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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยที่ เป น การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติ ม ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว า ด วยการดํ า เนิน งาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนิน งานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยาม คําวา “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด” “คณะกรรมการ
พัฒนาอําเภอ” และ “คณะกรรมการหมูบาน” ในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
““คณะกรรมการพัฒ นาจัง หวัด ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒ นาจัง หวัด ตามระเบีย บ
สํา นัก นายกรัฐ มนตรีวาดวยการบริหารการพัฒ นาเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๙
“คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ และคณะกรรมการ
พัฒนากิ่งอําเภอ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาคและทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๙”
“คณะกรรมการหมูบาน” หมายถึง คณะกรรมการหมูบานตามกฎหมายวา ดว ยลัก ษณะ
ปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง”
ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ประชาคม” ในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
““ประชาคม” หมายถึง บุคคลในชุมชนมารวมตัวเพื่อรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ มีสวนรวมกันคิด
รวมกันทํา รวมกันตัดสิน ใจ รวมกัน ดําเนินการ รวมกันรับผิดชอบอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ภายใตกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม ทําใหเกิดการเรียนรูดวยกัน มีความรัก ความเอื้ออาทร
ผูกพันตอกันดวยความรูสึกในความเปนเจาของชุมชนของตนเอง”
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ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ใหจังหวัดเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในจังหวัด โดยใชชื่อบัญชีวา
“บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด…” เพื่อรองรับเงินที่ไดรับ
ใหอําเภอเปดบัญชีฝากเงินไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในอําเภอ โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนของอําเภอ…” เพื่อรองรับเงินที่ไดรับ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ในสวนกลาง ใหมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมสงเสริม
การเกษตร ผูแ ทนกรมสงเสริมสหกรณ ผูแ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ ทนสํานักงบประมาณ ผูแ ทน
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนกรมประชาสงเคราะห ผูแทนสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท ผูแ ทนธนาคารออมสิน ผูแ ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบ จํานวนสองคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่
เป น กรรมการและเลขานุ ก าร ผู อํ า นวยการกองราชการส ว นตํ า บล ผู อํ า นวยการกองคลั ง
และผูอํานวยการสวนพัฒนาทองที่ สํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด เปนคณะกรรมการบริหารเงินทุนระดับจังหวัด โดยใหที่ทําการ
ปกครองจังหวัด เปนฝายเลขานุการ
ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ เปนคณะกรรมการบริหารเงินทุนระดับอําเภอ โดยใหที่ทําการ
ปกครองอําเภอ เปนฝายเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล เปนคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนระดับตําบล”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้ ในระดับจังหวัด
(๒) พิจารณาอนุมัติคําขอกูเงินทุนจากโครงการที่กลุมเกษตรกรหรือกลุมอาชีพเสนอขอมา
ตามขั้นตอน
(๓) พิจารณาผอนผันเงื่อนไขตาง ๆ ที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอขอมา ซึ่งไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๔) พิจ ารณาจั ดสรรวงเงิน ที่ จั งหวั ด ได รั บ การสนั บ สนุน จากเงิ น งบประมาณ หรือ เงิ น
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ ที่ใหแกโครงการเศรษฐกิจชุมชน ใหอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลตาง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อดําเนิน โครงการ
ตามระเบียบนี้
(๕) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ เสนอขอเปลี่ยนแปลงเปนโครงการอื่น หากเห็นวา
การดําเนินงานตามโครงการเดิมจะสูญเปลาไมประสบผลสําเร็จและเปรียบเทียบแลวเห็นวาโครงการใหม
ที่จะดําเนินการนั้นจะมีประโยชนดีกวาโครงการเดิมอยางชัดเจน
(๖) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานการใชเงินทุนระดับจังหวัด
(๗) ชี้ขาดคําอุทธรณ ขอพิพาทตาง ๆ ระหวางองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล
กับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรผูกูยืมเงินทุน
ขอ ๑๖ คณะกรรมการพัฒนาอําเภอมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้ ในระดับอําเภอ
(๒) พิจารณากลั่นกรองความถูกตองของคําขอกูยืมเงินทุนของกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๓) พิจารณากลั่นกรอง ศึกษา ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุม
เกษตรกรกูยืมมา
(๔) พิจารณาอนุมัติใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืมเงินทุนตามโครงการที่เสนอขอมา
เฉพาะโครงการที่มีวงเงินกูยืม เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงิน สมทบ
รอยละ ๓๐ ของงบประมาณโครงการ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้
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(๕) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบโครงการที่ ก ลุ ม อาชี พ หรื อ กลุ ม เกษตรกรเสนอขอกู ยื ม
ในวงเงิน เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้น ไป หรือโครงการที่ขอผอนผันเงินสมทบของโครงการเพื่อสงให
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณาตอไป
(๖) กํากับ ดูแ ล ตรวจสอบ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ประเมิน ผล และรายงานผล
การดําเนินงานการใชเงินทุนระดับอําเภอใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้ ในระดับตําบล
(๒) พิ จ ารณากลั่ น กรอง ตรวจสอบคํ า ร อ งขอกู ยื ม จากกลุ ม อาชี พ หรื อ กลุ ม เกษตรกร
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๓) พิจารณาอนุมัติใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืมเงินทุนตามโครงการที่เสนอขอมา
เฉพาะโครงการที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินสมทบรอยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมาณ
โครงการ เวนแตจะเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่งตอกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร มีความ
เปนไปไดสูง และไมมีความเสี่ยงกับเงินที่กูยืมวาจะสูญไป โครงการดังกลาวจะไมมีเงินสมทบก็ได
(๔) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบโครงการที่ ก ลุ ม อาชี พ หรื อ กลุ ม เกษตรกรเสนอขอกู ยื ม
ในวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สงใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอพิจารณาตอไป
(๕) เป น ผู ล งนามในแบบสั ญ ญาให กู ยื ม เงิ น ตามแบบท า ยระเบี ย บนี้ โดยให ป ระธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเปนผูลงนาม แลวแตกรณี
(๖) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานการใชเงินทุนระดับตําบลใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ
(๗) เรงรัดติ ดตามทวงถามการชําระหนี้ และการดํา เนินการตามกฎหมายกับกลุมอาชี พ
หรือกลุมเกษตรกรที่ผิดสัญญาในการชําระหนี้ อยาใหขาดอายุความ”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ และขอ ๑๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ กลุมอาชีพ หรือกลุมเกษตรกรที่ตองการขอยืมเงินทุนจะตองเสนอเปนโครงการ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เปนโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
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(๒) ตองมีแผนการชําระเงินคืน ที่แสดงปรากฏไวในโครงการที่ชัดเจน
(๓) กลุ ม อาชี พหรือ กลุ มเกษตรกรจะตอ งมี เงิ น กองทุน ของกลุม รว มสมทบงบประมาณ
รอยละ ๓๐ ของโครงการที่ตองการกูยืมเงินลงทุน เวนแตระเบียบจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๔) แบบคํารองขอกูเงินทุนใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๑๙ วงเงิน ที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรขอกูยืม กลุมละไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
กําหนดผอนชําระไมเกิน ๕ ป โดยไมคิดดอกเบี้ย เวนแตเปนกรณีตามขอ ๒๔”
ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๒๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๐ กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร อาจขอกูยืมเงินสูงกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือไมมีเงินสมทบไดครบตามอัตราที่กําหนดในขอ ๑๘ (๓) ก็ได หากคณะกรรมการ
พัฒนาอําเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแลวแตกรณี เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนอยางยิ่ง
ตอกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร มีความเปนไปไดสูงและไมมีความเสี่ยงกับเงินที่กูยืมวาจะสูญไป”
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๒ การดําเนิน การพิจารณาอนุมัติใ หกูยืมเงินทุนของกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
มีขั้นตอนดังนี้
(๑) กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร เสนอคณะกรรมการหมูบานใหรับรองวาเปนกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้นจริง และใหคณะกรรมการหมูบานนําโครงการที่กลุม
อาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอมาผานเวทีประชาคมหมูบานหรือเวทีชาวบานรวมกันพิจารณา และหาก
มีกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรยื่นเสนอขอกูยืม เงินทุน มากกวาหนึ่งกลุม ใหพิจารณาจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ ตามความจําเปน และความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับโครงการ
(๒) ใหคณะกรรมการหมูบานนํา โครงการที่ผ านการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมูบา น
หรือเวทีชาวบานแลว สงใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๑๗
ในกรณีที่โครงการใดเปน ไปตามระเบียบและอยูใ นอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล สามารถพิจารณาอนุมัติไดตามขอ ๑๗ (๓) เมื่อพิจารณาแลว
ใหแจงผลใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติใหมาทําสัญญาเพื่อดําเนินการตอไป และแจงให
สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับโครงการ
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ในกรณีที่ โครงการใดที่อยู น อกเหนื ออํา นาจหน าที่ก ารอนุมัติ ของคณะกรรมการบริ หาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล หรือเปนโครงการที่ตองขอผอนผันเงื่อนไขตามระเบียบนี้
ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล พิจารณาแลวรวบรวมโครงการ
พรอมเสนอความเห็นใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอพิจารณาและแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับโครงการ
(๓) ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอนําโครงการที่ไดรับจากคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล มาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ในขอ ๑๖
ในกรณีที่โครงการใดเปน ไปตามระเบียบและอยูใ นอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการพัฒ นา
อําเภอสามารถพิจารณาอนุมัติไดตามขอ ๑๖ (๔) เมื่อพิจารณาแลวใหแจงผลใหคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลดําเนินการตอไป และแจงใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับโครงการ
ในกรณีที่โครงการใด ที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่การอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ
หรือเปน โครงการที่ตองขอผอนผันเงื่อนไขตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมพัฒนาอําเภอพิจารณาแลว
รวบรวมโครงการพรอมเสนอความเห็นใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณา ทั้งนี้ใ หแลวเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับโครงการ
(๔) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดไดรับโครงการแลวใหพิจารณากลั่นกรองถึงเหตุผ ล
ความจําเปน ความเหมาะสม และความเปนไปไดของโครงการแลว แจงผลการพิจารณากลับไป
ตามลําดับโดยเร็ว ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับโครงการ
(๕) ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ ที่ใหแกโครงการเศรษฐกิจชุมชน เมื่อคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัดอนุมัติโครงการแลว ใหเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนกลางหรือหนวยงานเจาของงบประมาณนั้น แลวแตกรณี
(๖) เมื่ อ คณะกรรมการพั ฒ นาจั ง หวั ดได รั บ แจ ง การจั ด สรรหรื อ สนั บสนุ น งบประมาณ
ตามขอ (๕) แลว ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแจงผลการอนุมัติกลับไปตามลําดับ
(๗) ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาตําบล แจงกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรที่เปนเจาของโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินทุน มาทําสัญญากูยืมเงินทุน
กับคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล เพื่อนําเงินไปดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับการแจงอนุมัติโครงการตามแบบสัญญาทายระเบียบนี้”
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ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๕ เงิน ทุนที่องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลไดรับการชําระคืนจากกลุม
เกษตรกร หรือกลุมอาชีพที่กูยืมเงินทุนไป ใหถือเปนเงินทุนตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล ตองการใชเงินทุนที่ไดรับการชําระคืนไป
ใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืม ตอไป ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล ถือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และใหดําเนินการตามขั้นตอนในขอ ๒๒”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
บัญญัติ บรรทัดฐาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

