
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    

 
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ของประเทศ กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นกระทรวงหลักในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน  
จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาชุมชนระดับ
ฐานราก คือ ต าบล หมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ จัดสรรคืนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ให้กระทรวงมหาดไทย
เพ่ือด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรให้เป็นรายการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่ายเงินทุน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจน
มีระบบรองรับการด าเนินงานที่จะขยายผลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
พ.ศ.๒๕๔๑” 
 
 ข้อ ๒๑  ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

    
 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “เศรษฐกิจชุมชน” หมายความว่า เศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งด าเนินอยู่บนพ้ืนฐาน 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและยั่งยืน เป็นการผลิตที่เลี้ยงชีวิต
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างพอเพียง ส่วนเกินแห่งผลผลิตนี้เป็นเศรษฐกิจแห่งการแลกเปลี่ยน ซื้อขายหรือ  
แปรรูปตามก าลังและวัฒนธรรมของชุมชนเอง 
                                                           

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ ตอนพิเศษ ๖๐ ง/ หน้า ๑/ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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 “กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรหรือผู้ว่างงานมีการรวมตัวกันเพ่ือด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 “จังหวัด” หมายถึง จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 “อ าเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอ าเภอด้วย 
 “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
 “คณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง” หมายถึง คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการอ านวยการที่ส่วนกลาง 
 “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด”๒ หมายถึง คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ”๓ (ยกเลิก) 
 “คณะกรรมการหมู่บ้าน”๔ หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
 “องค์การบริหารส่วนต าบล”๕ (ยกเลิก) 
 “สภาต าบล”๖ (ยกเลิก) 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”๗ หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ภายหลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 

                                                           
๒ นิยาม “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงาน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓ นิยาม “คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ” ยกเลิกโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔ นิยาม “คณะกรรมการหมู่บ้าน” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ นิยาม “องค์การบริหารส่วนต าบล” ยกเลิกโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ นิยาม “สภาต าบล” ยกเลิกโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับ

ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗ นิยาม “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 “สภาท้องถิ่น”๘ หมายความว่า สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ภายหลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ 
 “นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”๙ หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลต าบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ภายหลังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ 
 “ประชาคม”๑๐ หมายถึง บุคคลในชุมชนมารวมตัวเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันด าเนินการ ร่วมกันรับผิดชอบอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกัน มีความรัก ความเอ้ืออาทรผูกพันต่อกันด้วย
ความรู้สึกในความเป็นเจ้าของชุมชนของตนเอง 
 

หมวดที่ ๒ 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงิน 

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
    

 
 ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้เบิกจ่าย
งบประมาณจากกรมบัญชีกลางตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ 
 
 ข้อ ๖  ให้อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๕ น าเงินที่เบิกจากกรมบัญชีกลาง
เข้าบัญชีเงินฝากท่ีเปิดไว้ 
 
 ข้อ ๗  ให้กรมการปกครองเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในท้องที่ใกล้เคียง โดยใช้
ชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน” เพ่ือรองรับเงินที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ หรือ
แหล่งเงินอื่น 
 
 

 
                                                           

๘ นิยาม “สภาท้องถิ่น” เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๙ นิยาม “นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐ นิยาม “ประชาคม” เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 ข้อ ๘  เงินในบัญชีเงินฝากตามข้อ ๗ ให้น าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดย
กรมการปกครองสามารถใช้จ่ายในการบริหารโครงการได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณที่
ได้รับ 
 
 ข้อ ๙๑๑  ให้จังหวัดเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในจังหวัด โดยใช้ชื่อบัญชีว่า 
“บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด...” เพ่ือรองรับเงินที่ได้รับ 
 ให้อ าเภอเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในอ าเภอ โดยใช้ชื่ อบัญชีว่า “บัญชีเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนของอ าเภอ...” เพ่ือรองรับเงินที่ได้รับ 
 
 ข้อ ๑๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒ เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในจังหวัด
โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล/สภาต าบล....” เพ่ือรองรับ
เงินที่ได้รับ หากท้องที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๓ ใดไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เปิดบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นได้ 

กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ให้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากตาม
วรรคหนึ่งเป็นชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลต าบล...”๑๔ 
 
 ข้อ ๑๑  เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินฝากท่ีเปิดไว้ตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ได้แก่ 
 (๑)  เงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๒)  เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๓)  เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่ให้แก่โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 บรรดาเงินที่ได้รับดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ในวันที่ได้รับเงินหรือ  
อย่างช้าภายในวันท าการรุ่งขึ้น 
 
 
 
 

                                                           
๑๑ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๔ ข้อ ๑๐ วรรคสอง เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๕ - 
 
 ข้อ ๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเศรษฐกิจชุมชนโดยสนับสนุนเป็นเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
 ข้อ ๑๓๑๕ ๑๖  ในส่วนกลาง ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อ านวยการส านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการ  
กองคลัง ผู้อ านวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด เป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนระดับจังหวัด โดยให้ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ เป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนระดับอ าเภอ โดยให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๗ เป็นคณะกรรมการบริหารเงินทุนระดับต าบล 
 
 ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารเงินทุนกลาง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร และเงื่อนไขในการใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(๓) ก ากับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการใช้เงินทุนด าเนินงานตามโครงการ 
(๔) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
(๕) ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

                                                           
๑๕ ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๖ - 
 
ข้อ ๑๕๑๘  ให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้ ในระดับจังหวัด 
(๒)  พิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินทุนจากโครงการที่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพเสนอขอมาตาม

ขั้นตอน 
(๓)  พิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเสนอขอมา ซึ่งไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๔)  พิจารณาจัดสรรวงเงินที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่ให้แก่โครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๑๙ ต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อด าเนินโครงการตามระเบียบนี้ 

(๕)  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ เสนอขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอ่ืน หากเห็นว่าการด าเนินงานตาม
โครงการเดิมจะสูญเปล่าไม่ประสบผลส าเร็จและเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าโครงการใหม่ที่จะด าเนินการนั้นจะมี
ประโยชน์ดีกว่าโครงการเดิมอย่างชัดเจน 

(๖)  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการ
ใช้เงินทุนระดับจังหวัด 

(๗)  ชี้ขาดค าอุทธรณ์ ข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๑ กับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๘ ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๙ แก้ไขค าว่า “สภ” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๑ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๗ - 
 
ข้อ ๑๕/๑๒๒  ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ 

ประกอบด้วย 
(๑)  นายอ าเภอ       เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มหรือฝ่ายบริหารงานปกครอง  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)  หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๕ คน    เป็นกรรมการ 
(๔)๒๓  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อ าเภอนั้น   เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านเศรษฐกิจชุมชนในท้องที่อ าเภอ 
ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งไม่เกิน ๓ คน    เป็นกรรมการ 

(๖)  ปลัดอ าเภอซึ่งนายอ าเภอมอบหมาย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 ข้อ ๑๕/๒๒๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล 
ประกอบด้วย 
 (๑)  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  ก านันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
 (๓)  ประธานสภาท้องถิ่น     เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้ใหญ่บ้านที่มีท่ีตั้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร  เป็นกรรมการ 

ที่ยื่นค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน 
 (๕)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๖)  ผู้อ านวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลัง  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๒ ข้อ ๑๕/๑ เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
๒๓ ข้อ ๑๕/๑ (๔)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๔ ข้อ ๑๕/๒ เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



- ๘ - 
 
ข้อ ๑๖๒๕  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้ ในระดับอ าเภอ 
(๒)  พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของค าขอกู้ยืมเงินทุนของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓)  พิจารณากลั่นกรอง ศึกษา ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร

กูย้ืมมา 
(๔)  พิจารณาอนุมัติให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินทุนตามโครงการที่เสนอขอมา เฉพาะ

โครงการที่มีวงเงินกู้ยืมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินสมทบร้อยละ ๓๐ ของ
งบประมาณโครงการ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเสนอขอกู้ยืมในวงเงินเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป หรือโครงการที่ขอผ่อนผันเงินสมทบของโครงการเพ่ือส่งให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
พิจารณาต่อไป 

(๖)  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน
การใช้เงินทุนระดับอ าเภอให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ 
 

 ข้อ ๑๗๒๖  คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๒๗ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 (๑)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามระเบียบนี้ ในระดับต าบล 

(๒)  พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบค าร้องขอกู้ยืมจากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

(๓)  พิจารณาอนุมัติให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินทุนตามโครงการที่เสนอขอมาเฉพาะ
โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินสมทบร้อยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมาณโครงการ เว้นแต่
จะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร มีความเป็นไปได้สูง และไม่มี
ความเสี่ยงกับเงินที่กู้ยืมว่าจะสูญไป โครงการดังกล่าวจะไม่มีเงินสมทบก็ได้ 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่ มเกษตรเสนอขอกู้ยืมในวงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอพิจารณาต่อไป 
 

                                                           
๒๕ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๖ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๗ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบรหิารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร

เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๙ – 
 
 (๕)๒๘  ยกเลิก 
 (๖)  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการ
ใช้เงินทุนระดับต าบลให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอทราบ 
 (๗)  เร่งรัดติดตามทวงถามช าระหนี้ และการด าเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรที่
ผิดสัญญาในการช าระหนี้ อย่าให้ขาดอายุความ 
 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินตามแบบท้ายระเบียบนี้๒๙ 

 
หมวด ๓ 

การขอยืมเงินและการจ่ายเงินทุน 
    

 
 ข้อ ๑๘๓๐  กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอยืมเงินทุนจะต้องเสนอเป็นโครงการและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑)  เป็นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
 (๒)  ต้องมีแผนการช าระเงินคืน ที่แสดงปรากฏไว้ในโครงการที่ชัดเจน 
 (๓)  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีเงินกองทุนของกลุ่มร่วมสมทบงบประมาณร้อยละ ๓๐ 
ของโครงการที่ต้องการกู้ยืมเงินลงทุน เว้นแต่ระเบียบจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 (๔)  แบบค าร้องขอกู้เงินทุนให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 
 ข้อ ๑๙๓๑  วงเงินที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรขอกู้ยืม กลุ่มละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดผ่อน
ช าระไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๒๔ 
 
 
 
 

 

                                                           
๒๘ ข้อ ๑๗ (๕) ยกเลิกโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๙ ข้อ ๑๗ วรรคสอง เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๐ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๑ ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



- ๑๐ - 
 
ข้อ ๒๐๓๒  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร อาจขอกู้ยืมเงินสูงกว่า ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่มีเงินสมทบได้ครบตามอัตราที่ก าหนดในข้อ ๑๘ (๓) ก็ได้ หากคณะกรรมการพัฒนา
อ าเภอหรือคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด แล้วแต่กรณี เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มเกษตรกร มีความเป็นไปได้สูงและไม่มีความเสี่ยงกับเงินที่กู้ยืมว่าจะสูญไป 

 
ข้อ ๒๑  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้ท าสัญญากู้เงินทุนแล้ว จะขอกู้เงินทุนต่อไปได้ ต่อเมื่อได้

ช าระเงินยืมครบหมดทั้งสิ้นตามสัญญาแล้ว 
กรณีผลการด าเนินงานของกลุ่มได้รับผลส าเร็จดีมาก และประสงค์จะช าระเงินยืมให้หมดก่อน

ระยะเวลาตามสัญญา ก็สามารถกระท าได ้
 

ข้อ ๒๒๓๓  การด าเนินการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร มีขั้นตอน
ดังนี้ 

(๑)  กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตร เสนอคณะกรรมการหมู่บ้านให้รับรองว่าเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นจริง และให้คณะกรรมการหมู่บ้านน าโครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรเสนอมาผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือเวทีชาวบ้านร่วมกันพิจารณา และหากมีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกรยื่นเสนอขอกู้ยืมเงินทุนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ให้พิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญ ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของโครงการ  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโครงการ 

(๒) ให้คณะกรรมการหมู่บ้านน าโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือเวที
ชาวบ้านแล้ว ส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๓๔ พิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๒ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๓ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๔ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร

เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๑๑ - 
 
 ในกรณีที่โครงการใดเป็นไปตามระเบียบและอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ คณะกรรมการบริหารเงินทุนตาม
โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๓๕ สามารถพิจารณาอนุมัติได้ตามข้อ ๑๗ (๓) เมื่อพิจารณาแล้วให้แจ้งผล
ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้มาท าสัญญาเพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งให้สภาท้องถิ่น๓๖ 
และคณะกรรมการพัฒนาอ าเภอทราบ  ทั้งนี ้ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโครงการ 
 ในกรณีที่โครงการใดที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริหารเงินทุนตาม
โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๓๗ หรือเป็นโครงการที่ต้องขอผ่อนผันเงื่อนไขตามระเบียบนี้ ให้
คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๓๘ พิจารณาแล้วรวบรวมโครงการพร้อม 
น าเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอพิจารณาและแจ้งให้สภาท้องถิ่น๓๙ ทราบ  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโครงการ 
 (๓)  ให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอน าโครงการที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๔๐ มาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในข้อ ๑๖ 
 ในกรณีที่โครงการใดเป็นไปตามระเบียบและอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอสามารถ
พิจารณาอนุมัติได้ตามข้อ ๑๖ (๔) เมื่อพิจารณาแล้วให้แจ้งผลให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล๔๑ ด าเนินการต่อไป และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ  ทั้งนี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโครงการ 
 
 

                                                           
๓๕ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบรหิารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร

เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๖ แก้ไขค าว่า “สภาองค์การบริหารส่วนต าบล” เป็นค าว่า “สภาท้องถิ่น” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๗ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๘ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบรหิารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๙ แก้ไขค าว่า “สภาองค์การบริหารส่วนต าบล” เป็นค าว่า “สภาท้องถิ่น” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๐ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔๑ แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” โดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๑๒ - 
 
 ในกรณีที่โครงการใด ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาอ าเภอหรือเป็น
โครงการที่ต้องขอผ่อนผันเงื่อนไขตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอพิจารณาแล้วรวบรวมโครงการ
พร้อมเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพิจารณา  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับโครงการ 
 (๔) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดได้รับโครงการแล้วให้พิจารณากลั่นกรองถึงเหตุผลความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว แจ้งผลการพิจารณากลับไปตามล าดับโดยเร็ว  ทั้งนี้  
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับโครงการ 
 (๕) ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงิน
บริจาคหรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่ให้แก่โครงการเศรษฐกิจชุมชน เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอนุมัติ
โครงการแล้ว ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังคณะกรรมการบริหารเงินทุนกลางหรือหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณนั้น แล้วแต่กรณี 
 (๖) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดได้รับแจ้งการจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณตามข้อ (๕) แล้ว 
ให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแจ้งผลการอนุมัติกลับไปตามล าดับ 

(๗)๔๒  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเจ้าของโครงการที่
ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุน มาท าสัญญากู้ยืมเงินทุนกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าเงินไป
ด าเนินโครงการ  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งอนุมัติโครงการตามแบบสัญญาท้าย
ระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๒๓  สัญญากู้ยืมเงินกับกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร ให้ท าขึ้นอย่างน้อยสี่ชุด โดยเก็บรักษาไว้กับ

กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรหนึ่งชุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๓ หนึ่งชุด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ 
หนึ่งชุด และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดหนึ่งชุด 

ในระหว่างที่ไม่มีการผิดนัด ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๔ คิดดอกเบี้ยหรือหาผลประโยชน์
จากเงินที่น าไปให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืม 

 
 
 
 
 

                                                           
๔๒ ข้อ ๒๒ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับ

ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๓ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๔ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๑๓ - 
 
ข้อ ๒๔  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๕ รับผิดชอบโครงการที่ผ่านความเห็นชอบทุกโครงการและ 

มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ดูแลกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอยืมเงินทุน ตลอดจนติดตาม เร่งรัด  
การน าเงินส่งคืน 

หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๔๖ เร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรช าระหนี้คืนโดยพลัน หากไม่ช าระหรือช าระ 
ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๗ ตั้งงบประมาณเท่าจ านวนเงินที่ทางราชการเสียหายชดใช้คืน
ในทันทีท่ีมกีารตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๘ แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ช าระหนี้หรือช าระไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยใน
อัตราตามที่กฎหมายก าหนด 

หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรไม่ยินยอมช าระหนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔๙ ด าเนินคดีตาม
กฎหมายอย่าให้คดีขาดอายุความ 

การด าเนินการตามวรรคสอง ถ้าได้รับการช าระหนี้จากกลุ่มภายหลัง ให้ส่งคืนเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๕๐ แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการตามวรรคสาม และวรรคสี่ ถ้ากลุ่มเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด การชี้ขาดของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 

 
 

                                                           
๔๕ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๖

 แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๗

 แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘

 แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๙

 แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๐

 แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๑๔ - 
 
 ข้อ ๒๕๕๑  เงินทุนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕๒ ได้รับการช าระคืนจากกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มอาชีพ
ที่กู้ยืมเงินทุนไป ให้ถือเป็นเงินทุนตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕๓ ต้องการใช้เงินทุนที่ได้รับการช าระคืนไป ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกรกู้ยืมต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕๔ ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้
ด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ ๒๒ 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครแล้ว จะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาใดๆ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรายใหม่ขึ้นอีก และให้เทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนครด าเนินการเรียกเงินคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ท านิติกรรมไว้เดิม๕๕ 

 
ข้อ ๒๖๕๖  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติอยู่ 

 
ข้อ ๒๗ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย เป็นเหตุ ให้

โครงการที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินไปลงทุนได้รับความเสียหาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรอาจ
ยื่นค าร้องขอผ่อนผันหรือเลื่อนการช าระเงินคืน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น๕๗ ให้พิจารณาผ่อนผันหรือเลื่อนก าหนดช าระได้  ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น๕๘ แล้วแต่กรณี 
และรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ และคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดทราบ 

 
 

                                                           
๕๑ ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๒ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๓ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๔ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๕ ข้อ ๒๕ วรรคสาม เพิ่มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๖ ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๗ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๘ แก้ไขค าว่า “สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” เป็นค าว่า “สภาท้องถิ่น” โดย ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๑๕ - 
 

หมวด ๔ 
การควบคุม ตรวจสอบ 

    
 
 ข้อ ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ให้
หน่วยงานเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕๙ จัดท าบัญชีแสดงรายการการยืม และการช าระเงินคืนเงินทุน
หมุนเวียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน 
 (๒)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖๑ จัดท ารายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียน และผล
การด าเนินงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้รายงานให้นายอ าเภอทราบภายในวันที่ ๑ ของ
เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
 (๓)  ให้อ าเภอรวบรวมรายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผลการด าเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๖๒ ในพ้ืนที่ รายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนตาม (๒) 
 (๔) ให้จังหวัดรวบรวมรายงานฐานะการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและผลการด าเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๖๓ ในพ้ืนที่ รายงานให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตาม (๒) 
 
 ข้อ ๒๙  เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการและบริหารเงินทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้จังหวัดหรืออ าเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามประเมินผล 
ก ากับดูแลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มต่างๆ และพิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านบัญชีท าการ
ตรวจสอบบัญชีการเงินของเงินทุน แล้วรายงานผลการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวให้ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
                                                           

๕๙ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๐ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๑ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๒ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖๓ แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๖๔ 
 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๖๕ 
 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๖ 
 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๕  ให้แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” และค าว่า “องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือสภาต าบล” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 
๒๕๔๑ เป็นค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทุกแห่ง 
 
 ข้อ ๖  ให้แก้ไขค าว่า “สภาองค์การบริหารส่วนต าบล” และค าว่า “สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสภาต าบล” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป็นค าว่า “สภาท้องถิ่น” ทุกแห่ง 
 
 ข้อ ๗  ให้แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล” และค าว่า 
“คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นค าว่า “คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนระดับต าบล” ทุกแห่ง 
 

                                                           
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ ตอนพิเศษ ๖๐ ง/ หน้า ๙/ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ ตอนพิเศษ ๖๐ ง/ หน้า ๑๖/ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง/ หน้า ๑/ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



- ๑๗ - 
 

อังศุมาลี/จัดท า 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 


