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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
------------ 

              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
         ใหไว ณ วันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
        เปนปที ่๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลาฯ ใหประกาศวา  
  โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึนเปน 
องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๔" 
 
  มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
  มาตรา  ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "กองทุน" หมายความวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการ 
มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "กองทุนหมูบาน" หมายความวา กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง แลวแต 
กรณี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหง 
ชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
แหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  "คณะกรรมการบริหาร" หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมืองแหงชาติ 
  "กรรมการบริหาร" หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
  "ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
แหงชาติ 
  "เจาหนาที"่ หมายความวา เจาหนาที่ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
แหงชาติ 
  "ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
  มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
           หมวด  ๑ 
  การจัดตั้ง วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี ทุนและทรพัยสิน 
          ------------ 
 
  มาตรา  ๕  ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา "กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
แหงชาติ"  
  ใหกองทุนมีสํานักงานแหงใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และ 
อาจต้ังสํานักงานสาขาไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา  ๖  กองทุนมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
  (๑)  จัดสรรเงินของกองทุนใหแกกองทุนหมูบานเพื่อนําไปใหสมาชิกของกองทุน 
หมูบานกูยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได เพ่ิมรายได หรือลดรายจายของสมาชิก หรอื 
เพื่อสาธารณประโยชนของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุน 
หมูบานนั้น 
  (๒)  กําหนดหลักเกณฑใหกองทุนหมูบานสามารถนําดอกผลที่เกิดจากเงินที่ได 
รับมอบตาม (๑) หรือทรัพยสินที่กองทุนไดรับบริจาคเพื่อนําไปใชในกิจการของกองทุนหมูบานใด 
ไป 
ใชในกิจการสาธารณประโยชนของหมูบานหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมู 
บานนั้น 
 
  มาตรา  ๗  ใหกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑)  ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกองทุน ท้ังน้ี ตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๒)  ดําเนินการและประสานงานกับสวนราชการและองคการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓)  ดําเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
กับกองทุนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  กองทุนพึงจัดระบบการบริหารงานใหกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ และการ 
ดําเนินการใดๆ พึงมอบหมายใหแกหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของชวยดําเนินงานตามความ 
เหมาะสม 
 
  มาตรา  ๘  นอกจากอํานาจหนาท่ีในมาตรา  ๗ ใหกองทุนมีอํานาจหนาท่ีทํา 
กิจการ ดังตอไปนี ้
  (๑)  ถือกรรมสิทธิ ์มีสิทธิครอบครอง หรือกอต้ังทรัพยสิทธิตางๆ  
  (๒)  กอต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติ 
กรรมอื่นใด เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของกองทุน เชน ใหกูยืมเงิน ค้ําประกัน เชา เชาซื้อ 
ใหเชาหรือเชาซื้อ วาจางหรือรับจาง 
  (๓)  เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของกองทุน 
  (๔)  กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค 
  (๕)  เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนิน 
กิจการ 
  (๖)  จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนตามที่คณะ 
กรรมการกําหนด 
  (๗)  ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกอง
ทุน 
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  การกูยืมเงินและการเขารวมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
  มาตรา  ๙  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของกองทุนประกอบดวย 
  (๑)  เงินกูจากธนาคารออมสินตามมาตรา ๓๒ 
  (๒)  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม 
  (๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
  (๔)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนไดรับโดยปราศจากเงื่อนไขหรือขอผูกพัน
ใดๆ  
  (๕)  ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากทรัพยสินของกองทุน 
 
       หมวด  ๒ 
   การบริหารและการดําเนินกิจการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     --------------- 
 
  มาตรา  ๑๐  ใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ" ประกอบดวย 
  (๑)  ประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมี 
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการบริหาร 
  (๒)  กรรมการบริหารโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง และผูอํานวย 
การธนาคารออมสิน 
  (๓)  กรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒ ิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  
ความเชี่ยวชาญและความจัดเจนเปนที่ประจักษในทางการบริหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและเปน 
ประโยชนตอการดําเนินงานของกองทุน จํานวนไมเกินสองคน ซึ่งตองมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติ 
งานในหนวยงานของรัฐ 
  ใหผูอํานวยการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผู 
อํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ 
 
  มาตรา  ๑๑  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิตองมี 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความ 
สามารถ 
  (๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการ 
เมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
  (๖)  ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของกองทุน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ 
ที่มีสัญญาจางกับกองทุน 
 
  มาตรา  ๑๒  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิมีวาระ 
อยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิพนจาก 
ตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการบริหารเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการ 
บริหารซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวางหรือเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการบริหารเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารซึ่งไดแตงตั้งไว 
แลว 
  เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการ 
บริหารหรือกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ
บริหารซึ่ง 
พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวาประธานกรรมการบริหาร 
หรือกรรมการบริหารซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
  ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง 
ตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
  มาตรา  ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ 
เส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
  (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๑ 
 
  มาตรา  ๑๔  ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑)  กําหนดนโยบายการบริหารกองทุน และกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ 
กองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 
  (๒)  อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของกองทุนซ่ึงจะตองสอดคลองกับ 
นโยบายตาม (๑) 
  (๓)  กําหนดสัญญาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน การใหกูยืม การรับชําระหนี้ และ 
ความรับผิดของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  รวมทั้งการปฏิบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๔)  กําหนดสัญญาเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานจะนําเงิน 
กองทุนไปใหสมาชิกกองทุนหมูบานกูยืม 
  (๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะ 
ทํางาน เพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการบริหาร 
  (๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ  
และคณะทํางาน 
  (๗)  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับกองทุนในเรื่อง 
ดังตอไปนี ้
         (ก)  การบริหารงานท่ัวไปของกองทุน การจัดแบงสวนงานของกองทุน และ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอบเขตหนาท่ีของสวนงานดังกลาว 
         (ข)  การกาํหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง  
และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจาง 
         (ค)  การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน  
วินัยและการลงโทษทางวินยั การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณ การลงโทษของ 
เจาหนาที่และลูกจาง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง 
         (ง)  การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของกองทุน 
รวมทั้งการบัญชี และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 
         (จ)  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 
         (ฉ)  ขอบเขตอํานาจหนาท่ี หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
หนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 
  (๘)  รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของ 
กองทุนใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  (๙)  กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการหรือคณะ 
รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  มาตรา  ๑๕  ใหกองทุนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
  คณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะ 
กรรมการบริหาร 
  ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผู 
อํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการใหคณะกรรมการบริหาร 
แตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 
 
  มาตรา  ๑๖  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
  (๓)  เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสม 
กับกิจการของกองทุนตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๖ มาตรา ๗  
และมาตรา ๘ 
  (๔)  ไมมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๑ (๓) (๔) (๕)  
หรอื (๖) 
  (๕)  ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา  ๑๗  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่คณะกรรมการบริหาร 
กําหนด แตตองไมเกินส่ีป 
 
  มาตรา  ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก 
ตําแหนงเม่ือ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการบริหารกับ 
ผูอํานวยการ 
  (๔)  คณะกรรมการบริหารใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ 
เส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
  (๕)  มีคุณสมบัติและลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๑๑ 
  มติของคณะกรรมการบริหารใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตอง 
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการบริหารที่มีอยูโดยไมนับรวม 
ตําแหนงผูอํานวยการ 
 
  มาตรา  ๑๙  ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตาม 
กฎหมาย วัตถุประสงคของกองทุน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของ 
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  
เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง รวมท้ังใหมีหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑)  เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให
การ 
ดําเนินงานของกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค 
  (๒)  เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของกองทุน  
รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน และงบประมาณของปตอไปตอคณะ 
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
  (๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของกองทุน 
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการบริหาร 
 
  มาตรา  ๒๐  ผูอํานวยการมีอํานาจ 
  (๑)  แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยอํานวยการ โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
  (๒)  บรรจุแตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ี 
และลูกจางตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ท้ังน้ี ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ 
บริหารกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนโดยไมขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย หรือมติท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
บริหาร 
กําหนด 
 
  มาตรา  ๒๑  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ 
กองทุนเพื่อการนี้ผูอํานายการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตอง 
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
  นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับที่คณะ 
กรรมการบริหารกําหนดยอมไมผูกพันกองทุน เวนแตคณะกรรมการบริหารใหสัตยาบัน 
  มาตรา  ๒๒  ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานดําเนิน 
การจัดการกองทุนหมูบานลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบาน หรือไม 
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร หรอื
ตาม 
สัญญา ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสั่งระงับการจายเงินของกองทุนหมูบาน หรือใหคณะ 
กรรมการกองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 
  ถาคณะกรรมการกองทุนหมูบานไมเห็นดวยกับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิ 
อุทธรณตอคณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของผูอํานวยการ 
 
         หมวด  ๓ 
      ผูปฏิบัติงาน 
        ------------ 
 
  มาตรา  ๒๓  ผูปฏิบัติงานของกองทุนมีสามประเภท คือ 
  (๑)  เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจาง 
จากงบประมาณของกองทุน 
  (๒)  ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซ่ึงกองทุนจางใหปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ี 
ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิโดยมีสัญญาจาง 
  (๓)  เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานกองทุนเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๖   
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
  มาตรา  ๒๔  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
  (๓)  สามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของ 
กองทุน 
  (๕)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
  (๖)  ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๓) (๔) หรอื (๕) 
  (๗)  ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน 
  ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งกองทุนจําเปนตอง 
จางหรือแตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะการดําเนินงานของกองทุน 
 
  มาตรา  ๒๕  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)  ตาย  
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๒๔ 
  (๔)  ครบกําหนดเวลาจางตามสัญญาเปนการเฉพาะราย 
  (๕)  ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะไมผานการประเมินผลงานหรือผิดวินัยตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไวในขอบังคับ 
 
  มาตรา  ๒๖  ในกรณีมีขาราชการ พนักงาน เจาหนาที ่หรือผูปฏิบัติงานอื่นใน 
กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นท่ี 
รัฐมนตรีขอใหมาเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางโดยไดรับอนุมัติจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาตามขอ 
ตกลงท่ีผูน้ันทําไว ใหผูนั้นไดรับสิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
มหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
          หมวด  ๔ 
     การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
       -------------- 
 
  มาตรา  ๒๗  การบัญชีของกองทุนใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลัก 
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  
และการพัสดุของกองทุนตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบอยาง 
นอยปละครั้ง 
  ใหมีผูปฏิบัติงานของกองทุนทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให 
รับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหารตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา  ๒๘  ใหกองทุนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญช ี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
  ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะ 
กรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชี
และ 
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา 
การใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา 
บันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
  เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลัก 
ฐานตางๆ ของกองทุน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง และเรียก
ให 
สงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของกองทุนเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
 
  มาตรา  ๒๙  ใหกองทุนทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึง 
ผลงานของกองทุนในปท่ีลวงมาแลว บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญช ีรวมท้ังคําช้ี
แจง 
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร โครงการ และแผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 
 
  มาตรา  ๓๐  เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการ 
ดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหกองทุน
จัด 
ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด แตตองไมนาน 
กวาหนึ่งป 
 
          หมวด  ๕ 
             การกํากับและควบคุม 
        -------------- 
 
  มาตรา  ๓๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินการของกองทุน 
ใหเปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ัง นโยบายของรัฐบาล มติ 
คณะรัฐมนตร ีและมติของคณะกรรมการ เพื่อการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหกองทุนชี้แจงแสดง 
ความคิดเห็น หรอืรายงาน หรือยับยั้งการกระทําของกองทุนที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้ง  
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตร ีหรือมติของคณะกรรมการ ตลอดจนสอบสวนขอเท็จจริง 
เกี่ยวกับการดําเนินการได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
    บทเฉพาะกาล 
        ------------ 
 
  มาตรา  ๓๒  ใหกองทุนกูเงินจากธนาคารออมสินโดยกระทรวงการคลัง 
ค้ําประกันเพื่อเปนทุนประเดิมตามมาตรา ๙ (๑) เปนคราวๆ ตามความจําเปนของกองทุน โดย 
รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณชําระหนี้เงินกูดังกลาว 
 
  มาตรา  ๓๓  ในระหวางท่ียังไมมีการแตงต้ังผูอํานวยการ ใหประธานกรรมการ 
บริหารมอบหมายใหกรรมการบริหารคนหนึ่งตามมาตรา  ๑๐  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการไปพลาง 
กอน จนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามมาตรา  ๑๕  ซ่ึงตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหกสิบ 
วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท   ทักษิณ  ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
------------------------ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให 
หมูบานและชุมชนเมืองที่มีอยูทั่วประเทศสามารถเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองได ซึ่งจําเปน 
ตองใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองเปนผูกําหนดอนาคตและจัดการหมูบานและชุมชน
เมือง 
ดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเองในดานการเรียนรู การสรางและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อ 
การแกไขปญหา และการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหแก 
ประชาชนและองคกรชุมชนในหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุนเศรษฐกิจของหมูบาน
และ 
ชุมชนเมืองอันเปนเศรษฐกิจระดับรากฐานของประเทศ ตลอดจนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางดาน 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซ่ึงการท่ีนโยบายของรัฐบาลดังกลาวจะบรรลุผลสําเร็จ 
ไดนั้นจําเปนตัองจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติขึ้นเพื่อสนองนโยบายของคณะ 
กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีไดจัดตั้งไวแลว ดังน้ัน สมควร 
จัดต้ังกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึนเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการ 
มหาชน เพื่อเปนแหลงเงินทุนใหการดําเนินการตามเจตนารมณดังกลาวสามารถดําเนินการไปได 
พลางกอน โดยเม่ือรูปแบบการดําเนินการมีความสมบูรณก็จะไดจัดใหมีกฎหมายรองรับเปนการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาวรตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๔๔/๕๕ก/๑/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔] 
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