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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑
วาดวย เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๙
จากเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่ อ ให ก องทุ น หมู บ านและชุ ม ชนเมือ งแห ง ชาติ รวมทั้ง กองทุ น หมู บ านและกองทุ น ชุม ชนเมื อ ง
สามารถพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศนดานการบริหารและการพัฒนา
ที่มุงสรางกระบวนการเรียนรู ที่มีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองที่เปดกวางมีคุณธรรม และมีการ
เรียนรูรวมกันโดยอาศัยหลักของการเอื้ออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสรางและพัฒนา
ความคิด ความเขาใจใหเปนระบบในลักษณะของการบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันและสนับสนุนใหเกิด
เครือขายกองทุนในทุกระดับอยางยั่งยืนและตอเนื่อง อีกทั้งในมาตรา ๑๙ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติฯ
ไดกําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุม ชนเมืองแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการสรางพัฒนาเครือขายกองทุนหมูบานในทุกระดับ
เพื่อใหเปนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๒)
และ (๑๖) แหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ วาดวยเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
วาดวยเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ รักษาการตามระเบียบนี้
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุนหมูบาน” หมายความวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
“ชุมชนเมือง” หมายความวา ชุมชนในเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพื้นที่อื่น
ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
“คณะกรรมการกองทุนหมูบาน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือคณะกรรมการ
กองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“กรรมการกองทุนหมูบาน” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี
“เครือขายกองทุนหมูบาน” หมายความวา องคกรที่เกิดจากการรวมตัวของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจากระดับตําบล เปนระดับอําเภอ เปนระดับจังหวัด
และเปนระดับภาค
“คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน” หมายความวา คณะกรรมการ เครือขายกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองทุกระดับ แลวแตกรณี
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือ
ประธานกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกระดับ แลวแตกรณี
“ศูนยประสานงานเครือขาย” หมายความวา ศูนยประสานงานเครือขายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองทุกระดับ แลวแตกรณี
“องคกรการเงินรายยอย” หมายความวา กลุมหรือองคกรการเงินอื่น ๆ ในหมูบานและชุมชนเมือง
หมวด ๒
เครือขายกองทุนหมูบาน

ขอ ๕ เครือขายกองทุนหมูบาน เปนองคกรความรวมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในระดับตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกันดวยการชวยเหลือ
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ซึ่งกันและกันอยางเอื้ออาทร สูการเปนสถาบันการเงินชุมชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน ที่มิไดมุงหวัง
หรือแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจ
ขอ ๖ วัตถุประสงคของเครือขายกองทุนหมูบาน มีดังนี้
(๑) เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณและเผยแพรขอมูล ขาวสาร
ของเครื อขา ยกองทุ น หมู บานทุก ระดั บ กองทุน หมูบ าน และสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนที่เป น สมาชิ ก
ตลอดจนองคกรการเงินรายยอยอื่น ๆ
(๒) ใหการสงเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทุนหมูบาน และสถาบัน
การเงินชุมชนที่เปนสมาชิก
(๓) เชื่อ มโยงกิจ การการบริ หารจัด การเงิ น ทุน ระบบสวั สดิภ าพ สวัสดิ การของกองทุ น
หมูบานและชุมชนเมือง และสถาบันการเงินชุมชนที่เปนสมาชิก ตลอดจนองคกรการเงินรายยอยอื่น ๆ
(๔) รวมมือกับทางราชการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรการเงินรายยอยอื่น ๆ
รวมทั้งภาคีตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม
(๕) ดําเนิน การและประสานกับสถาบัน วิจัย สถาบัน การศึกษา องคกรอื่น ๆ เพื่อศึกษา
คนควา วิจัย และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบานที่เปนสมาชิก และสนับสนุน สงเสริม
ใหมีเครือขายกองทุนหมูบาน และกองทุนหมูบานเกิดการวิจัย วิเคราะห และพัฒนาตนเอง
(๖) ประสานประโยชนและความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ในการพัฒนากองทุนหมูบาน และสถาบันการเงินชุมชนที่เปนสมาชิก ตลอดจนองคกรการเงินรายยอยอื่น ๆ
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ขอ ๗ เครือขายกองทุนหมูบาน ประกอบดวยโครงขาย ดังตอไปนี้
(๑) เครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล
(๒) เครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอ
(๓) เครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัด
(๔) เครือขายกองทุนหมูบานระดับภาค
ขอ ๘ สนั บ สนุ น ให มี การจัด ตั้ งเครื อข า ยกองทุ น หมู บ านระดับ ชาติ ใ นรู ป แบบสมาคม
ที่มีฐ านะนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อทําหนาที่เชื่อมโยงโครงขาย และรองรับสถานภาพทางกฎหมาย
ตลอดจนการดําเนินงานของเครือขายกองทุนหมูบานในระดับตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ตลอดจนนโยบายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการกําหนด
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ขอ ๙ บทบาทหนาที่ของเครือขายกองทุนหมูบาน มีดังนี้
(๑) เชื่อมประสานนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสูการปฏิบัติในการพัฒนา
กองทุนหมูบาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และหลักการพึ่งพาตนเอง
(๒) ถักทอเครือขายกองทุนหมูบานเปนโครงขาย ดวยกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม
(๓) สงเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทุน หมูบาน เครือขายกองทุน
หมูบาน และสถาบันการเงินชุมชน ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น และประสบการณ
(๔) ดําเนิน งานจั ดทํ าระบบฐานขอ มูล ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ เผยแพรผ ลความสํ าเร็จ ของ
กองทุนหมูบาน
(๕) สงเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงการบริหารจัดการดานเงินทุน สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห
ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมูบานและประชาชนในชุมชน
(๖) ดําเนินการและประสานกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องคกรอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
คนควา วิจัย และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
หมวด ๓
คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน

ขอ ๑๐ คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการเครือขายกองทุน หมูบานระดับตําบล ประกอบดวยประธานกรรมการ
หรือผูแทนในคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
(๒) คณะกรรมการเครือขายกองทุน หมูบานระดับอําเภอ ประกอบดวยประธานกรรมการ
หรือผูแทนในคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล
(๓) คณะกรรมการเครือขายกองทุน หมูบานระดับจังหวัด ประกอบดวยประธานกรรมการ
หรือผูแทนในคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอ
(๔) คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับภาค ประกอบดวยประธานกรรมการ หรือ
ผูแทนในคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัด
ขอ ๑๑ องคประกอบของคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานแตละระดับตามขอ ๑๐
ควรมีจํานวนที่เหมาะสมตามตําแหนงหนาที่ เพื่อเขาดํารงตําแหนงสําคัญในการบริหารเครือขายกองทุน
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หมูบาน อัน ไดแก ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ
โดยวิธีการตกลงรวมกันของคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน
ขอ ๑๒ การพนตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานดวยเหตุตอไปนี้ คือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากวาระการเปนประธานกรรมการ หรือเปนกรรมการกองทุนหมูบาน
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกจําคุก ยกเวนความผิดโดยประมาท
(๕) วิกลจริต หรือเปนบุคคลไรความสามารถ
(๖) คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานจํานวนสามในสี่ มีมติใหพนจากตําแหนง
ขอ ๑๓ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงานและยุทธศาสตร การสง เสริ ม พัฒ นาศักยภาพ
ขีดความสามารถของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และการบริหารจัดการเครือขายกองทุนหมูบาน
(๒) จัดหาและจัดสรรเงินทุน ทรัพยากร รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากรของ
เครือขายกองทุนหมูบาน
(๓) ดําเนิน การและประสานการวิจัย นิเทศ ติดตาม ประเมิ น ผลและรายงานการพัฒนา
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึงการดําเนินงานของเครือขายกองทุนหมูบาน
(๔) ดําเนินการจัดประชุม การอบรม สัมมนา และเสริมสรางการเรียนรูดวยกิจกรรมอื่น ๆ
แกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
(๕) จัดทําระบบขอมูล และประชาสัมพันธผลสําเร็จของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
(๖) จัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายกองทุนหมูบาน
(๗) ออกระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับสมาชิกและการรับสมาชิก การประชุม การทําบัญชี
รายรับ-รายจาย ของเครือขายกองทุนหมูบาน
(๘) ออกระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหของเครือขา ย
กองทุนหมูบาน
(๙) การออกระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิการอื่น ๆ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

หมวด ๔
การเงินและทรัพยสิน

ขอ ๑๔ เครือขายกองทุนหมูบาน ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังนี้
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหโดยปราศจากเงื่อนไข
(๓) เงินกูยืม
(๔) ดอก ผล หรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมเครือขายกองทุนหมูบาน
(๕) เงินสมทบ เงินอุทิศจากกลุมหรือองคกรสมาชิก
(๖) เงินและทรัพยสินอื่น ๆ ตามระเบียบที่เครือขายกองทุนหมูบานกําหนด
ขอ ๑๕ เหรัญญิกเครือขายกองทุนหมูบาน มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของเครือขายกองทุน
หมูบานเปนผูจัดทําบัญชี รายรับ รายจาย บัญชีงบดุลของเครือขายกองทุนหมูบาน และเก็บเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของเครือขายกองทุนหมูบานไวเพื่อตรวจสอบ อีกทั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อของประธานเครือขายกองทุนหมูบาน หรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน
พรอมทั้งประทับตราของเครือขายกองทุนหมูบานทุกครั้ง
ขอ ๑๖ ผูสอบบัญ ชี จะต องไมใ ช กรรมการหรือเจาหนาที่ ของเครือข ายกองทุ น หมู บา น
มีอํานาจหนาที่เรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน
และสามารถเชิญกรรมการหรือบุคลากรของเครือขายกองทุน หมูบานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและ
ทรัพยสินของเครือขายกองทุนหมูบานได
ขอ ๑๗ กําหนดใหเดือนธันวาคมของทุกป เปนเดือนสิ้นปทางบัญชีของเครือขายกองทุนหมูบาน
หมวด ๕
การสนับสนุนเครือขายกองทุนหมูบาน

ขอ ๑๘ กําหนดใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สนับสนุน และสงเสริม
เครือขายกองทุนหมูบาน ดังนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๑) สนับสนุน สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของศูนยประสานงานเครือขายกองทุน
หมูบานทุกระดับ
(๒) สนับสนุน และสงเสริมองคความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุนหมูบาน
(๓) สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของเครือขายกองทุนหมูบาน
(๔) สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดําเนินกิจกรรมการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของเครือขาย
กองทุนหมูบาน และกองทุนหมูบาน
ขอ ๑๙ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบูรณาการของหนวยงานภาคีทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน และองคกรเอกชน สนับสนุน สงเสริม พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือขาย
กองทุนหมูบานในทุกระดับ
บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๐ ในวาระเริ่มแรกใหเครือขายกองทุนหมูบานทุกระดับที่ไดจัดตั้งแลวกอนมีระเบียบนี้
ใหดําเนิน การเลือกคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ใหเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต
ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๑ บรรดาทรัพยสินของเครือขายกองทุนหมูบานที่เกิดขึ้นกอนใชระเบียบนี้ใหถือวาเปน
ทรัพยสินของเครือขายกองทุนหมูบานตามระเบียบนี้
ขอ ๒๒ ภายในหนึ่งปนับแตระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ เพื่อนํามาปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สุวิทย คุณกิตติ
ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

