
 
คู่มือประกอบแบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ  หลักฐาน 

๑. การเตรียมการรับตรวจ  

- กา รติดต่อและประสา น 
งานการปฏิบัติ  

- การบรรยายสรุป  

- การจัดสถานที่รับตรวจ  

- การ จั ดผู้ น า ตร วจ และ   
ผู้รับตรวจ  

- การจัดเตรียมเอกสารและ 
ยานพาหนะน าตรวจ 

 

- มีการตอบรับก าหนดการเข้าตรวจหน่วยโดยส่งข้อมูลขั้นต้นให้  จบ . ทราบ           
ตามเวลาที่ก าหนด 
- มีการประสานการปฏิบัติกับเลขาฯ ของคณะกรรมการชุดที่ เข้าตรวจกองทุน 
โดยแจ้งข้อมูลขั้นต้นให้ทราบ เช่น ชื่อผู้บังคับหน่วย ชื่อผู้ประสานงาน ที่ ต้ัง
กองทุน การน าเข้าหน่วยการปฏิบัติเม่ือคณะกรรมการเข้ามาถึงหน่วย เป็นต้น 
- การบรรยายสรุปไม่เกิน ๑๐ นาที ถึงการบริห ารงานกองทุนฯ ที่ปฏิบั ติ    
ผ่านมาย้อนหลัง ๑ ปี งบประมาณ จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้ งการแ ก้ไขตาม
ข้อแนะน าของกรรมการในการตรวจครั้งล่าสุด ครอบคลุมครบทุกเรื่อง              
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจ 
- จัดสถานที่รับตรวจเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ   
- จัดเอกสารเป็นระเบียบง่ายต่อการน ามาตรวจ  
- ผู้รับตรวจ/ผู้น าตรวจมีความรู้ในเรื่องที่รับตรวจ 
- 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 าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
กองทุน และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา   

 

 

- บันทึกการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน           
  ข้อ ๑๙ ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซ่ึงมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือก
กันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 
และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐  
  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนห มู่บ้านนั้นควรค านึงถึงจ านวน                      
ชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลื อกกรรมการกองทุ นหมู่บ้ านนั้ น                      
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ตามมติ
ที่ประชุมสมาชิก โดยให้ค านึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ของแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง  

 
 
 



๒ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 

 

    ขอ ๒๐ กรรมการกองทุนหมูบาน ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ                  
ตองหาม ดังนี้ 
    (๑) เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนเมือง
ติดตอกัน เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรม
การกองทุนหมูบาน 
     (๒) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     (๓) เปนผทูี่ไมมีความประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มีสวนรวม ในกิจกรรมชุมชน ไมติดการพนัน ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด 
และไมมีประวัติเสียหายทางดานการเงิน  ตลอดจนยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข 
     (๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให เปนคนไรความสามารถ  หรือ                     
คนเสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย 
     (๕) ไมเคยไดรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุก เวนแตเปนโทษ
ส าหรับความผิด ที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (๖) ไมเคยตองค าพิพากษาถึงที่สุดวากระท าความผิดตอต าแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิด ตอทรัพยสิน  เวนแตความผิดฐานท าใหเสียทรัพย หรือ
บุกรุก 

  - กองทุนชุมชน ทบ. ให้มีคณะกรรมการที่ป รึกษาโดยขอความอนุเคราะห์     
ผบ.หน่วย เป็นประธานที่ปรึกษา 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
   ข้อ ๔๖  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบาน          
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและจัดท ารายการ รับ - จาย 
เงินกองทุนห มูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  และแจงใหสมาชิกทราบ                        
รวมทั้งใหจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าป  รายงานต่อคณะกรรมการ                  
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
  คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 
    ใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผล                   
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและการด าเนินการของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควรในการนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
มีหนาที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 

 
 



๓ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  
 
 

- ค าสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอก 
 
 
 

       ให้ ตรวจสอบตามวรรคสาม จัดสงผลประกอบการและงบการเงิน                         
ใหส านักงานและแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี (วันที ่๓๑ 
ธันวาคม ของทุกป) 

    ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จัดท างบการเงิน พรอมทั้ง
รายละเอียดประกอบตาม แบบที่ คณะกร รมการก า หนด และส งให                              
ผูตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา หนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกปี 
      ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน สรรหาผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน                
หมูบา นเสนอตอ ที่ ประชุ มใหญ สามัญประจ าป เพ่ือขอควา มเห็ นชอบ                     
ในการท าหนาที่ตรวจสอบ และประเมินผลการ ใชจายเงิน และทรัพยสิน        
ของกองทุนหมูบาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะห วาการใชจาย       
ดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด 
และใหท าบันทึกรายงาน ผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิก และสาธารณชน 

 ๒.๒ โครงสร้างกรรมการ
กองทนุ    
- แผนผังโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุน  
 - แผนผังโครงสร้าง 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน           
   ขอ  ๒๔ ใหคณะกร รมกา รกองทุ นห มูบ าน เลื อกกร รมกา รด วย กัน                            
เปนประธานกรรมการกองทุนหมูบาน รองประธานกรรมการกองทุนหมูบาน 
เหรัญญิกกองทุนหมูบาน และเลขานุการ กองทุนหมูบาน 

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                    
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
   (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 
- ระเบียบข้อบังคับของแต่ละกองทุน  

 

 

 



๔ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 ๒.๕ การประชุมของ
คณะกรรมการ 
- บั นทึ กการประชุ มของ 
คณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ขอ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนห มูบานตองมีกรรมการ                      
มาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม 
        ถาประธานกรรมการกองทุนหมูบานไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ                  
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการกองทุนห มูบานท าหนาที่ป ระธานใน                                
ที่ประชุมมาประธานกรรมการกองทุนหมูบานละรองประธานกรรมการกองทุน
หมูบานไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ กองทุนหมูบาน
ที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมูบานคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม    
       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการกองทุน                 
หมูบานคนหนึ่งใหมีเสียง หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด 
       กรรมการกองทุนหมูบานผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนสวนตัวในเรื่องใด               
หามมิใหเขารวมประชุมเรื่องนั้น 

๒.๖ การประชุมสมาชิก  
- บั นทึ กการประชุ มของ
สมาชิก 

- บันทึกการประชุมวิสามัญและประชุมสามัญประจ าปีสมาชิก  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๕ กองทุนหมู่บ้านและสมาชิก  
      ขอ ๓๒  ให มีการประชุมใหญ สามัญประจ าปสมาชิกอยางนอยปละ                   
หนึ่งครั้งภายในก าหนดระยะเวลาสิบหาวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุน                   
ห มูบาน พนจ ากต า แหน งตา มวาร ะเพ่ือ พิจ า รณ าผลกา รด า เนิ น งา น                             
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและรับรองกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับ
เลือกใหม  
      วิธีการ ในกา รเรี ยกประชุ มใหเปนไปตามที่ กองทุนหมูบานก าหนด                   
โดยค านึงถึงจารีตประเพณีของแตละหมูบานหรือชุมชนเมือง 
      ขอ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญสามัญประจ าปแลว คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานอาจเรียก ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได เม่ือมีเหตุที่ตองขอมติ หรือ
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกตามระเบียบนี้หรือเม่ือคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานจะเห็นสมควร 
      จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกองทุนหม ูบานเรียกประชุม
ใหญวิสามัญภายใน ระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอเป็น               
หนังสือจากสมาชิกซ่ึงเขาชื่อกันมีจ านวนไมนอย กวาหนึ่งในหาของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 
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        ขอ ๓๔ ในการประชุมสมา ชิกตองมีสมาชิกมาประชุ มไมนอยกวา                  
ก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก ทั้งหมด จึงจะเปนองค์ประชุม 
      สมาชิกจะมอบอ านาจเปนหนังสือใหบุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตนก็ได                  
แตผูรับมอบอ านาจนั้น จะรับมอบอ านาจจากสมาชิกเกินกวาหนึ่งรายมิได 
      การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุม
อีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลัง             
ถามิใชเปนการประชุมใหญสามัญประจ าป เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดใหถือเปนองคประชุม 
      ขอ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 

    ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง         
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงข้างมาก 

๒.๗ แผนกา รปฏิ บั ติงา น
ของคณะกรรมการกองทุน   
- แผน งา นประจ าปี ของ
กองทุ น  (ตามแบบฟอร์ ม
ของ สทบ.) 
- แ ผน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าเดือน 

- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน ในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของกองทุน (ตามแบบฟอร์มของ สทบ.) 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
   ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีอ านาจหนาที่ ดังนี้  
    (๑)  บริหารจัดการกองทุนหมูบาน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และ
จัดสรรดอกผล รายได หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
หมูบาน 
    (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 
    (๓) จัดต้ังส านักงานกองทุนหมูบาน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง                   
แลวแตกรณี 
    (๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
    (๕) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
    (๖) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิก หรือกองทุนหมูบานอ่ืนตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และ เง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
    (๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือ ด าเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุน                   
หมูบาน 
    (๘) จัดท าบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                    
ที่คณะกรรมการก าหนด  
    (๙) ส ารวจ และจัดท าขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ครัวเรือน และวิสาหกิจ ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจน                
ขอมูลและการด าเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืนๆ ที่ มีอยูแลวในหมูบาน หรือ   
ชุมชนเมือง 
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      (๑๐) พิจารณาด าเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน                     
สวนรวมอ่ืนใดของ สมาชิกและหมูบาน หรือชุมชนเมือง 
    (๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ที่มีอยูแลว 
ในหมูบาน หรือ ชุมชนเมือง 
    (๑๒) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมูบาน 
    (๑๓) รายงานผลการด าเนินการปญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงิน
ของกองทุนหมูบาน ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจน
รายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามที่ คณะกรรมการก าหนด 
    (๑๔) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือค าสั่ง
ตามที่คณะกรรมการ ก าหนดหรือมอบหมายด าเนินการใดๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้
จ่ายจากเงินรายไดของกองทุนหมูบาน ซ่ึงมิใชเงินที่ไดรับ จัดสรรจากกองทุน 
หมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติ 

๒.๘ สถานที่ท าการ  
- การจัดส านักงาน 
- อุปกรณ์ประจ าส านักงาน 
 
 
 
- ประกาศหลักฐาน การเบิก
ถอนดอกเบี้ยหรือเงินตอบ
แทนจากผลก าไรบัญชีที่  ๑  
รวมทั้ งวัตถุประสงค์  ในกา ร
เบิกถอนพร้อมหลักฐาน 
 
 
 
 
 

- ภาพกิจกรรมของกองทุน 

- การจัดระเบียบ ๕ ส. ส านักงาน 
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน, วาระการประชุม (ที่ มีการอนุมัติให้จัดหา) อุปกรณ์                
ที่จัดหาจากการจัดสรรเงินก าไรบัญชีที่ ๑  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑               
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
   ข้อ ๔๐ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือคาตอบ
แทนเงินฝาก และเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิก โดยค านึงถึงจารีตประเพณี และ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน 
และชุมชนเมืองเปนหลัก และปดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือ คาตอบแทน                      
ดังกลาว อยางเปดเผย ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเก็บรักษาหรือเบิกจาย 
ดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไร ตามเง่ือนไขและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
    (๔) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย        
หรือเงินตอบแทนจาก ผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีที่  ๑) รวมทั้ง
วัตถุประสงคในการเบิกถอนพรอมหลักฐาน แลว ปดประกาศใหสมาชิกกองทุน                     
หมูบานไดรับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุนหมูบาน 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรมตามโครงการขอกู้ 

๒.๙ การจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล 
- ใบประกาศเป็นนิติบุคคล
ของกองทุนหรือหนังสือ
น าส่งเอกสารการจด
ทะเบียน เป็นนิติบุคคล 
(กรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐                   
ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                
พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๒ การยื่นค าขอจดทะเบียน   
   ขอ ๘ กองทุนหมูบานที่มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียน 
    (๑) กองทุนหมูบานที่จัดต้ังขึ้นภายใตพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
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      (๒) กองทุนหมูบานที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ และแกไข เพ่ิมเติม 
   ขอ ๙ กองทุนหมูบานตามขอ ๘ (๑) ตองยื่นขอจัดต้ังและจดทะเบียน
กองทุ นหมูบานตอนายทะเบียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
กองทุนหมูบานที่ไดรับการอนุมัติการจัดต้ังจากคณะกรรมการใหมีฐานะ                    
เปนนิติบุคคล 
   ขอ  ๑๐ กองทุ นหมูบานตามขอ ๘ (๒) ตองยื่ นค าขอจดทะเบี ยน                      
เปนนิติบุคคลภายในระยะเวลา ที่พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด 
   ขอ  ๑๑ กองทุนห มูบา นที่ จ ะยื่ น ค าขอจดทะเบี ยนตองมี คุณ สมบั ติ                      
หลักเกณฑ ตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 
   ขอ ๑๒ ใหประธานกองทุนหมูบาน หรือประธานกองทุ นชุมชนเมือง                    
หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย ยื่นค าขอจดทะเบียน  ตอเจาหนาที่ ณ สถานที่                           
ที่นายทะเบียนก าหนด พรอมแนบ เอกสารหลักฐาน ประกอบค าขอยื่น                       
จดทะเบียนดังนี้ 
    (๑) ชื่อกองทุนหมูบานและรหัสกองทุนหมูบานที่ประสงคจะจดทะเบียน 
    (๒) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินหนึ่งลานบาท และบัญชี     
เงินฝากอ่ืน 
    (๓) ส าเนาระเบียบ หรือ ขอบังคับของกองทุนหมูบาน 
    (๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
    (๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมูบาน 
    (๖) ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ มีมติใหขอจดทะเบียนโดยสมาชิก                        
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ของผูที่เขารวมประชุม 
    (๗) ส าเนางบดุล และงบก าไรขาดทุนปที่ผานมาของกองทุนหมูบาน                  
พรอมรายละเอียด 
    (๘) แผนการด าเนิน งานกองทุ นห มูบาน เม่ือ ไดรับกา รจดทะเบี ยน                     
เปนนิติบุคคล 
    (๙) แผนที่แสดงที่ต้ังของส านักงานกองทุนหมูบาน  
    นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังกลาวแลวกองทุน 
หมูบานจะตองแนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่นายทะเบียนก าหนด 

 

 

 

 



๘ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

๓. การบริ หารจัดการทาง
การเงิน 
๓.๑ การจัดท า บัญชี  
 - กา รบั นทึ กส มุดบัญ ชี 
รายรับ – รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หลักฐานประกอบ สมุด
บัญชี รายรับ - รายจ่ าย
(ตามทะเบียน รับ – จ่าย) 

 

 
 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
       ขอ ๔๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบาน 
ตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่คณะกรรมการก าหนดและ จัดท ารา ยกา ร                      
รับ - จาย เงินกองทุนหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจงใหสมาชิก
ทราบ  รวมทั้งใหจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปรายงานตอคณะกรรมการ                  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
        คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีสวนรวม                
ในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 
        ใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุน                  
หมูบานไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 
        ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคสามจัดสงผลประกอบการและงบการเงิน               
ใหส านักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี (วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ของทุกป  

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

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

 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                         
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
          ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบ้าน จัดท างบการเงินพรอมทั้ง
รายละเอียดประกอบตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และสงให้ผูตรวจสอบ
บัญชีที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นป
บัญชีของทุกป 

 

 

 



๙ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 
 

- รายละเอียดประกอบงบดุล 

          ให้คณะกรรมการกองทุนหมูบาน สรรหาผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน    
หมูบานเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจ าป เพ่ือขอความเห็นชอบในการ                
ท า    หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงิน และทรัพยสินของกองทุน
หมูบาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะห์วาการใชจายดังกล่าวเปนไป
ตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด และใหท าบันทึก
รายงาน ผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานพรอมทั้งจัดพิมพ
เผยแพร่ต่อสมาชิก 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  
- ร ะเบียบของ สทบ. และ
ระเบียบ ของกองทุน 
 ๑. เงินประกัน ความเสี่ยง 
(ต้องมี)  
 ๒ . เงิน ส ม ท บ ก อ งทุ น    
(ต้องมี)  
 ๓. อ่ืนๆ (ตาม ระเบียบของ 
สทบ. และ กองทุน) 

 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
      ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
      (๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และ
จัดสรรดอกผลรายได้หรือผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขอกองทุน
หมู่บ้าน   
      (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑               
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
         ข้อ ๔๘ การจัดสรรก าไรสุทธิ เม่ือสิ้นปบัญชีหากปรากฏวาปใดมีก าไร
สุทธิคณะกรรมการ กองทุนหมูบานสามารถน าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบ                
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่กองทุนหมูบานก าหนด  
 การจัดสรรก าไรสุทธิบัญชีที่  ๑ ใหค านึงถึงประโยชนของประชาชน                    
หมูบาน และชุมชนโดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง 
และเงินอ่ืนตามระเบียบกองทุนหมูบาน ทั้งนี้ หามมิใหจัดสรรก าไรสุทธิตามสวน
การถือหุ นของสมาชิก ส าหรับเงินสมทบ กองทุ นและเงินประกันความเสี่ย ง                       
ใหคงไวในบัญชีที่  ๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจก าหนดหลักเกณฑ
เง่ือนไข วิธีการ ในการจัดสรรก าไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์   
ของการบริหารจัดการกองทุน หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติได้ 

 



๑๐ 

 

ล าดับ เรื่อง หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๙ ลง ๘ เม.ย. ๕๙  
   ๑. กพ.ทบ.ได้รับการประสานจาก ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) เพ่ือขอเน้นย้ าถึงวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับเงินสมทบกองทุนและ 
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 ในฝากเงินที่มียอดเงินประกันความเสี่ ยง ตามระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนฯ  
      ๑.๓ ส า หรับ เงินส่ วนที่ เหลื อตา มข้อ  ๑.๑ และ ๑.๒ สามารถใช้ ได้             
ตามการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีภายใต้ระเบียบข้อบังคับของแต่ละกองทุน 
และการอนุมัติของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีข้อใดที่ยังมิได้ใช้ให้
น าฝากไว้ในบัญชีที่ ๒ และเม่ือมีความประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวสามารถถอนได้
โดยมีวาระการประชุมคณะกรรมการรองรับทุกครั้ง และชี้แจงสมาชิกทราบทุก
สิ้นปีบัญชี   

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

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                 
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน   
     ข้อ ๓๖ สมาชิกที่ประสงคจะขอกูเงินจากกองทุนหมูบานตองจัดท าค าขอ
กูโดยระบุวัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจนโดยใหยื่นค าขอกูดังกลาวต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาเงินกู
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนหมูบานก าหนด  

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

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

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้ว ย                
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๓)                     
พ.ศ.๒๕๕๕  

 

 



๑๑ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 

 

 

 

 

- บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ (พิจารณา
อนุมัติเงินกู้)  

 

 

 

 

 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วย                 
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
        (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุน               
หมูบ้าน 
        (๖) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิก หรือกองทุนหมูบานอ่ืน ตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และ เง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
        (๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุน
หมูบาน 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ.๒๕๕๒  
        ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๔๑ แหงระเบียบคณะกรรมการ 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุน                 
หมูบ้านและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน  
        “(๑) เงินกู้  หรือเงินลงทุนทุ กประเภท ซ่ึงใหกูหรือยืมจากเงินและ
ดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจากเงินที่ไดรับจากการจัดสรรหรือสมทบจากส านักงาน 
ใหผูกู้หรือผูยืมช าระใหแลวเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาไมเกินสองปนับแต
วันที่ท าสัญญา ยกเวนเงินบัญชีอ่ืน”     

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                 
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓)               
พ.ศ.๒๕๕๕  
        ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓๗ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุน                  
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “ ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจในการอนุมัติเงินกู้               
รายหนึ่งไม่เกินจ านวนสามหม่ืนบาท  
 ในกรณีที่คณะกรรมการกอทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใด                    
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียก
ประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้
รายหนึ่งต้องไม่เกินจ านวนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาท   
 การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
อนุมัติได้รายหนึ่งจ านวนไม่เกินหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรร                    
จากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(บัญชี ๑) ไปใช้จ่ายเพ่ือการฉุกเฉินหรือ                 
จ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน(บัญชี ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบ 

 



๑๒ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 
 

- สัญญาเงินกู้  สัญญาค้ า
ประกันและหนังสือยินยอม 
ให้หักเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
- การโอนเงินเข้าบัญชีผู้ กู้ 
ตา มร า ยชื่ อที่ ได้ รั บก า ร
อนุมัติ )  
 

 
- หลักฐานการรับโอนเงิน
ของผู้กู้  

- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

ข้อบังคับหรือข้อก าหนดของกองทุนหมู่บ้าน โดยเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวัน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซ่ึ งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า                
สามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ” (เงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันต้องถอนจาก
บัญชีที่ ๑ เท่านั้น ไม่ให้น าเงินที่ช าระคืนจากสมาชิกผู้กู้มาเก็บไว้) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน  
 ขอ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติอนุมัติเงินกูยืมตาม                
ค าขอทั้งหมด หรือบางสวน ใหบันทึกความเห็นในแบบค าขอกูยืมเงินพรอมทั้ง                 
สงส าเนาแบบค าขอกูยืมเงิน ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดในการอนุมัติ       
เงินกูแจงใหผูขอกูและธนาคารรับทราบโดยเร็ว  
 ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตงต้ังผูแทนกรรมการกองทุนหมูบาน               
อยางนอยสองคน เปนผูแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบานในการท าสัญญา                 
กูยืมเงินกับผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู  
 ใหผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกูเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคาร และแจ้ง
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานรับทราบโดยเร็ว 
 การโอนเงินเขาบัญชีผูก ูตามวรรคสอง ธนาคารจะเปนผูท าหนาที่โอนเงิน   
เขาในบัญชีผู้ กู้ ทีผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน                
ตามค าสั่ง และเง่ือนไขของคณะกรรมการกองทุนหม ูบาน  
 ข้อ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่า                  
จะเป็นบุคคล หรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน  

- ส าเนาบัญชีธนาคารของผู้กู้หน้าที่มีรายชื่อและรายการโอนเงินกู้เข้าบัญชี 

 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล  
- ทะเบียนคุมลูกหนี้รวม 

 ๓.๕ การป้องกันการทุจริต
และเงินขาดบัญชี 
 

- งบการเงินและเอกสาร
ทางบัญชี 
 

- การให้กู้เงินแก่สมาชิก 

 
- การช าระเงินกู้ของสมาชิก 

- หน่ วย /กองทุ น ต้องป้ อ งกันและไม่ เปิด โอกาส ให้ การบริห ารกองทุ น              
มีการทุจริตและเงินขาดบัญชี รวมทั้งให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสเป็นธรรมกับ
สมาชิก  

- ระเบียบกองทุน บันทึกการประชุม 
- งบการเงินและเอกสารทางบัญชี 
- สมุดบัญชีธนาคาร 

- บันทึกการประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้   
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ และส าเนาบัญชีที่รับโอนเงินของผู้กู้   

- สัญญาเงินกู้และการผ่อนช าระตามที่ก าหนด  



๑๓ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 - การติดตามหนี้ (กรณีมี
ลูกหนี้ค้างช าระ)   

 

- เอกสารติดตามลูกหนี้ค้างช าระ 
- หลั กฐา นการรั บสภาพหนี้  และเง่ือน ไข/ วิธีก ารช าระหนี้  (เหมา ะสม                 
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ และกองทุนหมู่บ้าน) 
- หลักฐานการช าระหนี้ที่ค้างช าระตามเง่ือนไข/วิธีการที่ก าหนด   
- เอกสารประกอบการด าเนินคดี 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย      
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินหมู่บ้าน 
       ขอ ๔๔ ในกรณีที่ผู กูผิดสัญญาไมช าระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือ
ค่าตอบแทนตาม เง่ือนไขที่ก าหนดไวในสัญญากูยืมเงิน ใหผูกูเสียเบี้ยปรับ ตาม
จ านวนที่ระเบียบ หรือขอบังคับที่กองทุนหมูบานก าหนดไวอยางแน นอน
ส าหรั บจ าน วนที่ขาด  หรือค างช าระเวนแตผู กูไดรับอนุญา ตใหผอนผั น                       
การช าระหนี้ 
       คณะกรรมการกองทุนหมูบาน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับ 
ใหแกผูกูรายหนึ่งรายใดก็ไดเม่ือมีเหตุผลอันสมควรและดวยความเห็นชอบ จาก
ที่ประชุมสมาชิกดวยเสียงเกินก่ึงหนึ่ง หรือ ด าเนินการอ่ืนๆ ตามระเบี ยบ                
ที่กองทุนหมูบานก าหนด 
         ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูกูมิไดเริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืม
เงิน หรือเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูกูน าเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงค
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอ านาจ
ยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือ คาตอบแทนที่คางช าระคืน                
เต็มจ านวนไดโดยทันที 
         กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด หรือแยงกับหลักศาสนาของ
สมาชิกของกองทุน หมูบาน ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถก าหนด
หลักเกณฑ และรูปแบบในการใชประโยชน จากเงินกองทุนหมูบาน และการ
ก าหนดผลตอบแทนใชคืนกองทุนหมูบานใหสอดคลองกับหลักศาสนาของ     
สมาชิกนั้นได้ 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                    
หมวด ๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
       ขอ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
        (๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุน                  
หมูบาน 
        (๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุน
หมูบาน 

 

 



๑๔ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

๔. 

 

 

 

 

 
 

การรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุน 
๔.๑ รายงานผล การเนินงาน
กองทุนชุมชน ทบ. 

- รายงานประจ าเดือน  
(ตามแบบรายงานของ สทบ.) 
 
 

 
 

- หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๑๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๖  
เรื่อง รายงานสถานภาพเงินกองทุนชุมชน ทบ . และ ขออนุ มัติแนวทาง                
การ ราย งานผลการด าเนิ น งานและสถา นภา พเงินกองทุ นชุมชน  ทบ .                    
ผ่านตามสายการบังคับบัญชา 
    ข้อ ๓.๑ การรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนชุมชน ทบ. ซ่ึ งเป็นการ
รายงานตามนโยบายกองทุนและชุมชนเมือง ก าหนดให้กองทุนชุมชน ทบ. 
จัดท ารายงานทุกๆ รอบ ๑ เดือน รายงานผ่านหน่วยที่ก าหนดให้รวบรวม
รายงาน(มทบ./จทบ.และหน่วยที่ก าหนด) เพ่ือรวบรวมส่ง สทบ. ในขณะเดียวกัน
ก็ให้จัดส่งส าเนาการรายงานผ่านตามสายการบังคัญชาให้ จบ./คณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ทราบด้วย 

๔.๒ รา ย งานสถานภา พ
การเงิน วงรอบ ๔ เดือน                     
 - รายงานสถานภาพเงิน                 
กองทุ น ฯป ระจ า เ ดือ น 
เม .ย ., ส .ค . , ธ .ค ., ส่ ง                
กพ.ทบ. ตามสายการบังคับ
บัญชา (ตามแบบของ ทบ.) 

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

 - หนั งสื อ 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) เพ่ือรวบรวมส่ง กพ.ทบ. เปลี่ยนเป็น 
รายงานผ่านตามสายการบังคับบัญชาส่งถึง กพ.ทบ. และ ส าเนาให้ 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  

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

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย       
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ  
    ข้อ ๔๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบาน             
ตามหลั กเกณฑ และวิ ธีการที่คณะกรรมการก าหนด  และจัดท ารายกา ร                    
รับ - จาย เงินกองทุนหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจงใหสมาชิกทราบ 
รวมทั้งใหจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปรายงานต่อคณะกรรมการ                   
อย่างนอยปละหนึ่งครั้ง  

 



๑๕ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

  
 
 
 
 
 
 

        คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีส วนรวม               
ในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก  
        ใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารจัดการ กองทุนหมูบานและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุน                 
หมูบานไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ  
        ให้ผู้ตรวจสอบตาม วรรค ๓ จัดสงผลประกอบการและงบการเงิน                 
ใหส านักงาน และแสดงความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี (วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ของทุกป  

๕. การบริหารจัดการทาง
การเงิน บัญชีท่ี ๒  
๕.๑ การจัดท าบัญชี  
 - การบันทึกสมุดบัญชี 
รายรับ  – รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- หลักฐานประกอบ สมุด
บัญชี รายรับ  – รายจ่า ย
(ตามทะเบียน รับ – จ่าย) 
 

 
 

- ให้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๗ การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
      ขอ ๔๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบาน 
ตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่คณะกรรมการก าหนดและจัดท ารา ยกา ร                             
รับ - จาย เงินกองทุนหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจงใหสมาชิก
ทราบ รวมทั้ง ใหจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปรายงานต่อคณะกรรมการ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
       คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีสวนรวม            
ในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 
       ใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบและประเมินผล          
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและการด าเนินการของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มีหนาที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 
       ใหผู้ตรวจสอบตามวรรคสามจัดสงผลประกอบการ และงบการเงิน                
ใหส านักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปบัญชี (วันที่ 
๓๑ ธันวาคมของทุกป  

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



๑๖ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 ๕.๒ การจัดท า งบการเงิน  
ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX 
- งบทดลอง  
- งบก าไรขาดทุน  
- งบดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร า ยละเอียดป ระกอ บ               
งบดุล 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                 
หมวด ๗  
       ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จัดท างบการเงินพรอมทั้ง
รายละเอียดประกอบตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด และสงให้ผู้ตรวจสอบ 
บัญชี ที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นป
บัญชีของทุกป 
        ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน สรรหาผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน                        
หมูบานเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจ าป เพ่ือขอความเห็นชอบในการ                
ท าหนาที่ตรวจสอบ และประเมินผลการ ใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน                   
หมูบานโดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกล่าวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด และใหท าบันทึกรายงาน
ผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ กองทุนหมูบานพรอมทั้งจัดพิมพเผยแพร่                
ต่อสมาชิก และสาธารณชน 
- สรุปบัญชี รายรับ – รายจ่าย กองทุน, ทะเบียนคุม - ดอกเบี้ยเงินกู้จาก
สมาชิก, ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, รายได้อ่ืนๆ  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
- สินทรัพย์(เงินสด, เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้(ปกติ และค้างช าระ))  
- หนี้ สิน และทุน (เงินที่ รั บจ ากรัฐบาล , เงินสมทบกองทุน, เงินประกัน                    
ความเสี่ยง, ก าไรสุทธิ) 

๕.๓ การจัด สรรก าไร  
- มีการจัดสรรก าไรตามมติ                     
ที่ประชุมสมาชิกกองทุน 

- มติที่ประชุมสมาชิกกองทุนให้มีการพิจารณาการจัดสรรผลก าไรของบัญชี ๒  
ว่าจะใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง   

๕.๔ การกู้เงินของสมาชิก 
- ค า ขอ กู้  (ต้องระบุ วั ตถุ 
ประสงค์) 
- บันทึกการประชุม
กรรมการพิจารณาเงินกู้ 
- สัญญาเงินกู้ 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
(รายบุคคล และ สรุปยอด
รวม) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                   
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                   
หมวด ๖ การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                    
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ.๒๕๕๒  
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                  
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)            
พ.ศ.๒๕๕๕  
- ระเบียบของกองทุนชนแต่ละชุมชน 

 

 



๑๗ 

 

ล าดับ เรื่องและการตรวจ หลักฐาน 

 ๕.๕ การป้องกันการทุจริต และ
เงินขาดบัญชี 
- งบกา รเงินและเอกสา รทา ง
บัญชี 
- การติดตามหนี้ 
- เอกสารประกอบ การด าเนินคดี 

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

๖. การรายงานผลการด าเนินงาน
กองทุน บัญชี ท่ี ๒  

 - การรายงาน งบการเงิน  
- ราย งา นคณะกร รมกา รของ
กองทุนหลังสิ้นปีบัญชี ( รายงาน
ส่ง สทบ. โดยตรง และส าเนาส่ง 
กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชา 
ภายใน ๖๐ วัน ) 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย                
การจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑                  
หมวด ๗ การท าบัญชีและ การตรวจสอบ 
    ข้อ ๔๖ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการ 
รับ - จาย เงินกองทุนหมูบานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้ 
สมาชิกทราบ รวมทั้งใหจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี รายงาน                 
ตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
     คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึง 
การมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก  
     ใหคณะกรรมการแตงต้ังผูตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและการด าเนินการของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุน        
หมูบานมีหนาทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ  
     ให้ผูต้รวจสอบตาม วรรค ๓ จัดสงผลประกอบการและงบการเงิน                 
ใหส านักงาน และแสดงความเห็นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี                    
(วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป  

 

 


