
แนวทางการเบิกถอนเงินของหมู่บ้านและชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ว่าด้วย แนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
๑.  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อรองรับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีการประชุมประชาคม คัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
และก าหนดการด าเนินงานแล้ว คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและ 
จัดท าบัญชี (คณะผู้รับผิดชอบ) จ านวน ๓ คน เพ่ือให้คณะผู้รับผิดชอบไปติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
กับส านักงานสาขาของธนาคารในพ้ืนที ่โดยมีเอกสารประกอบด้วย  

(๑) แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
(๒) แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมในการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน             

ซ่ึงมผีู้สังเกตการณ์ในการประชุมประชาคมทีอ่ าเภอ หรือเขต หรือเทศบาล หรือที่ อคบ.ก าหนด รับรองว่ามีการ
ประชุมจริง  

(๓) แบบขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับหมู่บ้านและชุมชน   
ทั้งนี้ ขอให้ธนาคารแจ้งประสานส านักงานสาขาของธนาคารเรียกรับและจัดเก็บแบบขอเปิดบัญชี     

เงินฝากธนาคารตามข้อ (๑) จากคณะผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการรับเปิดบัญชี 
 ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สทบ. ได้ ขอให้ส านักงานสาขาของธนาคารพิจารณา
ด าเนินการเพิ่มเติมดังนี ้

๑.๑ การก าหนดชื่อบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชน  
  (๑) กรณีคณะผู้รับผิดชอบติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน โดยยื่น
เอกสารเฉพาะบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน 
และขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับหมู่บ้านและชุมชนที่ มีการลงนามของผู้สังเกตการณ์(ซึ่งอ าเภอ หรือ
เขต หรือเทศบาล หรือที่ อคบ.ก าหนด) ให้ก าหนดชื่อบัญชีดังนี้ รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ๘ หลัก (๒) ตามด้วยค า
ว่า “SML ๕๕” ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่และต าบล/เทศบาล 
  (๒) กรณีคณะผู้รับผิดชอบติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน โดยยื่น
เอกสารเฉพาะบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน
ขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับหมู่บ้านและชุมชนที่ ไม่มีการลงนามของผู้สังเกตการณ์การประชุม
ประชาคม ให้ก าหนดชื่อบัญชีดังนี้ รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน ๘ หลัก (๓) ตามด้วยค าว่า “SML ๕๕” ชื่อหมู่บ้าน/
ชุมชน หมู่ที่และต าบล/เทศบาล 
  (๓) กรณีคณะผู้รับผิดชอบติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนไว้แล้วก่อนการ
ใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย แนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย แนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน   
และชุมชน (SML) พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ก าหนดชื่อบัญชีของหมู่บ้านหรือชุมชนเป็น รหัสหมู่บ้าน/ชุมชน 
๘ หลัก ตามด้วยค าว่า “SML ๕๕” ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่และต าบล/เทศบาล 



 
 

-๒- 

  ทั้งนี้ ขอให้ธนาคารจัดเลขบัญชีรองรับการก าหนดชื่อบัญชีตามการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น
และขอให้ธนาคารรวบรวมข้อมูลเลขบัญชี และชื่อบัญชีที่หมู่บ้านและชุมชนได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้
กับธนาคาร จัดส่งให้ สทบ. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป    

๑.๒ เงื่อนไขการเปิดบัญชี 
  (๑) ให้คณะผู้รับผิดชอบ ๓ คนลงลายมือชื่อร่วมกันจึงมีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนได้  ทั้งนี้ การเบิกถอนเงินจากบัญชีข้างต้นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ อคบ.
ก าหนด 

(๒) การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน ให้คณะผู้รับผิดชอบมีข้อตกลงใน
การสละสิทธิเรียกร้องและให้สิทธิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอ านาจในการแจ้งระงับการเบิก
จ่ายเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้  

(๓) ขอให้สถาบันการเงินยกเว้นการก าหนดจ านวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรก (เปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารด้วยเงินจ านวน 0 บาท)  

 
๒.  การโอนเงินงบประมาณจาก สทบ. ให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชน 
 เมื่อ สทบ.ได้ส ารวจและได้รับการยืนยันความพร้อมในการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML)ตามแบบของหมู่บ้านและชุมชนแล้ว จะได้พิจารณาตรวจสอบและน ารายชื่อหมู่บ้าน
และชุมชนที่มีความพร้อมเสนอประธาน อคบ.พิจารณาอนุมัติจัดสรรโอนเงินตามหลักเกณฑ์  โดย สทบ.จะแจ้ง
ประสานธนาคารให้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ สทบ.เปิดไว้กับธนาคาร ให้แก่
หมู่บ้านหรือชุมชนตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีห่มู่บ้านและชุมชนได้เปิดไว้ 
 การโอนเงินงบประมาณจาก สทบ. ให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนตามที่ อคบ.อนุมัตินั้น  สทบ.ขอความ
อนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และใคร่ขอให้ ธนาคารด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๒ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประสานจาก สทบ. รวมถึงขอให้ธนาคารรายงานผลการโอนเงินให้ สทบ.
รับทราบทุกครั้งที่โอนเงินด้วย 
 อนึ่ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการด าเนินงาน สทบ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ธนาคารตรวจสอบ
บัญช ีเ ง ินฝากธนาคารที ่หมู ่บ ้านและช ุมชนได้เป ิดใช ้จะต ้อง เป ็นบ ัญช ีที ่ม ีการเป ิดน ับตั ้งแต ่ว ันที่            
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (วันที่กระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพ่ือมอบนโยบาย
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ 
นายกเทศมนตรี และผู้ที่เก่ียวข้อง) 
 
๓.  การเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 เมื่อธนาคารรายงานผลการโอนเงินให้ สทบ.รับทราบแล้ว  สทบ.จะได้แจ้งประสานกรมการปกครอง
เพ่ือแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านและชุมชนให้หมู่บ้านและชุมชน
รับทราบ  และให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัดประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ด าเนินงานรวมถึงการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

จากนั้นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีจะเป็นผู้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือ
ไปมอบให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยเอกสารที่ส านักงานสาขาของธนาคารจะต้องเรียก
รับและจัดเก็บ ได้แก่  

 



 
 

-๓- 

(๑) แบบขอเบิกถอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
 (๒) แบบเห็นชอบให้เบิกถอนเงินเพ่ือด าเนินงานโดยมติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน  
 (๓) ส าเนาเอกสารประกอบการด าเนินงาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน ใบเรียกเก็บเงิน ใบสั่งซื้อ ฯลฯ (ถ้ามี) 

ส าหรับแบบขอเบิกถอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้ส านักงานสาขา
ของธนาคารบันทึกการเบิกจ่าย ลงนามผู้บันทึก ประทับตราธนาคาร ตัดแบบขอเบิกถอนเงินฯ ส่วนล่าง จัดเก็บ
ไว้กับธนาคารและรวบรวมแบบขอเบิกถอนเงินฯ ตามข้อ (๑) แบบเห็นชอบให้เบิกถอนเงินเพ่ือด าเนินงานโดย
มติคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชน ตามข้อ (๒) รวมถึง ส าเนาเอกสารประกอบการด าเนินงาน   
ตามข้อ (๓) จัดส่งให้ สทบ. สาขา ในเขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
๔.  การรายงานผลและการจัดระบบข้อมูล 
 นอกจากจะขอความอนุเคราะห์ให้ธนาคารได้รายงานผลการโอนเงินให้ สทบ.ทราบทุกครั้งที่โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านและชุมชนแล้ว  สทบ.จะขอความอนุเคราะห์ให้ธนาคารส านักงานใหญ่
จัดระบบข้อมูลบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน/ชุมชน (เลขบัญชีและชื่อบัญชี) และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านหรือชุมชนให้ สทบ. โดย สทบ. จะได้แจ้งประสานธนาคารถึงแนวทางและ
รายละเอียดในการด าเนินการดังกล่าวต่อไป   
  
 
 
 


