
 
คู่มือประกอบแบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.  

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ  หลักฐาน 

๑. การเตรียมการรับตรวจ  

- การติดต่อและประสาน 
งานการปฏิบัติ  

- การบรรยายสรุป  

- การจัดสถานที่รับตรวจ  

- การจัดผู้ น าตรวจและ   
ผู้รับตรวจ  

- การจัดเตรียมเอกสารและ 
ยานพาหนะน าตรวจ 

 

- มีการตอบรับก าหนดการเข้าตรวจหน่วยโดยส่งข้อมูลขั้นต้นให้  จบ. ทราบ                                       
ตามเวลาที่ก าหนด 
- มีการประสานการปฏิบัติกับเลขาฯ ของคณะกรรมการชุดที่เข้าตรวจกองทุน                       
โดยแจ้งข้อมูลขั้นต้นให้ทราบ เช่น ชื่อผู้บังคับหน่วย ชื่อผู้ประสานงาน ที่ตั้ง          
กองทุน การน าเข้าหน่วยการปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการเข้ามาถึงหน่วย เป็นต้น 
- การบรรยายสรุปไม่เกิน ๑๐ นาที ถึงการบริหารงานกองทุนฯ ที่ปฏิบัติผ่านมา 
ย้อนหลัง ๑ ปี งบประมาณ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการแก้ไขตามข้อแนะน าของ
กรรมการในการตรวจครั้งล่าสุด ครอบคลุมครบทุกเรื่อง              
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจ 
- จัดสถานทีร่ับตรวจเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ   
- จัดเอกสารเป็นระเบียบง่ายต่อการน ามาตรวจ  
- ผู้รับตรวจ/ผู้น าตรวจมีความรู้ในเรื่องท่ีรับตรวจ 
- การจัดยานพาหนะ รับ – ส่ง ในการด าเนินการตรวจตามความเหมาะสม 
- เอกสารการรับตรวจที่หน่วยปฏิบัติย้อนหลัง ๑ ปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน 
จัดเรียงเอกสารตามหัวข้อการตรวจ สามารถน าออกมาตรวจได้อย่างรวดเร็ว 
- เอกสารประกอบการบรรยายสรุป, แบบประเมินผล (อย่างน้อย ๒ ชุด)                              
แบบบันทึกการตรวจ และบันทึกการตรวจครั้งล่าสุด มอบให้กรรมการก่อนการ
บรรยายสรุป หรือวางบนโต๊ะฟังการบรรยายสรุป 

๒. การบริหารจัดการ  
๒.๑ ที่มาของคณะกรรมการ  

- บันทึกการประชุมคัดเลือก 
คณะกรรมการ และผู้ตรวจ
สอบบัญชีภายนอก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุน และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา   

 

 

- บันทึกการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน           
  ข้อ ๑๙ ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือก
กันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 
และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐  
  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้นควรค านึงถึงจ านวน                      
ชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น                      
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ตามมติ
ที่ประชุมสมาชิก โดยให้ค านึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ของแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง  

 
 
 



๒ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 

    ขอ ๒๐ กรรมการกองทุนหมูบ้าน ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ                  
ตองห้าม ดังนี้ 
    (๑) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมูบ้านหรือชุมชน
เมืองติดต่อกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดรับคัดเลือกเป็น
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
     (๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ 
     (๓) เป็นผู้ที่ไมมีความประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มีส่วนร่วม ในกิจกรรมชุมชน ไมติดการพนัน ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 
และไมมีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน ตลอดจนยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     (๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไรความสามารถ หรือ                     
คนเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย 
     (๕) ไมเคยไดรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิด ที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิด ต่อทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือ
บุกรกุ 

  - กองทุนชุมชน ทบ. ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยขอความอนุเคราะห์     
ผบ.หน่วย เป็นประธานที่ปรึกษา   

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐                
       ๑.๓.๑ “การแก้ไขปัญหากรณีที่กองทุนฯ ไม่มีคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านบริหารจัดการฯ เห็นควรให้กองทุนฯ ท าหนังสือถึง สทบ. เพ่ือขอทราบ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ตอบยืนยันเป็นเอกสาร เพ่ือน ามา
อ้างอิงในการปฏิบัติและรายงานให้ กพ.ทบ. ทราบ” 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
   ข้อ ๔๖  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและจัดท ารายการ รับ – จ่าย 
เงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบ                        
รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานต่อคณะกรรมการ                  
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง  
  คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 

 



๓ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอก 
 
 
 

      ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผล                   
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไดตามที่เห็นสมควรในการนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   
มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 

       ให้ตรวจสอบตามวรรคสาม จัดส่งผลประกอบการและงบการเงิน                         
ให้ส านักงานและแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ของทุกปี) 

    ขอ ๔๗  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงิน พรอมทั้ง
รายละเอียดประกอบตาม แบบที่คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 
      ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน                
หมู่บ้านเสนอตอ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เพ่ือขอความเห็นชอบ                     
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการ ใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สิน        
ของกองทุนหมูบน โดยให้แสดงความคิดเห็น เป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และไดผลตามเป้าหมายเพียงใด 
และให้ท าบันทึกรายงาน ผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   
พรอมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิก และสาธารณชน 

 ๒.๒ โครงสร้างกรรมการ
กองทนุ    
- แผนผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุน  
 - แผนผังโครงสร้าง 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๑                
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน           
   ข อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านเลือกกรรมการด้วยกัน                            
เป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และเลขานุการ กองทุนหมู่บ้าน 

๒.๓ การส่งมอบงาน  
- บันทึกการส่งมอบงาน 

- บันทึกการส่งมอบงานระหว่างกรรมการเก่าและกรรมการใหม่ (ต้องท า                      
ทุกครั้งไม่ว่าจะเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคล โดยลง
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินในบัญชี ลูกหนี้
(ปกติ ค้างช าระ) เป็นต้น )  

๒.๔ ที่มาของระเบียบ  
- ระเบียบในการด าเนินงาน
ของแต่ละกองทุน                  

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ .๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
- ระเบียบข้อบังคับของแต่ละกองทุน  

 



๔ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 ๒.๕ การประชุมของ
คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุมของ 
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ขอ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีกรรมการ                      
มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
        ถาประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ                  
หน้าที่ ได ให้รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหน้าที่ ประธาน                     
ในที่ประชุม มาประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและรองประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม    
       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุน                 
หมู่บ้านคนหนึ่งให้มีเสียง หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
       กรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดมีส่วนไดสวนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด               
ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมเรื่องนั้น 

๒.๖ การประชุมสมาชิก  
- บันทึกการประชุมของ
สมาชิก 

- บันทึกการประชุมวิสามัญและประชุมสามัญประจ าปีสมาชิก  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๕ กองทุนหมู่บ้านและสมาชิก  
      ขอ ๓๒  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิกอย่างน้อยปีละ                   
หนึ่งครั้งภายในก าหนดระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุน                   
หมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งตามวาระเพ่ือพิจารณาผลการด า เนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไดรับ           
เลือกใหม่ 
      วิธีการในการเรียกประชุมให้ เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด                   
โดยค านึงถึงจารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
      ขอ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแลว คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านอาจเรียก ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติ หรือ
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกตามระเบียบนี้หรือเมื่อคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจะเห็นสมควร 
      จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ไดรับการร้องขอเป็น               
หนังสือจากสมาชิกซึ่งเข้าชื่อกันเป็นจนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 

 



๕ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

        ข อ ๓๔ ในการประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า                  
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
      สมาชิกจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตนก็ได                  
แต่ผู้รับมอบอ านาจนั้น จะรับมอบอ านาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได 
      การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไมครบองค์ประชุม ให้นัดประชุม
อีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลัง             
ถ้ามิใช่เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไมน้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดให้ถือเป็นองค์ประชุม 
      ขอ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 

    ถาคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง         
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

๒.๗ แผนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุน   
- แผนงานประจ าปีของ
กองทุน (ตามแบบฟอร์ม
ของ สทบ.) 
- แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าเดือน 

 
 

- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน ในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของกองทุน (ตามแบบฟอร์มของ สทบ.) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้  
    (๑)  บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และ
จัดสรรดอกผล รายได หรือผลประโยชนทีเ่กิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
หมู่บ้าน 
    (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
    (๓) จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง                   
แล้วแต่กรณี 
    (๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
    (๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
    (๖) พิจารณาเงินกยูืมให้แกสมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอ่ืนตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
    (๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือ ด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน                   
หมู่บ้าน 
    (๘) จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                    
ที่คณะกรรมการก าหนด  
 

 



๖ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

      (๙) ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ครัวเรือน และวิสาหกิจ ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจน                
ข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืนๆ ทีมีอยู่แล้วในหมู่บ้าน หรือ   
ชุมชนเมือง 
    (๑๐) พิจารณาด าเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน                     
สวนรวมอ่ืนใดของ สมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 
    (๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ที่มีอยู่แลว 
ในหมู่บ้าน หรือ ชุมชนเมือง 
    (๑๒) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้าน 
    (๑๓) รายงานผลการด าเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจน
รายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่ คณะกรรมการก าหนด 
    (๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง
ตามที่คณะกรรมการ ก าหนดหรือมอบหมายด าเนินการใดๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้
จ่ายจากเงินรายไดของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่ไดรับ จัดสรรจากกองทุน 
หมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๒.๘ สถานที่ท าการ  
- การจัดส านักงาน 
- อุปกรณ์ประจ าส านักงาน 
 
 
 
- ประกาศหลักฐาน การเบิก
ถอนดอกเบี้ยหรือเงินตอบ
แทนจากผลก าไรบัญชีที่ ๑  
รวมทั้งวัตถุประสงค์ ในการ
เบิกถอนพร้อมหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

- ภาพกิจกรรมของกองทุน 

- การจัดระเบียบ ๕ ส. ส านักงาน 
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน, วาระการประชุม (ที่มีการอนุมัติให้จัดหา) อุปกรณ์                
ที่จัดหาจากการจัดสรรเงินก าไรบัญชีที่ ๑  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๑               
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
   ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือ
ค่าตอบแทนเงินฝาก และเงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่
ประชุมสมาชิก โดยค านึงถึงจารีตประเพณี และ สภาพเศรษฐกิจและสังคม                   
ในหมู่บ้าน และชุมชนเมืองเป็นหลัก และปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือ                      
คาตอบแทนดังกล่าวอย่างเปิดเผย ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา
หรือเบิกจ่าย ดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
    (๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย        
หรือเงินตอบแทนจาก ผลกกไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(บัญชีที่ ๑) รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพรอมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุน                     
หมู่บ้านไดรับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรมตามโครงการขอกู้ 

 

 



๗ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 ๒.๙ การจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล 
- ใบประกาศเป็นนิติบุคคล
ของกองทุนหรือหนั งสือ
น าส่งเอกสารการจดทะเบียน 
เป็นนิติบุ คคล (กรณีอยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐                   
ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                
พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๒ การยื่นค าขอจดทะเบียน   
   ขอ ๘ กองทุนหมู่บ้านที่มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียน 
    (๑) กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
    (๒) กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ และแกไข เพ่ิมเติม 
   ขอ ๙ กองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๘ (๑) ตองยื่นขอจัดต้ังและจดทะเบียน
กองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
กองทุนหมู่บ้านที่ไดรับการอนุมัติการจัดตั้งจากคณะกรรมการ ให้มีฐานะ                    
เป็นนิติบุคคล 
   ข อ ๑๐ กองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๘ (๒) ต องยื่นค าขอจดทะเบียน                      
เป็นนิติบุคคลภายในระยะเวลา ที่พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด 
   ข อ ๑๑ กองทุนหมู่บ้านที่จะยื่นค าขอจดทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติ                      
หลักเกณฑ ์ตามท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 
   ขอ ๑๒ ให้ประธานกองทุนหมู่บ้าน หรือประธานกองทุนชุมชนเมือง                    
หรือ ผู้ที่ไดรับมอบหมาย ยื่นค าขอจดทะเบียน ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่                           
ที่นายทะเบียนก าหนด พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบค าขอยื่น                       
จดทะเบียนดังนี้ 
    (๑) ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้านที่ประสงคจ์ะจดทะเบียน 
    (๒) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินหนึ่งล้านบาท และบัญชี     
เงินฝากอ่ืน 
    (๓) ส าเนาระเบียบ หรือ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
    (๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
    (๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
    (๖) ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมที่มีมติให้ขอจดทะเบียนโดยสมาชิก                        
ไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
    (๗) ส าเนางบดุล และงบก าไรขาดทุนปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้าน                  
พรอมรายละเอียด 
    (๘) แผนการด า เนินงานกองทุนหมู่บ้านเมื่อได รับการจดทะเบียน                     
เป็นนิติบุคคล 
   (๙) แผนที่แสดงที่ตั้งของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 

 

 



๘ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังกล่าวแล้วกองทุน 
หมู่บ้านจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนก าหนด 

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐                     
     ข้อ ๑.๓.๑ “กรณีที่กองทุนฯ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล เห็นควร
ให้กองทุนฯ ท าหนังสือถึง สทบ. เพ่ือขอทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยให้ตอบยืนยันเป็นเอกสาร เพ่ือน ามาอ้างอิงในการปฏิบัติและ
รายงานให้ กพ.ทบ. ทราบ” 

๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการทาง
การเงิน 
๓.๑ การจัดท า บัญชี  
 - การบันทึกสมุดบัญชี 
รายรับ – รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หลักฐานประกอบ สมุด
บัญชี รายรับ - รายจ่าย
(ตามทะเบียน รับ – จ่าย) 

 

 

 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
       ขอ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและจัดท ารายการ                      
รับ – จ่าย เงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิก
ทราบ รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานต่อคณะกรรมการ                  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
        คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม                
ในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 
        ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุน                  
หมูบ้านไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 
        ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคสามจัดส่งผลประกอบการและงบการเงิน               
ให้ส านักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ของทกุป)ี 

- ใบส าคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน  
- ใบส าคัญจ่าย 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
- สมุดเงินฝากธนาคารบัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒  
- สมุดบัญชีรายรับกองทุน 
- สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 

 

 

 



๙ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  

 

 

 
 

 - หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐                 
       ๑.๓.๑ “การแก้ไขปัญหาในกรณีที่กองทุน ฯลฯ ไม่สามารถด าเนินการทาง
การเงินกับธนาคารในพ้ืนที่ตั้งใหม่ได้ และยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล 
เห็นควรให้กองทุนฯ ท าหนังสือถึง สทบ. เพ่ือขอทราบแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ตอบยืนยันเป็นเอกสาร เพ่ือน ามาอ้างอิงในการปฏิบัติ
และรายงานให้ กพ.ทบ. ทราบ” 

๓.๒ การจัดท า งบการเงิน 
ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค.XX 
- งบทดลอง  
- งบก าไรขาดทุน  
- งบดุล 

 
 
 
 
 
 
 

 
- รายละเอียดประกอบงบดุล 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                         
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 

          ขอ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน จัดท างบการเงินพรอมทั้ง
รายละเอียดประกอบตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของทุกปีให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบ                
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของ
กองทุนหมู่บ้าน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่าย         
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และไดผลตามเป้าหมายเพียงใด 
และให้ท าบันทึกรายงาน ผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน    
พรอมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิก และสาธารณชน 

- สรุปบัญชี รายรับ – รายจ่าย, ทะเบียนคุม   
- ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก, ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, รายได้อ่ืนๆ  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
- สินทรัพย์ (เงินสด, เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้ (ปกติ ค้างช าระ))  
- หนี้สินและทุน (เงินที่รับจากรัฐบาล, เงินสมทบกองทุน, เงินประกันความเสี่ยง, 
ก าไรสุทธิ) 

๓.๓ การจัด สรรก าไร  
- ระเบียบของ สทบ. และ
ระเบียบ ของกองทุน 
 ๑. เงินประกัน ความเสี่ยง 
(ต้องมี)  
 ๒ .  เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น    
(ต้องมี)  
 ๓. อ่ืนๆ (ตาม ระเบียบของ 
สทบ. และ กองทุน) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
      ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่้าน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      (๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และ
จัดสรรดอกผลรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขอกองทุน
หมู่บ้าน   
      (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกีย่วกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 

 

 



๑๐ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑               
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
        ข้อ ๔๘ การจัดสรรก าไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีก าไร
สุทธิคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านสามารถน าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบ                
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนหมูบ้านก าหนด   
 การจัดสรรก าไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้ค านึงถึงประโยชนของประชาชน                    
หมู่บ้าน และชุมชนโดยให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง 
และเงินอ่ืนตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้ ห้ามมิให้จัดสรรก าไรสุทธิตามส่วน
การถือหุ้นของสมาชิก ส าหรับเงินสมทบ กองทุนและเงินประกันความเสี่ยง                      
ให้คงไวในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข วิธีการ ในการจัดสรรก าไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์   
ของการบริหารจัดการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ 

- วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๙ ลง ๘ เม.ย. ๕๙  
   ๑. กพ.ทบ.ได้รับการประสานจาก ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) เพ่ือขอเน้นย้ าถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนและ 
เงินประกันความเสี่ยงตาม พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจของคณะกรรมการกองทุนฯ 
และผู้ตรวจในส่วนของกองทุนทหาร และกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสะดวกในการ             
รับ – ส่งมอบหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ จึงให้กองทุนฯ ด าเนินการดังนี้  
      ๑.๑ ให้กองทุนถอนเงินจัดสรรก าไรสุทธิสิ้นปีบัญชีกับธนาคาร(ถอนยอด
ก าไรสุทธิทั้งหมด)  
      ๑.๒ เขียนใบฝากกลับสู่ธนาคารทันที่ จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
            ๑.๒.๑ ใบฝากเงินที่มียอดเงินสมทบ ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ  
            ๑.๒.๒ ในฝากเงินที่มียอดเงินประกันความเสี่ยง ตามระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนฯ  
      ๑.๓ ส าหรับเงินส่วนที่ เหลือตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ สามารถใช้ได้             
ตามการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีภายใต้ระเบียบข้อบังคับของแต่ละกองทุน 
และการอนุมัติของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีข้อใดที่ยังมิได้ใช้ให้
น าฝากไว้ในบัญชีที่ ๒ และเม่ือมีความประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวสามารถถอนได้
โดยมีวาระการประชุมคณะกรรมการรองรับทุกครั้ง และชี้แจงสมาชิกทราบทุก
สิ้นปีบัญชี   

 

 

 

 



๑๑ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔ การกู้เงิน ของสมาชิก 
- โครงการเสนอขอกู้เงิน
ของสมาชิก ( ค าขอกู้ และ
โครงการ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ (พิจารณา
อนุมัติเงินกู้)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                 
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน   
     ข้อ ๓๖ สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกเูงนิจากกองทุนหมู่บ้านต้องจัดท าค าขอ
กูโดยระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจนโดยให้ยืนค าขอกูดังต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาเงินกู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนหมูบ้านก าหนด  

- การด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติฯ พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม   

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้ว ย                
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)                   
พ.ศ.๒๕๕๒  

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓)                     
พ.ศ.๒๕๕๕  

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                 
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน มีอ านาจหนาที ่ดังนี้ 
        (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุน               
หมบู้าน 
        (๖) พิจารณาเงินกู ยืมให้แกสมาชิก หรือกองทุนหมู บ้านอ่ืน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
        (๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน
หมูบ้าน 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ.๒๕๕๒  
        ขอ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๔๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน                 
หมบู้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
        “(๑) เงินกู้  หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กูหรือยืมจากเงินและ
ดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจากเงินที่ไดรับจากการจัดสรรหรือสมทบจากส านักงาน
ให้ผู้กู้หรือผู้กู้ยืมช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาไมเกินสองปีนับแต่
วันที่ท าสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอ่ืน”     

 



๑๒ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- สัญญาเงินกู้  สัญญาค้ า
ประกันและหนังสือยินยอม 
ให้หักเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้ว ย                 
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓)               
พ.ศ.๒๕๕๕  
        ขอ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุน                  
หมบู้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
       “ ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจในการอนุมัติเงินกู้               
รายหนึ่งไม่เกินจ านวนสามหมื่นบาท  
 ในกรณีที่คณะกรรมการกอทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใด                    
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียก
ประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้
รายหนึ่งต้องไม่เกินจ านวนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท   
 การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
อนุมัติได้รายหนึ่งจ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรร                    
จากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(บัญชี ๑) ไปใช้จ่ายเพ่ือการฉุกเฉินหรือ                 
จ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน(บัญชี ๑) มาเก็บรักษาไว้ เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือ
ข้อก าหนดของกองทุนหมู่บ้าน โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวัน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด ” (เงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันต้องถอนจากบัญชีที่ ๑ 
เท่านั้น ห้ามไม่ให้น าเงินที่ช าระคืนจากสมาชิกผู้กู้มาเก็บไว้) 

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐                              
       ๑.๓.๒.๓  ให้คณะกรรมการฯ จัดประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิก
ทุกครั้ ง และบันทึกผลการประชุมเก็บไว้ เป็นหลักฐาน และปิดประกาศ                        
ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้สมาชิกทราบอย่างเปิดเผยแล้วน าเรียน                    
ให้ประธานที่ปรึกษา/ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบกองทุนฯ ทราบ  

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐                
       ๑.๓.๒.๔ ให้สมาชิกผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินท าหนังสือยินยอมให้หัก
เงินเดือนของตนเองหรือของคู่สมรสหรือผู้ค าประกันมอบให้กับคณะกรรมการฯ 
ก่อนท าสัญญากู้ยืมเงินเพื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยฯ หากผู้กู้
หรือคู่สมรสหรือผู้ค าประกันมีเงินเดือนเหลือไม่พอหักช าระหนี้  ให้คณะ
กรรมการฯ ยกเลิกการอนุมัติให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกรายนั้น  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน  

 



๑๓ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- การโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ 
ต ามรายชื่ อที่ ไ ด้ รั บกา ร
อนุมัติ )  
 
 
 

- หลักฐานการรับโอนเงิน
ของผู้กู้  

 
 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านมีมติอนุมัติเงินกูยืมตาม                
ค าขอทั้งหมด หรือบางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบค าขอกูยืมเงินพรอมทั้ง                 
ส่งส าเนาแบบค าขอกูยืมเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติ       
เงนิกูแจ้งให้ผู้ขอกแูละธนาคารรับทราบโดยเร็ว  
 ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมูบ้าน              
อย่างน้อยสองคน เป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านในการท าสัญญา                 
กูยืมเงินกบัผู้ขอกทูี่ไดรับอนุมัตเิงินก ู 
 ให้ผู้ขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้ง
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านรับทราบโดยเร็ว 

 การโอนเงินเขา้บัญชีผู้กู้ตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ท าหน้าที่โอนเงิน                      
เข้าในบัญชีผู้กู้ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน                
ตามค าสั่ง และเงือ่นไขของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ข้อ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่า                  
จะเป็นบุคคล หรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน  

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐                 
      ๑.๓.๒.๕ ให้สมาชิกผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินฯ ส่งส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคารหน้าที่มีรายชื่อผู้กู้และหน้าที่มีรายการโอนเงินกู้เข้าบัญชีฯ ให้คณะ
กรรมการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานควบคู่กับสัญญาเงินกู้ของสมาชิกรายนั้น  

- ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล  
- ทะเบียนคุมลูกหนี้รวม 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
- สัญญาเงินกู้และหลักฐานการผ่อนช าระเงินตามที่ก าหนด 
- สมุดบัญชีธนาคาร 

๓.๕ การช าระคืนเงินกู้ของ
สมาชิก 

- ระยะเวลาการผ่อนช าระ 

 

 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน  
 ข้อ  ๔๑ การก าหนดระยะ เวลาช าระคืน เ งินกู้  หรื อ เ งินยืม ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้             
แต่ละราย การช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืมพร้อมเงินตอบแทน
จากผลก าไร ให้ผู้กู้ช าระให้แล้วเสร็จ ตามวิธีดังต่อไปนี้ ฯลฯ  

 

 

 

 



๑๔ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 - วิธีการผ่อนช าระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - การรับช าระเงินกู้ 

 ข้อ ๔๒ กองทุนสามารถด าเนินการตามข้อ ๔๑ หรืออาจสามารถ
ก าหนดวิธีการผ่อนช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม โดยช าระคืนต่อคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน หรือช าระคืนโดยใช้บริการของธนาคารในการให้บริการใน
หมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้จะต้องก าหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริการที่
โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก ทั้งนี้โดยให้ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้าน  
        กองทุนหมู่บ้านใดมีวิธีการช าระคืนนอกเหนือจากข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ 
วรรคแรก สามารข้อความเห็นชอบต่อคณะกรรมการได้   

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐   
 ๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการเงินและเงินขาดบัญชีของ                  
กองทุนชุมชน ทบ. เพ่ือให้เป็นแบบอย่างเดียวกันโดยปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เห็นควรให้การกู้ยืมเงิน
ของกองทุนชุมชน ทบ. ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๑ เป็นต้นไป ให้หน่วยและกองทุนฯ 
ด าเนินการดังนี้ ฯลฯ   
         ๑.๓.๒.๒ การช าระเงินกู้ของสมาชิก  
   ๑.๓.๒.๒ (๑) ให้ผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นราย
เดือนเท่านั้น โดยผ่อนช าระงวดแรก ตั้งแต่สิ้นเดือนของเดือนที่ธนาคารโอน
เงินกู้เข้าบัญชีของผู้กู้  
   ๑.๓.๒.๒ (๒) ให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการทหารผ่อน
ช าระโดยวิธีการหักเงินเดือนช าระโดยวิธีการหักเงินเดือน และสมาชิกที่เป็น
ครอบครัวก าลังพลผ่อนช าระโดยวิธีการหักเงินเดือนคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ
ทหาร  
   ๑.๓.๒.๒ (๓) สมาชิกอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านพิจารณาตามความเหมาะสม โดยต้องมีผู้ค้ าเป็นข้าราชการทหาร
และยินยอมให้หักเงินเดือนช าระหนี้เงินกู้ในกรณีท่ีผู้กู้ไม่สามารถผ่อนช าระได้
ตามท่ีก าหนด  
  ๑.๓.๒.๖ การรับช าระเงินกู้ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยต้น
สังกัดของก าลังพลด าเนินการหักเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค
ในนามกองทุนหมู่บ้านฯ ส่งให้คณะกรรมการฯ เพ่ือน าฝากเข้าบัญชีกองทุน
หมู่บ้านก่อนสิ้นเดือน ๓ วันท าการ เพ่ือให้ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินฝาก
เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านทันภายในสิ้นเดือน ฯลฯ  

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๖ การแก้ไขปัญหา และ               
การป้องกันปัญหา 

 

 

 

   - กรณีลูกหนี้ค้างช าระ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   - กรณีมีเงินขาดบัญชี 

 
 
 
 
 
 
   

 

  - การป้องกันปัญหา 

 

 

 

    * กองทุนไม่ควรมีลูกหนี้ค้างช าระ และเงินขาดบัญชี  

- เอกสารติดตามลูกหนี้ค้างช าระ 
- หลักฐานการรับสภาพหนี้  และเงื่อนไข/วิธีการช าระหนี้  (เหมาะสม                 
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ และกองทุนหมู่บ้าน) 
- หลักฐานการช าระหนี้ที่ค้างช าระตามเงื่อนไข/วิธีการที่ก าหนด   
- เอกสารประกอบการด าเนินคด ี

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย      
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
       ขอ ๔๔ ในกรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมช าระคืนต้นเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือ
ค่าตอบแทนตาม เงื่อนไขที่ก าหนดไวในสัญญากูยืมเงิน ใหผูกูเสียเบี้ยปรับ
ตามจ านวนทีร่ะเบียบ หรือข้อบังคับที่กองทุนหมบู้านก าหนดไวอย่างแน่นอน 
ส าหรับจ านวนที่ขาด หรือค้างช าระเว้นแต่ผู้ กู ไดรับอนุญาตให้ผ่อนผัน                       
การช าระหนี้ 
       คณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ย
ปรับ ให้แกผู้กูรายหนึ่งรายใดก็ไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและด้วยความ
เห็นชอบ จากที่ประชุมสมาชิกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ ด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามระเบียบที่กองทุนหมบู้านก าหนด 

     ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผู้กู้มิได เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอ               
กูยืมเงิน หรือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดว่าผู้กู้น าเงินไปใช้นอกกรอบ                   
วัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน 
มีอ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทน    
ทีค่้างช าระคืนเต็มจ านวนไดโดยทันท ี
         กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด หรือแย้งกับหลักศาสนา
ของสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านสามารถ
ก าหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบในการใช้ประโยชน จากเงินกองทุนหมูบ้าน 
และการก าหนดผลตอบแทนใช้คืนกองทุนหมู่บ้านให้สอดคลองกับหลัก
ศาสนาของสมาชิกนั้นได้ 

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐   
      ๑.๓.๒.๖ “การรับช าระเงินกู้ ฯลฯ กรณีที่กองทุนมีลูกหนี้ค้างช าระให้
คณะกรรมการฯ ติดตามสมาชิกผู้กู้ให้มาช าระหนี้ที่ค้าง ซึ่งเป็นเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยทั้งหมด หรือให้มาลงนามยอมรับสภาพหนี้ ทั้งนี้ วิธีการผ่อนช าระ
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจากยอดเงินที่ต้องผ่อนช าระในแต่ละงวดและ
ระยะเวลาในการผ่อนช าระ ว่ามีความเหมาะสมกับจ านวนเงินที่ค้างหรือไม่ 

 
 



๑๖ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๙๓๐๖ ลง ๓ พ.ค. ๖๑   
  ๑.๔.๔ การแก้ไขปัญหากองทุนฯ กรณีที่มีเงินขาดบัญชี ให้หน่วย/กองทุนฯ 
ด าเนินการติดตามผู้ที่เก่ียวข้องมารับผิดชอบชดใช้เงินที่ขาดบัญชี โดยน าเงิน
ที่ขาดบัญชีทั้งหมด(เงินต้นและดอกเบี้ย) มาช าระคืนให้กองทุนฯ ทันที                  
ถ้าหากมีการผ่อนช าระเงินดังกล่าว ให้ผู้ที่ผ่อนช าระเงินคืนมาท าหนังสือ
ยอมรับสภาพหนี้ และให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือน โดยเริ่มผ่อนงวดแรกตั้งแต่
สิ้นเดือนที่ท าหนังสือยอมรับสภาพหนี้ และให้ผ่อนช าระหนี้ทั้งหมดคืน
กองทุนฯ ภายในระยะเวลา ๒ ปี โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความ
เหมาะสมในการผ่อนช าระหนี้ในแต่ละราย และรายงานให้ ผบ.หน่วย/
ประธานที่ปรึกษาทราบ รวมทั้งรายงานหน่วยต้นสังกัดของก าลังพล(ผู้ผ่อน
ช าระหนี้ ) ทราบด้วย ในกรณีที่ผู้ผ่อนช าระหนี้ไม่ผ่อนช าระหนี้คืนตาม
ก าหนดให้หน่วยรับผิดชอบกองทุนฯ รายงานหน่วยต้นสังกัดของก าลังพล
ดังกล่าว เพื่อด าเนินการลงโทษทางวินัยและด าเนินการหักเงินช าระหนี้ที่ค้าง
ทั้งหมดทันที หากก าลังพลรายนั้นมีเจตนาไม่ผ่อนช าระหนี้คืนกองทุนฯ โดย
ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา 
  ๑.๔.๕ เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนชุมชน ทบ. กรณีที่มี                  
ก าลังพลจงใจละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องหรือ
ประพฤติในทางทุจริต ให้หน่วยที่รับผิดชอบกองทุนฯ ที่ตรวจพบปัญหา
ข้อขัดข้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและลงโทษทางวินัยแก่ก าลังพล                   
ที่กระท าผิดดังกล่าว โดยให้รายงานผลตามสายการบังคับบัญชาจนถึง กพ.ทบ. 
และส าเนาให้ จบ. ทราบ ภายใน ๖๐ วัน (กรณีที่ก าลังพลที่กระท าผิดไม่ได้
สังกัดหน่วยที่รับผิดชอบกองทุนฯ ให้หน่วยรับผิดชอบกองทุนฯ รายงานให้
หน่วยต้นสังกัดของก าลังพลดังกล่าวลงโทษฯ รวมทั้งให้หน่วยต้นสังกัดส าเนา
เอกสารการลงโทษแก่ก าลังพลดังกล่าวส่งให้กับหน่วยรับผิดชอบกองทุนฯ               
เพ่ือรวบรวมรายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึง กพ.ทบ. ต่อไป ) 

- หลักฐานการสอบสวนข้อเท็จจริง  

- หลักฐานการรายงานผลตามสายการบังคับบัญชาจนถึง กพ.ทบ. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

๔. 

 

 

 

 

 
 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุน 
๔.๑ รายงานผล การเนินงาน
กองทุนชุมชน ทบ. 

 

- รายงานประจ าเดือน  (ตาม
แบบรายงานของ สทบ.) 
 
 

 
 

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๑๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๖  
เรื่อง รายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ. และ ขออนุมัติแนวทาง                
การรายงานผลการด าเนินงานและสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ.                    
ผ่านตามสายการบังคับบัญชา 
    ข้อ ๓.๑ การรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนชุมชน ทบ. ซึ่งเป็นการ
รายงานตามนโยบายกองทุนและชุมชนเมือง ก าหนดให้กองทุนชุมชน ทบ. 
จัดท ารายงานทุกๆ รอบ ๑ เดือน รายงานผ่านหน่วยที่ก าหนดให้รวบรวม
รายงาน(มทบ./จทบ.และหน่วยที่ก าหนด) เพ่ือรวบรวมส่ง สทบ.  ใน
ขณะเดียวกันก็ให้จัดส่งส าเนาการรายงานผ่านตามสายการบังคับบัญชาให้ 
จบ./คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ทราบด้วย 

๔.๒  ราย งานสถานภาพ
การเงิน วงรอบ ๔ เดือน                     
 - รายงานสถานภาพเงิน 
กองทุนฯประจ าเดือน เม.ย., 
ส .ค. ,  ธ .ค. ,  ส่ ง  กพ.ทบ.                 
ตามสายการบังคับบัญชา 
(ตามแบบของ ทบ.) 

 

 
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๒๓ ลง ๑๔ พ.ค. ๕๒  
  เรื่อง การรายงานผลการด าเนินโครงการกองทุนชุมชน ทบ.  
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มรายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชนทหาร    

 - หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๑๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๖               
เรื่อง รายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ. และ ขออนุมัติแนวทางการ
รายงานผลการด าเนินงานและสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ. ผ่านตามสาย                   
การบังคับบัญชา  
     ข้อ ๓.๒ การรายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ. วงรอบ ๔ เดือน               
จากเดิมก าหนดให้กองทุนชุมชน ทบ. รายงานผ่านหน่วยที่ก าหนดให้รวบรวม
รายงาน(มทบ./จทบ.และหน่วยที่ก าหนด) เ พ่ือรวบรวมส่ง กพ.ทบ. 
เปลี่ยนเป็น รายงานผ่านตามสายการบังคับบัญชาส่งถึง กพ.ทบ. และ ส าเนา
ให้ จบ./คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ทราบด้วย  
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๑๔๐๐ ลง ๔ ก.ค. ๕๙  
      ข้อ ๔.๔ ให้ ผบ.หน่วยก ากับดูแลการด าเนินงานกองทุนพร้อมลงนาม
รับรองการรายงานวงรอบ ๔ เดือน ของกองทุนผ่านตามสายการบังคับบัญชา
ถึง กพ.ทบ. ทุกครั้ง  

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  ๔.๓ การรายงาน งบการเงิน  
- รายงานคณะกรรมการ 
ของกองทุน หลังสิ้นปีบัญชี 
- รายงาน สทบ. และ ส าเนา 
ส่ง กพ.ทบ. ตามสายการ
บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน 
 
 
 
 
 
 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย       
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ  
    ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบ้าน             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการ                    
รับ - จา่ย เงินกองทุนหมูบ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบ 
รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานต่อคณะกรรมการ                   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งคณะกรรมการกองทุนหมู บ้าน ตองจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก  
        ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารจัดการ กองทุนหมูบ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุน                 
หมูบ้านไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านมีหน้าที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
        ให้ผู้ตรวจสอบตาม วรรค ๓ จัดส่งผลประกอบการและงบการเงิน                 
ให้ส านักงาน และแสดงความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ของทุกปี 

๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการทาง
การเงิน บัญชีที่ ๒  
๕.๑ การจัดท าบัญชี  
 - การบันทึกสมุดบัญชี 
รายรับ  – รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ให้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
      ขอ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบ้าน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและจัดท ารายการ                             
รับ - จ่าย เงินกองทุนหมูบ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิก
ทราบ รวมทั้ง ให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อคณะกรรมการ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
       คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม            
ในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 
       ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบและประเมินผล          
การบริหารจัดการกองทุนหมู บ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการ
กองทุนหมบู้านไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มีหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 
       ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคสามจัดส่งผลประกอบการ และงบการเงิน                
ให้ส านักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ 
๓๑ ธันวาคมของทกุป)ี 



๑๙ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

 - หลักฐานประกอบ สมุด
บัญชี  รายรับ – รายจ่าย
(ตามทะเบียน รับ – จ่าย) 

 

- ใบส าคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน  
- ใบส าคัญจ่าย 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
- สมุดเงินฝากธนาคารบัญชีที่ ๑ และบัญชีที่ ๒  
- สมุดบัญชีรายรับกองทุน 
- สมุดบัญชีรายจ่ายกองทุน 

๕.๒ การจัดท า งบการเงิน  
ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX 
- งบทดลอง  
- งบก าไรขาดทุน  
- งบดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายละเ อียดประกอบ               
งบดุล 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๗  
       ขอ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน จัดท างบการเงินพรอมทั้ง
รายละเอียดประกอบตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบ 
บัญชี ที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีของทุกปี 
        ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน                        
หมูบ้านเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบในการ                
ท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน                   
หมูบ้านโดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ วาการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และไดผลตามเป้าหมายเพียงใด และให้ท าบันทึก
รายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ กองทุนหมูบ้านพร้อมทั้งจัดพิมพ์
เผยแพร่ต่อสมาชิก และสาธารณชน 
- สรุปบัญชี รายรับ – รายจ่าย กองทุน, ทะเบียนคุม - ดอกเบี้ยเงินกู้จาก
สมาชิก, ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, รายได้อ่ืนๆ  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
- สินทรัพย์(เงนิสด, เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้(ปกติ และค้างช าระ))  
- หนี้สินและทุน(เงินที่รับจากรัฐบาล, เงินสมทบกองทุน, เงินประกัน                    
ความเสี่ยง, ก าไรสุทธิ) 

๕.๓ การจัด สรรก าไร  
- มีการจัดสรรก าไรตามมติ                     
ที่ประชุมสมาชิกกองทุน 

- มติที่ประชุมสมาชิกกองทุนให้มีการพิจารณาการจัดสรรผลก าไรของบัญชี ๒  
ว่าจะใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง   

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

 ๕.๔ การกู้เงินของสมาชิก 
- ค าขอกู้  (ต้องระบุ วัตถุ 
ประสงค์) 
- บันทึกการประชุมกรรมการ 
พิจารณาเงินกู้ 
- สัญญาเงินกู ้
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
(รายบุคคล และ สรุปยอด
รวม) 
 
 

๕.๕ การป้องกันการทุจริต 
และเงินขาดบัญชี 
- งบการเงินและเอกสาร
ทางบัญชี 
- การติดตามหนี้ 
- เอกสารประกอบ การ
ด าเนินคดี 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                   
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ.๒๕๕๒  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)            
พ.ศ.๒๕๕๕  
- ระเบียบของกองทุนชุมชนแต่ละกองทุน 
- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห ๐๔๒๓/๒๘๑๔๓ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๐ 

 
- ระเบยีบกองทุน บันทึกการประชุม 
- งบการเงินและเอกสารทางบัญชี 
- สมุดบัญชีธนาคาร 
- หลักฐานการรับสภาพหนี้ และการช าระหนี้ 
- เอกสารประกอบการด าเนินคดี 

๖. การรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุนบัญชีที่ ๒  

 - การรายงาน งบการเงิน  
- รายงานคณะกรรมการ
ของกองทุนหลังสิ้นปีบัญชี                               
( รายงานส่ง สทบ. โดยตรง 
และส าเนาส่ง กพ.ทบ. ตาม
สายการบังคับบัญชา ภายใน 
๖๐ วัน ) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๗ การท าบัญชีและ การตรวจสอบ 
    ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบ้านตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการ รับ - จ่าย 
เงินกองทุนหมูบ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้ สมาชิกทราบ       
รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานต่อคณะกรรมการ                  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
     คณะกรรมการกองทุนหมูบน ตองจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึง การมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 
     ให้คณะกรรมการแต่งตั้งตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุน
หมูบ้านไดตามท่ีเห็นสมควร ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบ้านมีหน้าที่
นวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
     ให้ผู้ตรวจสอบตาม วรรค ๓ จัดส่งผลประกอบการและงบการเงิน                 
ให้ส านักงาน และแสดงความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี                    
(วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี) 

 


