
 หนา   ๙ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนเปนไปดวย
ความเรียบรอย  ถูกตอง  มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยาม  คําวา  “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด”  “คณะกรรมการ

พัฒนาอําเภอ”  และ  “คณะกรรมการหมูบาน”  ในขอ  ๔  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด”  หมายถึง   คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ”  หมายถึง  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  และคณะกรรมการ
พัฒนากิ่งอําเภอ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาคและทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๙”   

“คณะกรรมการหมูบาน”  หมายถึง  คณะกรรมการหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่  และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง” 

ขอ ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “ประชาคม”  ในขอ  ๔  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

““ประชาคม”  หมายถึง  บุคคลในชุมชนมารวมตัวเพื่อรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ  มีสวนรวมกันคิด  
รวมกันทํา  รวมกันตัดสินใจ  รวมกันดําเนินการ  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  ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทน 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ผูแทนกรมการคาภายใน  ผูแทนกรมประชาสงเคราะห  ผูแทนสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท  ผูแทนธนาคารออมสิน  ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทย  ผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบ  จํานวนสองคน  เปนกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่  
เปนกรรมการและเลขานุการ   ผูอํ านวยการกองราชการสวนตําบล   ผูอํ านวยการกองคลัง   
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) พิจารณาผอนผันเง่ือนไขตาง  ๆ ที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอขอมา  ซ่ึงไมเปนไปตาม

เง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
(๔) พิจารณาจัดสรรวงเงินที่ จังหวัดไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ  หรือเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล  เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ  ที่ใหแกโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ใหอําเภอ
หรือก่ิงอําเภอ  องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลตาง ๆ  ภายในจังหวัด  เพื่อดําเนินโครงการ 
ตามระเบียบนี้  

(๕) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  เสนอขอเปลี่ยนแปลงเปนโครงการอื่น  หากเห็นวา
การดําเนินงานตามโครงการเดิมจะสูญเปลาไมประสบผลสําเร็จและเปรียบเทียบแลวเห็นวาโครงการใหม 
ที่จะดําเนินการนั้นจะมีประโยชนดีกวาโครงการเดิมอยางชดัเจน 

(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  

เฉพาะโครงการที่มีวงเงินกูยืมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  โดยมีเงินสมทบ   

รอยละ  ๓๐  ของงบประมาณโครงการ  ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
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(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอขอกู ยืม 
ในวงเงินเกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป  หรือโครงการที่ขอผอนผันเงินสมทบของโครงการเพื่อสงให
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณาตอไป 

(๖) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  สงเสริม  สนับสนุน  ประเมินผล  และรายงานผล 
การดําเนินงานการใชเงินทุนระดับอําเภอใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ 

ขอ  ๑๗  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  มีอํานาจหนาที่  
ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้  ในระดับตําบล 
(๒) พิจารณากลั่นกรอง   ตรวจสอบคํารองขอกู ยืมจากกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร   

ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(๓) พิจารณาอนุมัติใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืมเงินทุนตามโครงการที่เสนอขอมา  

เฉพาะโครงการที่มีวงเงินไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยมีเงินสมทบรอยละ  ๓๐  ของวงเงินงบประมาณ
โครงการ  เวนแตจะเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนอยางย่ิงตอกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  มีความ
เปนไปไดสูง  และไมมีความเสี่ยงกับเงินที่กูยืมวาจะสูญไป  โครงการดังกลาวจะไมมีเงินสมทบก็ได 

(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอขอกู ยืม 
ในวงเงินเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป  สงใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอพิจารณาตอไป 

(๕) เปนผูลงนามในแบบสัญญาใหกู ยืมเ งินตามแบบทายระเบียบนี้   โดยใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลเปนผูลงนาม  แลวแตกรณี 

(๖) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  สงเสริม  สนับสนุน  ประเมินผลและรายงานผลการ

ดําเนินงานการใชเงินทุนระดับตําบลใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ  

(๗) เรงรัดติดตามทวงถามการชําระหนี้  และการดําเนินการตามกฎหมายกับกลุมอาชีพ 

หรือกลุมเกษตรกรที่ผิดสัญญาในการชําระหนี้  อยาใหขาดอายุความ” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การดําเนนิงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ  ๑๘  กลุมอาชีพ  หรือกลุมเกษตรกรที่ตองการขอยืมเงินทุนจะตองเสนอเปนโครงการ

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้  

(๑) เปนโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) ตองมีแผนการชําระเงินคืน  ที่แสดงปรากฏไวในโครงการที่ชัดเจน 
(๓) กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรจะตองมีเงินกองทุนของกลุมรวมสมทบงบประมาณ   

รอยละ  ๓๐  ของโครงการที่ตองการกูยืมเงินลงทุน  เวนแตระเบียบจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
(๔) แบบคํารองขอกูเงินทุนใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 
ขอ  ๑๙  วงเงินที่กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรขอกูยืม  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  เห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนอยางย่ิง
ตอกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  มีความเปนไปไดสูงและไมมีความเสี่ยงกบัเงินที่กูยืมวาจะสูญไป”   

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๒  การดําเนินการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินทุนของกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร   
มีข้ันตอนดังนี้ 

(๑) กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร  เสนอคณะกรรมการหมูบานใหรับรองวาเปนกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้นจริง  และใหคณะกรรมการหมูบานนําโครงการที่กลุม
อาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอมาผานเวทีประชาคมหมูบานหรือเวทีชาวบานรวมกันพิจารณา  และหาก
มีกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรยื่นเสนอขอกูยืมเงินทุนมากกวาหนึ่งกลุม  ใหพิจารณาจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ  ตามความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ  ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน
นับต้ังแตวันที่ไดรับโครงการ  

(๒) ใหคณะกรรมการหมูบานนําโครงการที่ผานการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมูบาน 
หรือเวทีชาวบานแลว  สงใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลพิจารณา
ดําเนินการตามขอ  ๑๗ 

ในกรณีที่โครงการใดเปนไปตามระเบียบและอยูในอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  สามารถพิจารณาอนุมัติไดตามขอ  ๑๗  (๓)  เมื่อพิจารณาแลว
ใหแจงผลใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติใหมาทําสัญญาเพื่อดําเนินการตอไป  และแจงให
สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ  ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวัน
นับต้ังแตวันที่ไดรับโครงการ 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่โครงการใดที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  หรือเปนโครงการที่ตองขอผอนผันเง่ือนไขตามระเบียบนี้  
ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  พิจารณาแลวรวบรวมโครงการ
พรอมเสนอความเห็นใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอพิจารณาและแจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ  
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันที่ไดรับโครงการ 

(๓) ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอนําโครงการที่ไดรับจากคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  มาดําเนินการตามอํานาจหนาที่  ในขอ  ๑๖ 

ในกรณีที่โครงการใดเปนไปตามระเบียบและอยูในอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการพัฒนา
อําเภอสามารถพิจารณาอนุมัติไดตามขอ  ๑๖  (๔)  เมื่อพิจารณาแลวใหแจงผลใหคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลดําเนินการตอไป  และแจงใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ  
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันที่ไดรับโครงการ 

ในกรณีที่โครงการใด  ที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่การอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  
หรือเปนโครงการที่ตองขอผอนผันเง่ือนไขตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมพัฒนาอําเภอพิจารณาแลว
รวบรวมโครงการพรอมเสนอความเห็นใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณา  ทั้งนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันที่ไดรับโครงการ 

(๔) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดไดรับโครงการแลวใหพิจารณากลั่นกรองถึงเหตุผล  
ความจําเปน  ความเหมาะสม  และความเปนไปไดของโครงการแลว  แจงผลการพิจารณากลับไป
ตามลําดับโดยเร็ว  ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ไดรับโครงการ 

(๕) ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล  เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ  ที่ใหแกโครงการเศรษฐกิจชุมชน  เมื่อคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัดอนุมัติโครงการแลว  ใหเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนกลางหรือหนวยงานเจาของงบประมาณนั้น  แลวแตกรณี  

(๖) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดไดรับแจงการจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณ 
ตามขอ  (๕)  แลว  ใหคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแจงผลการอนุมัติกลับไปตามลําดับ 

(๗) ใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  หรือสภาตําบล  แจงกลุมอาชีพ   
หรือกลุมเกษตรกรที่เปนเจาของโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินทุน  มาทําสัญญากูยืมเงินทุน 
กับคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  เพื่อนําเงินไปดําเนินโครงการ  ทั้งนี้  
ใหแลวเสร็จภายในเจ็ดวันนับต้ังแตวันที่ไดรับการแจงอนุมัติโครงการตามแบบสัญญาทายระเบียบนี้” 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๕  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๕  เงินทุนที่องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลไดรับการชําระคืนจากกลุม
เกษตรกร  หรือกลุมอาชีพที่กูยืมเงินทุนไป  ใหถือเปนเงินทุนตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  ตองการใชเงินทุนที่ไดรับการชําระคืนไป
ใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรกูยืมตอไป  ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบล  ถือปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในระเบียบนี้  และใหดําเนินการตามขั้นตอนในขอ  ๒๒” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

บัญญติั  บรรทัดฐาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


