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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเรงดวนที่จะฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท อันเนื่องมาจากวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปนกระทรวงหลักในการบําบัดทุกข บํารุงสุข
ใหแกประชาชน จึงไดจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองขึ้น เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ดวยการพัฒนาชุม ชนระดับฐานราก คือ ตําบล หมูบาน ใหมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ
เสริม สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางยั่งยืน โดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ
๒๕๔๑ ซึ่งคณะรั ฐ มนตรีไดมีม ติเ มื่อวัน ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๑ จัดสรรคืน งบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนิน โครงการเศรษฐกิจชุม ชน
จํานวน ๒๐๐ ลานบาท กระทรวงมหาดไทยไดจัดสรรใหเปนรายการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน จํานวน ๑๕๐ ลานบาท ดังนั้น เพื่อใหการบริหารและการใชจายเงินทุนดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอยคลองตัว และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนมีระบบ
รองรับการดําเนินงานที่จะขยายผลเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองไดอยางตอเนื่อง
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนิน งานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน ผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เศรษฐกิจชุมชน” หมายความวา เศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมูบาน ซึ่งดําเนินอยูบน
พื้นฐาน การใชประโยชนจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม คุมคาและยั่งยืน เปนการผลิต
ที่เ ลี้ย งชี วิต ครอบครัว และชุม ชนได อ ยา งพอเพีย ง สว นเกิน แหง ผลผลิ ต นี้เ ปน เศรษฐกิจ แห งการ
แลกเปลี่ยน ซื้อขายหรือแปรรูปตามกําลังและวัฒนธรรมของชุมชนเอง
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“กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร” หมายความวา เกษตรกรหรือผูวางงานมีการรวมตัวกันเพื่อ
ดําเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
“จังหวัด” หมายถึง จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
“คณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง” หมายถึง คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการอํานวยการที่สวนกลาง
“คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๕
“คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาอําเภอและคณะกรรมการ
พัฒนากิ่งอําเภอ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบทและการกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๕
“คณะกรรมการหมูบาน” หมายถึง คณะกรรมการหมูบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวา ดว ย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
“สภาตําบล” หมายถึง สภาตําบล ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
หมวด ๒
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ขอ ๕ ใหอธิ บดีกรมการปกครองหรื อผูที่ไ ดรับมอบหมายจากอธิบ ดีกรมการปกครอง
เปนผูเบิกจายงบประมาณจากกรมบัญชีกลางตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงบประมาณ
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมการปกครองหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๕ นําเงิน ที่เบิกจาก
กรมบัญชีกลางเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไว
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ขอ ๗ ใหกรมการปกครองเปดบั ญชีเงิ น ฝากไวกั บธนาคารที่เป น รัฐ วิ สาหกิจในทองที่
ใกลเคียง โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อรองรับเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงบประมาณ หรือแหลงเงินอื่น
ขอ ๘ เงิ น ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากตามข อ ๗ ให นํ า ไปใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โครงการ
เศรษฐกิจชุมชน โดยกรมการปกครองสามารถใชจายในการบริหารโครงการไดเทาที่จายจริงไมเกิน
รอยละ ๓ ของงบประมาณที่ไดรับ
ขอ ๙ ใหจังหวัดเปดบัญชีเงิน ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐ วิสาหกิจในจังหวัด โดยใชชื่อ
บัญชีวา “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด… ” เพื่อรองรับเงินที่ไดรับ
ขอ ๑๐ ใหองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปน
รัฐ วิ สาหกิจในจัง หวัด โดยใชชื่ อบัญ ชีวา “บั ญชีเ งิน ทุ น โครงการเศรษฐกิจ ชุม ชนองคการบริ หาร
สวนตําบล/สภาตําบล.... ” เพื่อรองรับเงินที่ไดรับ หากทองที่ตั้งองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลใด
ไมมีธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจใหเปดบัญชีกับธนาคารพาณิชยอื่นได
ขอ ๑๑ เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไวตามขอ ๗ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ไดแก
(๑) เงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ ที่ใหแกโครงการเศรษฐกิจชุมชน
บรรดาเงินที่ไดรับดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไวในวันที่ไดรับเงิน
หรืออยางชาภายในวันทําการรุงขึ้น
ขอ ๑๒ เงิ น ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากตามข อ ๗ ข อ ๙ และข อ ๑๐ ให นํ า ไปใช จ า ยตาม
วัตถุประสงคของโครงการเศรษฐกิจชุม ชนโดยสนับสนุน เปน เงิน ทุน สํ าหรับกลุมอาชีพหรือกลุ ม
เกษตรกร เพื่อใชใ นการแกไ ขปญ หาและพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมของชุ ม ชนท องถิ่ น ตามแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ขอ ๑๓ ในสวนกลาง ใหมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง เปนรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการ
พัฒ นาชุ ม ชน เป น รองประธานกรรมการ ผู แ ทนสํ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง
ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู แ ทนกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ผู แ ทนกรมการค า ภายใน ผู แ ทน
กรมประชาสงเคราะห ผูแทนสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนธนาคาร
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เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปน กรรมการ ผูทรงคุณวุ ฒิตามที่รัฐ มนตรีเห็น ชอบ จํานวน ๒ คน เปน กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่ เปน กรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองราชการสวนตําบล กรมการปกครอง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ในสวนภูมิภาค ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเปนคณะกรรมการบริหารเงินทุน โดยใหที่
ทําการปกครองจังหวัด เปนฝายเลขานุการ
ในสวนขององคก ารบริหารสวนตํา บลและสภาตําบล ใหคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลและสภาตําบล เปนคณะกรรมการบริหารเงินทุน
ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการใชเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(๒) กําหนดหลักเกณฑจัดสรร และเงื่อนไขในการใชเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(๓) กํากับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการใชเงินทุนดําเนินงานตามโครงการ
(๔) พิจารณาอนุมัติการใชเงินทุนตามวัตถุประสงคของโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ คณะกรรมการพัฒ นาจัง หวั ด ซึ่ งเปน คณะกรรมการบริ หารเงิน ทุน ของจั งหวั ด
มีอํานาจหนาที่ใ นการพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงิน ทุน และโครงการที่กลุม อาชีพหรือกลุมเกษตรกร
เสนอขอมาตามขั้นตอน พิจารณาผอนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับวงเงินที่ขอกู กําหนดระยะเวลาผอนชําระคืน
และเงินสมทบโครงการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ตลอดจนกํากับ ดูแล และติดตาม
ผลการใชเงินทุน
ขอ ๑๖ คณะกรรมการพั ฒ นาอํ า เภอ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการกลั่ น กรองคํ า ขอกู เ งิ น ทุ น
และโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอขอมาตามขั้นตอน ตรวจสอบความเปนไปไดของ
โครงการและการผอนชําระคืน รวมทั้งความเหมาะสมของกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ขอกูยืม
และองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลในการดําเนินงานลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจน
กํากับดูแลและติดตามผลการใชเงินทุน
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริห ารองค การบริห ารส วนตํา บลหรื อ คณะกรรมการสภาตํา บล
ซึ่งเปน คณะกรรมการบริหารเงิน ทุน ขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร และโครงการที่เสนอขอกูยืมเงินทุน
เปนคูสัญญา และดําเนินการบริหารงานเงิน ทุนซึ่งไดรับการอนุมัติจัดสรรจากคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัดในรูปเงิน ทุน หมุนเวียนภายในตําบลตามความเห็น ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล
หรือสภาตําบล
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หมวด ๓
การขอยืมเงินและการจายเงินทุน
ขอ ๑๘ กลุม อาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ตองการขอยืม เงิน ทุน จะตองเสนอเปนโครงการ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เปนโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
(๒) เป น โครงการที่ ไ ดรั บ ความเห็ น ชอบจากองคก ารบริ หารส ว นตํา บลหรื อสภาตํ า บล
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
พัฒนาจังหวัดเห็น วาเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่งตอกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร มีความ
เปนไปไดสูงและไมมีความเสี่ยงกับเงินที่กูยืมวาจะสูญไป เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอนุมัติแลว
ใหแจงใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลางทราบ
ขอ ๒๑ กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ไดทําสัญญากูเงินทุนแลว จะขอกูเงินทุนตอไปได
ตอเมื่อไดชําระเงินยืมครบหมดสิ้นตามสัญญาแลว
กรณีผ ลการดําเนินงานของกลุมไดรับผลสําเร็จดีมาก และประสงคจะชําระเงินยืมใหหมด
กอนระยะเวลาตามสัญญา ก็สามารถกระทําได
ขอ ๒๒ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น ยื ม ให ก ลุ ม อาชี พ หรื อ กลุ ม เกษตรกรต า ง ๆ มี ขั้ น ตอน
ดําเนินการดังนี้
(๑) กลุมเสนอโครงการ โดยใหคณะกรรมการหมูบานรับรอง วากลุมดังกลาวเปนกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรมีอยูในหมูบานนั้น ๆ จริง ใหแลวเสร็จภายในสามวัน
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(๒) เมื่อคณะกรรมการหมูบานรับรองความเป น กลุม แลว ใหเสนอโครงการใหองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับโครงการจากกลุม
(๓) เมื่อองคการบริหารสวนตํ าบลหรื อสภาตําบลพิ จารณาดําเนิ น การตามขอ ๑๗ แล ว
ใหรวบรวมโครงการเสนอนายอําเภอเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอพิจารณา
(๔) ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอตรวจสอบความเปน ไปไดของโครงการ แลวคัดเลือก
เสนอคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับโครงการจากนายอําเภอ
(๕) ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการภายในหาวัน นับแตวัน ไดรับ
โครงการจากคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ
(๖) เมื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาจั ง หวั ด อนุ มั ติ โ ครงการแล ว ให ร วบรวมรายงานขอรั บ
การสนับสนุนเงินทุนไปยังคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง
(๗) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดไดรับแจงการจัดสรรเงินทุนจากคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนกลาง ใหประมวลดูวาเปนเงินขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลใดเทาใด แลวให
จายเงิ น อุ ดหนุ น เปน เงิน ทุน ให แ กอ งค การบริ หารส วนตํ าบลหรือสภาตํา บลนั้ น เทาที่ อนุ มัติ ตาม
โครงการ
(๘) องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเมื่อไดรับเงิน อุดหนุนแลว ใหเรียกตัวแทน
กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรมาลงนามสัญญาเงินกูยืมจากเงิน ทุน โดยองคการบริหารสวนตําบล
หรือสภาตําบลเปนคูสัญญาใหแลวเสร็จภายในสามวัน ตามแบบสัญญาทายระเบียบนี้
ขอ ๒๓ สัญญากูยืมเงินกับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร ใหทําขึ้นอยางนอยสี่ชุด โดยเก็บ
รักษาไวกับกลุมอาชีพหรือกลุม เกษตรกรหนึ่งชุด องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลหนึ่งชุด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอหนึ่งชุด และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดหนึ่งชุด
ในระหวางที่ไมมีการผิดนัด หามมิใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลคิดดอกเบี้ย
หรือหาผลประโยชนจากเงินที่นําไปใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืม
ขอ ๒๔ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหรื อ สภาตํ า บล รั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ ผ า น
ความเห็นชอบทุกโครงการและมีหนาที่สนับสนุน สงเสริม กํากับ ดูแลกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
ที่ขอยืมเงินทุน ตลอดจนติดตาม เรงรัดการนําเงินสงคืน
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หากกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด
ให องคก ารบริห ารสว นตํา บลหรื อสภาตํ าบลเร งรั ดใหก ลุม อาชี พหรือ กลุม เกษตรกรชํา ระหนี้ คื น
โดยพลั น หากไม ชํ า ระหรื อ ชํ า ระไม ค รบถ ว น ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหรื อ สภาตํ า บล
ตั้งงบประมาณเทาจํานวนเงินที่ทางราชการเสียหายชดใชคืนในทันทีที่มีการตั้งงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลแลวแตกรณี
ในระหวางที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรผิดนัดไมชําระหนี้หรือชําระไมครบถวน ใหเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด
หากกลุ ม อาชี พ หรื อ กลุ ม เกษตรกรไม ยิ น ยอมชํ า ระหนี้ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
หรือสภาตําบลดําเนินคดีตามกฎหมายอยาใหคดีขาดอายุความ
การดําเนินการตามวรรคสอง ถาไดรับการชําระหนี้จากกลุมภายหลัง ใหสงคืนเปนรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลแลวแตกรณี
การดําเนินการตามวรรคสาม และวรรคสี่ ถากลุมเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมใหขอยื่น
อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด การชี้ขาดของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดใหถือเปนที่สุด
ขอ ๒๕ เงินทุนขององคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล หากตองการหมุน เวียนให
กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรไดกูยืมตอไป ใหถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหกูยืมตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙
และขอ ๒๑ แตทั้งนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเปนผูพิจารณาอนุมัติคําขอกูเงิน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ เวนแตการขอผอนผันการขยายวงเงินกูและการ
สมทบงบประมาณตามขอ ๒๐ ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดกอนการอนุมัติเงินกู
ขอ ๒๖ การรับเงิน การเบิกจายเงิน และการเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนขององคการบริหาร
ส ว นตํ า บลและสภาตํ า บล ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการรั บ เงิ น
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินที่สภาตําบลหรือองคการบริหาร
สวนตําบลถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ขอ ๒๗ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พนวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย
เปนเหตุใหโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืมเงินไปลงทุนไดรับความเสียหาย กลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรอาจยื่นคํารองขอผอนผันหรือเลื่อนการชําระเงินคืน พรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ตอองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล ใหพิจารณาผอ นผัน หรือเลื่อนกําหนดชําระได ทั้งนี้
ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหรื อ สภาตํ า บลแล ว แต ก รณี 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) ใหจังหวัดรวบรวมรายงานฐานะการเงินของเงิน ทุน หมุน เวียนและผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลในพื้นที่ รายงานใหกรมการปกครองทราบ ภายในวันที่
๑๐ ของเดือน ตาม (๒)
ขอ ๒๙ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามโครงการและบริ ห ารเงิ น ทุ น ให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ใหจังหวัดหรืออําเภอแตงตั้งเจาหนาที่จากสวนราชการที่เกี่ยวขอ งใหการสนับสนุน
สงเสริม ติดตามประเมินผล กํากับดูแลการดําเนิน งานตามโครงการของกลุมตาง ๆ และพิจารณา
แตงตั้งผูมีความรูดานบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินของเงินทุน แลวรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีดังกลาวใหทราบอยางนอยปละครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

