพนจากตําแหนง การปฏิบัติงานในหนาที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

(๑๑)  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมูบาน 
(๑๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาเครือขายกองทุนในทุก

ระดับ 
(๑๓)  แตงตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เ พ่ือดํา เนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๔)  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดทํางบการเงิน

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๕)  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุน

หมูบานแลวรายงานตอคณะรัฐมนตร ี
(๑๖)  ออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่มีการออกระเบียบใหมเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ

กรรมการกองทุนหมูบานหรือสมาชิก ถากรรมการกองทุนหมูบานหรือสมาชิกผูใดมีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามขัดกับระเบียบใหมดังกลาว ใหผูนั้นพนจากการเปนกรรมการกองทุนหมูบานหรือ
สมาชิก แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๐  กรรมการและอนุกรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ย

เล้ียง คาเชาที่พักและคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหจายจาก
เงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ที่ปรึกษาอาจไดรับคาตอบแทน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๑  ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมีสํานักงานใหญ เรียกวา 

“สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “สทบ.” และอาจตั้งสาขาตาม
ความจําเปนก็ได 

 
มาตรา ๒๒  สํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ดําเนินการตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
(๒)  เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๓)  ดําเนินการและประสานงานกับสวนราชการและองคการตางๆ ที่เก่ียวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ดําเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ
กับกองทุนหมูบานและรายงานผลตอคณะกรรมการ 

(๕)  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน 

(๖)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ 
(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ มีอํานาจ
หนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

ผูอํานวยการอาจแตงตั้งรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเปนผูชวยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี ้

ใหผูอํานวยการหรือบุคคลซึ่งผูอํานวยการมอบอํานาจ เปนนายทะเบียนกองทุน
หมูบานโดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบการบริหาร
กิจการของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการของกองทุนหมูบ านและชุมชนเมืองแห งชาติที่ เ ก่ียวของ กับ
บุคคลภายนอกใหผูอํานวยการเปนผูแทนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ

นิติกรรมที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนดยอมไมผูกพันกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ใหผูอํานวยการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การปฏิบัติงานในหนาที่ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให

เจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณ ี

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใดๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงาน สําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็ม
เวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๔ ขอกลับเขารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตรา ๒๔ 
 

หมวด ๓ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

   
 
มาตรา ๒๖  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีใหสํานักงาน

จัดทํางบการเงินแสดงฐานะการเงินและทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผล

การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดตามที่
เห็นสมควร ในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่ อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 

ใหผูตรวจสอบตามวรรคหนึ่งจัดสงผลประกอบการและงบการเงินใหสํานักงาน 
และแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ี

 
มาตรา ๒๘  ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติแลวรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ใหสํานักงานจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

การปดบัญชีใหกระทําปละหนึ่งครั้งตามรอบปงบประมาณ และใหจัดสงงบ
การเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและแสดงความเห็นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 
ใหเสนองบการเงินดังกลาวตอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

การกํากับและควบคุม 
   

 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติโดยทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวากองทุนหมูบานดําเนินการจัดการกองทุนหมูบานใน
ลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนหมูบานไมปฏิบัติตาม
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังของคณะกรรมการ ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสั่งระงับ
การจายเงินของกองทุนหมูบานหรือใหกองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว โดย
ใหแจงคําส่ังเปนหนังสือไปยังกองทุนหมูบาน 

หากกองทุนหมูบานไมเห็นดวยกับคําส่ังตามวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังของผูอํานวยการ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๐  ใหกองทุนหมูบานที่จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนกองทุนหมูบานตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ภายใน
ระยะเวลาสามป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อไดมีการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหถือวาการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (องคการมหาชน) ที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ เสร็จสิ้นลงแลว และใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการ
มหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา 

ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ รายไดและลูกจางของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในสวนที่เก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปเปนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหกรรมการกองทุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่กรรมการกองทุนหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้จนครบวาระ 

ใหสมาชิกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนสมาชิกตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในวาระเริ่มแรก ใหผูอํานวยการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่ งดํารงตําแหนงอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผู อํ านวยการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปจนกวาสัญญาจางผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะสิ้นสุดลง และ
เมื่อสัญญาจางส้ินสุดลงแลวใหดําเนินการคัดเลือกผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

ในระหวางยังไมมีการคัดเลือกผูอํานวยการตามวรรคหก ใหประธานกรรมการ
แตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการไปจนกวาผูอํานวยการที่ไดรับคัดเลือก
ตามพระราชบัญญัตินี้จะเขารับหนาที่ 

ใหนําบรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๔ มาใชบังคับกับการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
จนกวาจะไดมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้กําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเสริมสราง
กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองดวยการใหชุมชนเปนผูกําหนดอนาคตและ
จัดการหมูบานหรือชุมชนตามภูมิปญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในดานการเรียนรู การสราง
และการพัฒนาความคิดริเร่ิมเพื่อการแกไขปญหา การสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและองคกรชุมชนในหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุน
เศรษฐกิจของหมูบานและชุมชนเมืองอันเปนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการ
เสริมสรางภูมิคุมกันทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนมี
ความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนจึงไดจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึน เพ่ือเปน
แหลงเงินทุนสําหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแกกองทุนหมูบานเปนกลไกใหประชาชนในหมูบาน
หรือชุมชนเมืองนําไปใชในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเพ่ิมรายได และลดรายจาย
ในหมูบานหรือชุมชนเมือง และเพ่ือใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ รวมทั้งกองทุน
หมูบานและกองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวน
ทัศนดานการบริหารและการพัฒนาที่มุงสรางกระบวนการเรียนรู ที่มีรูปแบบ วิธีการคิด และ
มุมมองที่เปดกวางมีคุณธรรม และมีการเรียนรูรวมกันโดยอาศัยหลักของการเอื้ออาทรในรูปแบบ
กัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสรางและพัฒนาความคิด ความเขาใจใหเปนระบบในลักษณะของ
การบูรณาการทุกเร่ืองเขาดวยกันและสนับสนุนใหเกิดเครือขายกองทุนในทุกระดับอยางย่ังยืนและ
ตอเนื่อง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

บันทึกขอมูลศนูย/พิมพ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

 
ตอศักดิ์/พงษพิลัย/ผูตรวจ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
A+B 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๒๖ มิถุนายน.๒๕๔๙ 

 


