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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” และคําว่า “สภาตําบล” ในข้อ ๔
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” คําว่า “สภาท้องถิ่น” และคําว่า
“นายกเทศมนตรี” ระหว่างบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการหมู่บ้าน” กับบทนิยามคําว่า “ประชาคม”
ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ภายหลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
หรื อ องค์ ก ารบริห ารส่ว นตํา บลที่ยกฐานะเป็ น เทศบาลตํ าบล ภายหลั ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ
“นายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
และนายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ภายหลังระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๕ ให้แก้ไขคําว่า “องค์การบริหารส่วนตําบลและสภาตําบล” และคําว่า “องค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือสภาตําบล” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นคําว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทุกแห่ง
ข้อ ๖ ให้แก้ไขคําว่า “สภาองค์การบริหารส่วนตําบล” และคําว่า “สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือสภาตําบล” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็นคําว่า “สภาท้องถิ่น” ทุกแห่ง
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ข้อ ๗ ให้แก้ไขคําว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและสภาตําบล” และคําว่า
“คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาตําบล” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นคําว่า “คณะกรรมการบริหารเงินทุน
ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตําบล” ทุกแห่ง
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐ วรรคสองของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
“กรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ให้ดําเนินการเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝาก
ตามวรรคหนึ่งเป็นชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตําบล....”
ข้อ ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๓ วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ ในส่วนกลาง ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อํานวยการ
สํา นั ก นโยบายและแผน สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ผู ้ ท รงคุ ณ วุฒิ ต ามที่ รั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ
จํานวนสองคน เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สํานักบริหาร
การปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๑๕/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อําเภอนั้น
เป็นกรรมการ”
ข้อ ๑๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น ข้ อ ๑๕/๒ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
“ข้อ ๑๕/๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตําบล ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
(๒) กํานันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
(๓) ประธานสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
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(๔) ผู้ใหญ่บ้านที่มีที่ตั้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร เป็นกรรมการ
ที่ยื่นคําร้องขอกู้ยืมเงินทุน
(๕) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อํานวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๕) ของข้ อ ๑๗ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
“ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๗) ของข้ อ ๒๒ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเจ้าของโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุน มาทําสัญญากู้ยืมเงินทุนกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําเงิน
ไปดําเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งอนุมัติโครงการตามแบบสัญญา
ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑
“เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครแล้ว
จะต้องไม่ก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาใด ๆ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรายใหม่ขึ้นอีก และให้
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครดําเนินการเรียกเงินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ทํานิติกรรมไว้เดิม”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๖ การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติอยู่”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

