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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
 

 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเรงดวนที่จะฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท  อันเนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศ  กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปนกระทรวงหลักในการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  
ใหแกประชาชน  จึงไดจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองขึ้น  เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ดวยการพัฒนาชุมชนระดับฐานราก  คือ  ตําบล  หมูบาน  ใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางย่ังยืน  โดยเร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ  
๒๕๔๑  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๑  จัดสรรคืนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
จํานวน  ๒๐๐  ลานบาท  กระทรวงมหาดไทยไดจัดสรรใหเปนรายการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน  จํานวน  ๑๕๐  ลานบาท  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารและการใชจายเงินทุนดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอยคลองตัว  และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  ตลอดจนมีระบบ
รองรับการดําเนินงานที่จะขยายผลเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง  
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  

วินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เศรษฐกิจชุมชน”  หมายความวา  เศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมูบาน  ซ่ึงดําเนินอยูบน

พื้นฐาน  การใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  คุมคาและย่ังยืน  เปนการผลิต
ที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวและชุมชนไดอยางพอเพียง  สวนเกินแหงผลผลิตนี้เปนเศรษฐกิจแหงการ
แลกเปลี่ยน  ซ้ือขายหรือแปรรูปตามกําลังและวัฒนธรรมของชมุชนเอง 
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“กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร”  หมายความวา  เกษตรกรหรือผูวางงานมีการรวมตัวกันเพื่อ
ดําเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน    

“จังหวัด”  หมายถึง  จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย   

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึง  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 

“คณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนที่ไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการอํานวยการที่สวนกลาง 

“คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด”  หมายถึง  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ”  หมายถึง  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอและคณะกรรมการ

พัฒนากิ่งอําเภอ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจาย

ความเจริญสูภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“คณะกรรมการหมูบาน”  หมายถึง  คณะกรรมการหมูบาน  ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที่   

“องคการบริหารสวนตําบล”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบล  ตามกฎหมายวาดวย

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

“สภาตําบล”  หมายถึง  สภาตําบล  ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

หมวด  ๒ 

การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําสงเงิน 

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมการปกครองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง   

เปนผูเบิกจายงบประมาณจากกรมบัญชีกลางตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจาก

สํานักงบประมาณ 

ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมการปกครองหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ  ๕  นําเงินที่เบิกจาก

กรมบัญชีกลางเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไว 
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ขอ ๗ ใหกรมการปกครองเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในทองที่
ใกลเคียง  โดยใชชื่อบัญชีวา  “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน”  เพื่อรองรับเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงบประมาณ  หรือแหลงเงินอื่น 

ขอ ๘ เงินในบัญชีเงินฝากตามขอ  ๗  ใหนําไปใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน  โดยกรมการปกครองสามารถใชจายในการบริหารโครงการไดเทาที่จายจริงไมเกิน
รอยละ  ๓  ของงบประมาณที่ไดรับ 

ขอ ๙ ใหจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  โดยใชชื่อ
บัญชีวา  “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชนจังหวัด…  ”  เพื่อรองรับเงินที่ไดรับ   

ขอ ๑๐ ใหองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล  เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปน
รัฐวิสาหกิจในจังหวัดโดยใชชื่อบัญชีวา  “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองคการบริหาร 
สวนตําบล/สภาตําบล....  ”  เพื่อรองรับเงินที่ไดรับ  หากทองที่ต้ังองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลใด
ไมมีธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจใหเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชยอื่นได   

ขอ ๑๑ เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไวตามขอ  ๗  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ไดแก 
(๑) เงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ  ที่ใหแกโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
บรรดาเงินที่ไดรับดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  ใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไวในวันที่ไดรับเงิน  

หรืออยางชาภายในวันทําการรุงข้ึน 
ขอ ๑๒ เ งินในบัญชี เ งินฝากตามขอ   ๗   ขอ   ๙   และขอ   ๑๐   ใหนําไปใชจายตาม

วัตถุประสงคของโครงการเศรษฐกิจชุมชนโดยสนับสนุนเปนเงินทุนสําหรับกลุมอาชีพหรือกลุม
เกษตรกร  เพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนทองถิ่นตามแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ขอ ๑๓ ในสวนกลาง  ใหมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  เปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการปกครอง  เปนรองประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน  เปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ  ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร  ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  
ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   ผูแทนกรมการคาภายใน   ผูแทน 
กรมประชาสงเคราะห  ผูแทนสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  ผูแทนธนาคารออมสิน  ผูแทนธนาคาร
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เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  เปนกรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบ  จํานวน  ๒  คน  เปนกรรมการ  
ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่  เปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการกองคลัง  
ผูอํานวยการกองราชการสวนตําบล  กรมการปกครอง  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

ในสวนภูมิภาค  ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเปนคณะกรรมการบริหารเงินทุน  โดยใหที่
ทําการปกครองจังหวัด  เปนฝายเลขานุการ   

ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล  ใหคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลและสภาตําบล  เปนคณะกรรมการบริหารเงินทุน 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง  มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการใชเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑจัดสรร  และเง่ือนไขในการใชเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(๓) กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และติดตามผลการใชเงินทุนดําเนินงานตามโครงการ 
(๔) พิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนตามวัตถุประสงคของโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหารเงินทุนของจังหวัด   

มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินทุน  และโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร 
เสนอขอมาตามขั้นตอน  พิจารณาผอนผันเง่ือนไขเกี่ยวกับวงเงินที่ขอกู  กําหนดระยะเวลาผอนชําระคืน  
และเงินสมทบโครงการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ตลอดจนกํากับ  ดูแล  และติดตาม
ผลการใชเงินทุน  

ขอ ๑๖ คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  มีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองคําขอกู เงินทุน   
และโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอขอมาตามขั้นตอน  ตรวจสอบความเปนไปไดของ
โครงการและการผอนชําระคืน  รวมทั้งความเหมาะสมของกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ขอกูยืม 
และองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลในการดําเนินงานลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  ตลอดจน
กํากับดูแลและติดตามผลการใชเงินทุน 

ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการสภาตําบล   
ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหารเงินทุนขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  มีอํานาจหนาที่ 
ในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  และโครงการที่เสนอขอกูยืมเงินทุน
เปนคูสัญญา  และดําเนินการบริหารงานเงินทุนซ่ึงไดรับการอนุมัติจัดสรรจากคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัดในรูปเงินทุนหมุนเวียนภายในตําบลตามความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือสภาตําบล 
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หมวด  ๓ 
การขอยืมเงินและการจายเงินทุน 

 

 

ขอ ๑๘ กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ตองการขอยืมเงินทุน  จะตองเสนอเปนโครงการ 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้  

(๑) เปนโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน  
(๒) เปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล   

และคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  ตามลําดับ 
(๓) ตองมีแผนการชําระเงินคืน  ที่แสดงปรากฏไวในโครงการที่ชัดเจน  
(๔) กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรจะตองมีเงินกองทุนของกลุมรวมสมทบงบประมาณ  ๓๐%  

ของโครงการที่ตองการกูเงินไปลงทุน   
(๕) แบบคํารองขอกูเงินทุนใหเปนไปตามแบบแนบทายระเบียบนี้ 
ขอ ๑๙ วงเงินที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรขอกูยืมเงินทุน  กลุมละไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

กําหนดผอนชําระ  ๓ - ๕  ป  โดยไมคิดดอกเบี้ย  เวนแตเปนกรณีตามขอ  ๒๔ 
ขอ ๒๐ กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  อาจขอกูยืมเงินสูงกวา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  

๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือไมมีเงินสมทบไดครบตามอัตราที่กําหนดในขอ  ๑๘  (๔)  ก็ได  หากคณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัดเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนอยางย่ิงตอกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  มีความ
เปนไปไดสูงและไมมีความเสี่ยงกับเงินที่กูยืมวาจะสูญไป  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอนุมัติแลว
ใหแจงใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลางทราบ 

ขอ ๒๑ กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ไดทําสัญญากูเงินทุนแลว  จะขอกูเงินทุนตอไปได

ตอเมื่อไดชําระเงินยืมครบหมดสิ้นตามสัญญาแลว   

กรณีผลการดําเนินงานของกลุมไดรับผลสําเร็จดีมาก  และประสงคจะชําระเงินยืมใหหมด

กอนระยะเวลาตามสัญญา  ก็สามารถกระทําได 

ขอ ๒๒ การพิจารณาอนุมัติเงินยืมใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรตาง ๆ  มีข้ันตอน

ดําเนินการดังนี้   

(๑) กลุมเสนอโครงการ  โดยใหคณะกรรมการหมูบานรับรอง  วากลุมดังกลาวเปนกลุมอาชีพ

หรือกลุมเกษตรกรมีอยูในหมูบานนั้น ๆ  จริง  ใหแลวเสร็จภายในสามวัน 
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(๒) เมื่อคณะกรรมการหมูบานรับรองความเปนกลุมแลว  ใหเสนอโครงการใหองคการ

บริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับโครงการจากกลุม 

(๓) เมื่อองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลพิจารณาดําเนินการตามขอ  ๑๗  แลว 

ใหรวบรวมโครงการเสนอนายอําเภอเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอพิจารณา 

(๔) ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ  แลวคัดเลือก

เสนอคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดใหเสร็จส้ินภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับโครงการจากนายอําเภอ 

(๕) ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการภายในหาวันนับแตวันไดรับ

โครงการจากคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ 

(๖) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอนุมั ติโครงการแลว  ใหรวบรวมรายงานขอรับ 

การสนับสนุนเงินทุนไปยังคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง   

(๗) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดไดรับแจงการจัดสรรเงินทุนจากคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนกลาง  ใหประมวลดูวาเปนเงินขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลใดเทาใด  แลวให

จายเงินอุดหนุนเปนเงินทุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลนั้น  เทาที่อนุมัติตาม

โครงการ 

(๘) องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลว  ใหเรียกตัวแทน 

กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรมาลงนามสัญญาเงินกูยืมจากเงินทุน  โดยองคการบริหารสวนตําบล 

หรือสภาตําบลเปนคูสัญญาใหแลวเสร็จภายในสามวัน  ตามแบบสัญญาทายระเบียบนี้ 

ขอ ๒๓ สัญญากูยืมเงินกับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  ใหทําข้ึนอยางนอยส่ีชุด  โดยเก็บ

รักษาไวกับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรหนึ่งชุด  องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลหนึ่งชุด  

คณะกรรมการพัฒนาอําเภอหนึ่งชุด  และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดหนึ่งชุด 

ในระหวางที่ไมมีการผิดนัด  หามมิใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลคิดดอกเบี้ย

หรือหาผลประโยชนจากเงินที่นําไปใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืม 

ขอ ๒๔ ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล   รับผิดชอบโครงการที่ผ าน 

ความเห็นชอบทุกโครงการและมีหนาที่สนับสนุน  สงเสริม  กํากับ  ดูแลกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร

ที่ขอยืมเงินทุน  ตลอดจนติดตาม  เรงรัดการนําเงินสงคืน 
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หากกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด  
ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเรงรัดใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรชําระหนี้คืน 
โดยพลัน   หากไมชําระหรือชําระไมครบถวน  ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล 
ต้ังงบประมาณเทาจํานวนเงินที่ทางราชการเสียหายชดใชคืนในทันทีที่มีการต้ังงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลแลวแตกรณี 

ในระหวางที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรผิดนัดไมชําระหนี้หรือชําระไมครบถวน  ใหเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด  

หากกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรไม ยินยอมชําระหนี้   ใหองคการบริหารสวนตําบล 
หรือสภาตําบลดําเนินคดีตามกฎหมายอยาใหคดีขาดอายุความ 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ถาไดรับการชําระหนี้จากกลุมภายหลัง  ใหสงคืนเปนรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลแลวแตกรณี 

การดําเนินการตามวรรคสาม  และวรรคสี่  ถากลุมเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมใหขอย่ืน
อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  การชี้ขาดของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดใหถือเปนที่สุด 

ขอ ๒๕ เงินทุนขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  หากตองการหมุนเวียนให
กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรไดกูยืมตอไป  ใหถือปฏิบัติตามเง่ือนไขการใหกูยืมตามขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙   
และขอ  ๒๑  แตทั้งนี้  ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเปนผูพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงิน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  เวนแตการขอผอนผันการขยายวงเงินกูและการ
สมทบงบประมาณตามขอ  ๒๐  ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดกอนการอนุมัติเงินกู 

ขอ ๒๖ การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  และการเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนขององคการบริหาร
สวนตําบลและสภาตําบล   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน   
การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินที่สภาตําบลหรือองคการบริหาร 
สวนตําบลถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ขอ ๒๗ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  พนวิสัย  หรือเกิดภัยพิบัติ  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  หรืออัคคีภัย  
เปนเหตุใหโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืมเงินไปลงทุนไดรับความเสียหาย  กลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรอาจยื่นคํารองขอผอนผันหรือเลื่อนการชําระเงินคืน  พรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ตอองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  ใหพิจารณาผอนผันหรือเลื่อนกําหนดชําระได  ทั้งนี้   
ตองไดรับอนุมั ติจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลแลวแตกรณี  และรายงาน 
ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ 
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หมวด  ๔ 
การควบคุม  ตรวจสอบ 

 

 

ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการควบคุม  ตรวจสอบ  และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ใหหนวยงานเกี่ยวของถือปฏิบัติ  ดังนี้  

(๑) ใหองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล  จัดทําบัญชีแสดงรายการการยืม  และการ
ชําระเงินคืนเงินทุนหมุนเวียนองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลใหเปนปจจุบัน   

(๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล  จัดทํารายงานฐานะทางการเงินของเงินทุน
หมุนเวียน  และผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบทายระเบียบนี้รายงานใหนายอําเภอทราบ  
ภายในวันที่  ๑  ของเดือนมกราคม  เมษายน  กรกฎาคม  และตุลาคม 

(๓) ใหอําเภอรวบรวมรายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผลการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลในพื้นที่  รายงานใหจังหวัดทราบ  ภายในวันที่  ๕  ของเดือน
ตาม  (๒) 

(๔) ใหจังหวัดรวบรวมรายงานฐานะการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลในพื้นที่  รายงานใหกรมการปกครองทราบ  ภายในวันที่  
๑๐  ของเดือน  ตาม  (๒) 

ขอ ๒๙ เพื่อใหการดํา เนินงานตามโครงการและบริหารเ งินทุนให เปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพ  ใหจังหวัดหรืออําเภอแตงต้ังเจาหนาที่จากสวนราชการที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน  
สงเสริม  ติดตามประเมินผล  กํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการของกลุมตาง ๆ  และพิจารณา
แตงต้ังผูมีความรูดานบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินของเงินทุน  แลวรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีดังกลาวใหทราบอยางนอยปละคร้ัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 










